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HABOS LÁSZLÓ 

KARÁCSONYI TÖRTÉNET 

Összekuporodva ült a hideg betonaljzaton. Fejét a 
meszelt falnak támasztotta. Csupán egy pillanatra 
szerette volna lehunyni szemét, csendben elmerengeni, 
a Jóskára gondolni. Maga előtt látta a fiú alakját. Látta 
a szeretett arcot, amely ekkor nem mosolygott vissza a 
mindig elcsodálkozó tekintetére. Megrémült. Megijedt, 
hogy a komoly tekintetű fiú valami olyat fog mondani, 
de lassan elhomályosodott a kép elnehezedett szeme 
előtt. Elcsendesült körülötte minden és észrevétlenül 
hatalmába kerítette az álom. Hirtelen olyan más lett 
minden. Ő ott ült a meleg szobában a sparhelt melletti 
heverőn. Lábát maga alá húzta a mintás pokróc alatt. Ott 
ült a fodros szoknyájában, meleg harisnyájában, abban 
a bolyhos, kötött pulóverében, melyet annyira szeretett, 
és hímzett. Már egy hete hímezte azt az asztalterítőt. 
Ajándéknak készítette az ünnepre. Szerelmes 
ajándéknak szánta a fiúnak. Kint vastag hótakaró terült 
a kertre, az elnéptelenedett utcára. Hó födte a házak 
tetejét, a kerítések léceit és az út menti fákat is. Advent 
utolsó napjaiban járt az idő. Szorgosan mozgott a leány 
keze, de minden harmadik öltés után felkapta fejét és az 
ajtóra pillantott. Igyekezett a hímzéssel, sietett 
befejezni, mielőtt belépne a házba az ifjú. Nagyon várta 
minden alkalommal kedvesét. Izgatottan dobogott a 
szíve. Édesanyjára pillantott, aki a lábas fölé hajolva 
keverte az ételt. Még egy utolsó öltést készített, majd 
egy határozott mozdulat végén csomót kötött a fonálra. 
Miután elharapta a szálat, visszájára fordította a térítőt 
és egy pillanatig csodálta alkotását. Szépnek találta, 
nagyon szép ajándéknak, a kiválasztottnak az év 
legszebb ünnepére. Behunyta szemét és elmosolyodott, 
mert önmagát érezte a ki választottnak. Hiszen ő az a 
lány, akinek az a szép délceg legény udvarol! 
Boldognak érezte magát, és boldogan mutatta 
remekművét Édesanyjának. Az édes, ahogy a leány 
nevezte édesanyját kezébe vette a térítőt. Forgatta 
jobbra, balra, nézte az elejét, a hátulját, azután a leány 
szemébe nézett. 
- De szép! - mondta büszke szeretettel... 
- De szép! - hangzott újra a felkiáltás. - De szép terítő! 
- szólt ismét a hang. Halk, kedves, ismerős hangot 
hallott távolról a lány, de nem az édes lágy hangja volt. 
Nehezen nyílt szeme előtt valamilyen izgatott mozgás 
képe körvonalazódott ki. Hirtelen tágra nyitotta szemét 
és ijedten pislogott egyet. Megrémült, mint akit tetten 
értek. Feltérdelt, gyors mozdulattal megigazította kócos 
haját és körbenézett. Távolról egy szúrós tekintet 
meredt reá. Megpróbált olyannak látszani, mint aki nem 
aludt. Hiszen ő csak elmerengett egy kicsit. Hiszen 
tudhatja mindenki, hogy ő csak a Jóskára akart gondolt. 
A Jóskára gondolni pedig szabad, csak aludni nem. 
Aludni nem szabad, azért megbüntetik. Körbenézett, 
miközben kezével végigsimította hosszú 

gesztenyebama haját. Rémült tekintete találkozott a 
kedves hölgy mindig szelíd tekintetével, aki pontosan 
úgy nézett reá, mint az édesanyja. Szólni akart, de nem 
jött ki hang a száján. Csak annyit akart mondani, hogy 
igazából nem aludt, csak talán egy rövid pillanatra 
elpilledt..., de ekkor a föléje hajoló hölgy tenyere 
elpirosodott arcát simította, majd széttárt kezének 
mozdulata az asztal felé irányította a lány tekintetét. Az 
asztalon csuda dolgokat pillantott meg az elzsibbadt 
lábával nehezen feltápászkodó hajadon. Egy térítőt vélt 
látni az asztal közepén. Nézte csodálkozó szemmel 
szótlanul - De hisz ez egy kendő! - kiáltott fel magában. 
Meredt szemmel nézte a fehér kendőt, majd a kislányos 
mosoly felnőtt női arckifejezéssé változott, és térítőt 
látott az asztalon és rajta egy gyönyörű karácsonyfát. 
Nem kenyérbélből gyúrt „tésztamicsodát’, hanem 
csodaszép karácsonyfát. 
- Mit segíthetek, szeretnék segíteni valamit?! - kiáltott 
fel lelkesen, és nézett kérdő tekintettel az asztal köré 
gyűlt asszonyokra. A hosszú hajú Zsuzsannának 
kezében cérnába fűzött tű himbálódzott. A lány 
észrevette a varróeszközt, és feléje nyújtotta kitárt 
karját. A hosszú hajú szótlanul átadta a lánynak majd 
lehajolt s az asztal alatt hevert szétszaggatott 
csomagolópapír egy darabjából papírgolyót sodort. A 
papír-golyót a leány bal tenyerébe helyezte, majd 
huncut mosollyal arcán egy másik papírgolyó gyúrásába 
kezdett. Néhány pillanat elteltével a szorgos kezeknek 
köszönhetően elkészült a papírgolyó- fűzér. Egy füzér 
nyaklánc, melyet a hosszú hajú ráhelyezett a kenyérbél-
fára. Körbetekintett a csodálkozó szempárokon, s 
miután néhány halk sóhajt hallott, levette a fűzért, s egy 
mosoly kíséretében a nyakába tette és a blúza alá 
rejtette. A lány visszamosolygott az asszonyra. 
Boldognak érezte magát, amiért részt vehetett az ünnepi 
készülődésben. - Milyen jó - gondolta -, hogy a sebes 
arcú, a vamzer Mari éppen aznap kapott csomagot! A 
csomagról édesanyja jutott eszébe. Visszalépett a 
meszelt fal mellé, s hátát a hideg falnak támasztotta. 
Elképzelte az édesét, ahogy kisírt szemmel gondosan 
egy kartondobozba helyez néhány darab karácsonyra 
sütött apró finomságot. - Bizonyára elakadt a postán - 
gondolta, - hisz annyi csomagot kell ilyenkor 
eljuttatniuk a címzettekhez.  
- Talán megérkezett már az épületbe, csak... - hirtelen 
ijedten nyelt egyet -, az őrök. A gondolat tovább 
folytatása elszomorította. A zárka végéből egy erőltetett 
kacaj hangja zökkentette ki a lányt gondolataiból. Ismét 
lekuporodott a fal mellé. Megint a fiúra akart gondolni. 
Újra és újra felidézte magában a göndör hajú, dús 
szempillájú molnárlegény arcát. Erezni akarta magán 
kedvese ölelését, ajkán akarta érezni a forró csókot, azt 
a szerelmes csókot, mely mindig oly boldoggá tette. 
Egyszerre a kép, az ölelkezés boldog képe eltűnt, s 
kérdések maradtak tudatában. Kérdések, melyek 
hirtelen vadul kopogtak szerelmes szíve ajtaján. Vajon 
éppen hol, merre járhat a göndör hajú legény? Vajon 
gondol-e még reá ugyanúgy, mint régen? Válaszok 
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helyett könnycseppek gyűltek szeme sarkában. 
Lehajtott fejjel figyelte szakadt szoknyáját. Elszégyellte 
magát, igazából ekkor először, amiért lopott a gyárból. 
Könnye kézfejére hullott, amint öklébe zárta szoknyája 
ráncát. Félt, nagyon félt, hogy talán elveszítette 
szerelmét. Bizonyára már nem is kell a fiúnak. Nem 
tudott semmit a Jóskáról. Az édes levelében sem esett 
szó, egyetlen szó sem a molnárlegényről. Olvasott az 
otthoniakról, a házról, a húgáról, a jószágokról, de a 
fiúról nem írt neki az édes. Ingujjával áztatta könnyeit 
és közben a nővér tekintetét kereste. A kedvesen 
anyáskodó hölgyről megtudta, hogy apáca. 
Csodálkozva nézte könnyes szemmel a szakadt ruhában 
levő apácát, aki ugyanúgy ült a betonaljzaton, ugyanúgy 
harisnya nélkül, mint ő, és halkan beszélgetett a hosszú 
hajú Zsuzsannával. Hirtelen arra gondolt - szipogva 
egyet -, ha majd egyszer szabad lesz, és tényleg nem kell 
a Jóskának, akkor nem fog sokáig szomorkodni. Nem 
fog kétségbeesetten annyira búslakodni, inkább beáll 
apácának ő is. Ez a gondolat jó érzéssel töltötte el. Újra 
a nővérre pillantott, aki időközben egyedül maradt. - 
Talán imádkozik? - gondolta magában.  
- De a nővér ekkor hirtelen felállt, és a hideg padlón 
fekvő idős nő mellé kuporodott. Megsimogatta annak 
arcát, ahogy nemrég a leányét is. majd a sebes térdre 
helyezte a kezét. Eközben a zárkaajtóval szemben két 
munkásnő beszélgetett. A kövérkés mondott valamit, 
amin mindketten hosszan nevetgéltek. Bizonyára egy 
vidám történetet elevenített fel a közel-múltjából. Egy 
gyárban, ahol a leány is dolgozott, - a konzerv-gyárban 
- mindig történtek mókás jelenetek. Egy képsor villant 
fel ekkor a lány szeme előtt: Dezső, a szeplős arcú 
rakodómunkás, - aki mindig bohóckodott a fiatal 
lányoknak - idétlenkedve felborított egy rekeszt, és 
utána villám gyorsan nagyokat szökdelve iszkolt el a 
haragos csoportvezető elől. Miközben a munkásnőket 
figyelte, felegyenesedett a lány, hogy tegyen néhány 
lépést elzsibbadt lábával. Ekkor úgy érezte, hogy valaki 
őt nézi. És valóban, a kócos hajú angyalcsináló mindig 
mérges tekintete szegeződött reá. Nem szeretett arra az 
asszonyra nézni, és azt sem szerette, ha őt mustrálja a 
furcsa teremtés. Nem értette ugyanis, hogyan volt képes 
olyan tettekre ez a nőszemély?! A minap hallotta két 
cellatársának beszélgetését, melyben az asszony 
rémtetteit emlegették. Nem értette igazán, hogy miért 
fordultak hozzá a várandós nők, hogyan voltak képesek 
ilyen cselekedetre? Ekkor arra gondolt magában, hogy 
mégsem lesz ő apáca. Igazából azt szeretné, hogy majd 
egy aranyszőke hajú, angyalarcú kisleány édesnek 
szólítsa őt. Ezután ismét az édese jutott eszébe. A 
család, az otthon, a meleg szobában feldíszített 
karácsonyfa. A finom ételek illatát vélte érezni. Halkan 
korgott a gyomra. Nem szégyellte. Fülében hallotta, 
mert akarta hallani a karácsonyi énekeket. Önkéntelenül 
dúdolni kezdte az oly gyönyörű dallamokat. Észre sem 
vette, hogy a nővér lépett mögéje, csak a fülében 
hallotta a halk suttogó hangot: „Igen, ma született meg 

a Megváltó!” Mosolygó arccal nézett fel. de hirtelen 
villany gyűlt a zárkában. A késő délutáni szürkeséget 
felváltotta a gyengén világító égő fénye. A fény volt a 
jel. A jel a várva várt engedély. A vörös hajú Gizi, aki 
eddig a falnak támaszkodva állt, segélykérőén nézett a 
fiatal munkáslányra. Tenyerével szorította fájó derekát. 
A fiatal lány elvette a sarokban feltomyozott 
szalmazsákok tetején levőt, és gondosan elhelyezte 
Gizella szokásos fekhelyét. Az asszony fejét 
megbiccentve köszönte meg a segítséget. Gyorsan 
lefeküdt a zsákra, magára húzta a szakadt pokrócot. 
Fázott, hiszen se harisnyája, se fehérneműje nem volt a 
szerencsétlennek. Persze nem ő volt az egyetlen, akinek 
hiányos volt a ruhatára. Fáztak mindannyian, mert hideg 
volt a rideg zárka. Fájtak csontjaik, fájtak a nehezen 
összeforrt csontok. Széttörésükhöz elég volt egyetlen 
erőteljes rúgás a kihallgató tisztek bőrbakancsos lábától. 
Fájtak a meggyötört fejek is a hosszú órákon át folyt 
faggatózások miatt. Sokára jött el mindennap a várva 
várt este. Az este, amikor végre megpihenhettek a 
fájdalom gyötörte testek és sérültté vált lelkek. Némi 
nyüzsgést követően lassan helyükre kerültek a 
szalmazsákok. A zsákokra az elcsigázott testű lányok, 
asszonyok. Sorban magukra húzták a foltozott 
pokrócokat, melyen meg kellett osztozkodniuk. Kint 
halkultak a léptek, eltávolodott az őr a zárkaajtótól. A 
hosszú hajú egy hirtelen mozdulattal kibújt a 
munkáslánnyal közösen használt pokróc alól. Az 
egyedül maradt leány könyökére támaszkodott, és úgy 
figyelte, ahogy társa a kenyérbél-karácsonyfára 
helyezte a nyakában rejtett papír-füzért. 
- Boldog karácsonyt mindenkinek! - suttogta, és 
visszamászott a durva pokróc alá. A kövérkés 
munkásnő is megindult, lassan a térdein haladva eljutott 
az asztalhoz és blúzának egyik gombját, mint csillogó 
díszt helyezte a kenyérbél-fa egyik ágára. A visszautat 
is térden tette meg. Pokróc-társa a foghiányos Margó 
sziszegve köszönte meg felajánlását. 
- De szép! - jegyezte meg vörös Gizi el-elcsukló 
hangon. 
- Csodaszép! - tette hozzá halkan, sebes térdét szorítva 
könnyes szemekkel az öregasszony. Az arcokon 
bátortalan mosoly, némelyek szemében egy-egy 
bátortalan könnycsepp jelent meg, de mindannyiuk 
lelkében a különös karácsony békés öröme lelt helyet. 
- Dicsőség a magasságban Istennek! - hangzott 
hirtelen a suttogó felkiáltás a nővér szájából, miután 
minden áhítatra éhes tekintet az ő arcát kereste. 
- És békesség a földön minden jóakaratú embernek! - 
válaszolta halkan a suttogó kórus. 
Kintről erősödött az őr léptének zaja. Kattant a zárka 
ajtaja. Néhány test megrezzent, néhány szív erősebben 
dobbant. Belépett az ügyeletes tiszt. Kaján vigyorral 
arcán tekintett végig a pokrócok alatt szorongó 
elítéltállományon, majd né-hány szem szaloncukrot a 
magasba dobott. A zárkalakók meredt szemekkel 
figyelték a sztaniolpapírba csomagolt édességek 
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zuhanását, majd bukfenceit a cella betonaljzatán. 
- Karácsony van, vagy mi a fene! - mondta nevetve a 
tiszt, miközben, mint megannyi vicsorító farkas vad 
tekintete szegeződött reá. Gyors mozdulat után zárult be 
a vasajtó. Hirtelen néma csend és döbbenet költözött a 
zárkába. Néhány hangos levegővétel után a kövérkés 
munkásnő felállt, oda-lépett a cukorkákhoz és 
összetaposta azokat. A döbbenettől feszült arcok lassan 
együtt érző mosollyá váltak. Újra léptek zaja hallatszott, 
miközben az asszony visszamászott fekhelyére, majd 
sötétség lett. Az őr lekapcsolta a villanyt. Né-hány „Jó 
éjszakát!” köszönés és „Szép karácsonyt minden-
kinek!” meleg köszöntése röppent a sötétben. A nővér 
gondosan betakarta közös pokrócukkal a beteg 
öregasszonyt. Úgy gondolta, ez lesz az ő ajándéka a 
fájdalmaitól szenvedő zárkatársa számára. Imára 
kulcsolta kezét és fohászba kezdett. Arra gondolt, 
milyen nagyszerű dolog lenne, ha megajándékozhatná 
mindegyik rongyos sorstársát egy-egy tiszta 
fehérneművel, meleg ruhával és valami finom étellel! A 
hideg végigfutott mezítelen lábán. Amennyire tudta, 
összehúzta magát. Az éjszaka imádságos virrasztására 
készült. Alig kezdett bele fohászába, zörrent a zárka 
ajtaja és világosság gyűlt. Az ajtóban egy ijedt tekintetű 
vasmunkásnő állt. - Csináljanak helyet neki! - hangzott 
a felszólítás az őr szájából, amint betessékelte az 
ismeretlen asszonyt. Hangos kattanással zárult be a 
kilépett tiszt mögött a zárka ajtaja. Az apáca boldogan 
adta át fekhelyét az újonnan érkezettnek. A fény ismét 
kialudt, s újra csend lepte el a cellát. A nővér az egyetlen 
székre telepedett. Boldog volt, hogy ismét adhatott 
valamit. A megszeppent asszony feje eltűnt a durva 
pokróc alatt, csak halk szipogásának hangját hallotta a 
mellette fekvő öregasszony. A nővér imádkozásba 
merült, s nem hallotta a halk mocorgás neszét maga 
mögött, csak meglepetten érezte, hogy vállára terült a 
zárkában levő egyetlen kabát. Az éjszaka sötétje 
elnyelte a zárkát. A szemek lecsukódtak s monoton 
hortyogások hallatszottak a pokrócok alól. A nővér 
ekkor lelkében harangszót hallott, éjféli misére hívó 
lágy harangszót.  
- A koromsötét cellában térdre ereszkedett a nehezen 
összeforrt csontú törékeny test. Mosolygó arcán az ajka 
néma énekbe kezdett: „Menyből az angyal eljött 
hozzátok...”. A munkás-lány már mélyen aludt. 
Almában újra szabad volt. Ott állt a hófödte tetejű falusi 
ház meleg szobájában, a bolyhos pulóverében a szépen 
feldíszített karácsonyfa mellett. Húgával együtt kezdtek 
a karácsonyi dal éneklésébe. Boldogan nézte a pislákoló 
gyertya fényét. A fenyőfa és a finom ételek kellemes 
illata töltötte be a szobát. A lány hangja elakadt nem 
tudta folytatni az éneklést húgával.  
- Odalépett az édese elé. Szorosan magához ölelte és 
hangos zokogásba kezdett. 
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Legördül lassan két 

évezred 
De most is vár a Kicsi 

Gyermek. 
Ott a barlang és ott a 

jászol. 
S Neki még mindig te 

hiányzol! 
Hiába zeng a sok-sok 

angyal. 
Ö rád vár némán, 

széttárt karral! 
Jézus közénk jött, 

értem, érted. 
Vállalva jászolt, 

gyengeséget. 
Nem igénye a trón s az 

oltár. 
Csak te légy, az. ki 

akkor voltál. Mikor az 
Isten tiszta álma. 
Szeretni küldött a 

világba!  
Nyomorba, könnybe. 

szenvedésbe.  
Te légy a lélek 

csöppnyi fénye, Mely 
szívtől-szívig átvilágít.  

Hogy legyen végre 
jobb világ itt! 

 Szűnjön a véres 
bánat-tenger. 

S az ember végre, 
legyen EMBER! 

S mi jászol volt két 
ezredéve. 

 Bölcső legyen a 
szíved mélye.  
Ami hiányzott 
Betlehemben.  

Benned ölelje szív-
melegben.  

Hogy aki rád néz Őrá 
lásson. 

Legyen lelkedben 
Szentkarácsony  
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