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FELÉ…”
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Megjelenés: 2021. december 6.

„KARÁCSONY NAPJA – Karácsony napja a kedves
ajándékok s meglepetések óhajtva várt ideje.
Mindenki igyekszik valamivel meglepni azokat, a
kik között él, s a kikkel együtt ünnepel. … Én is karácsonyi meglepetést akartam szerezni azoknak a
kik között élek, a kikkel együtt ünnepelek, a m.
tisztelt közönségnek. Csakhogy az általam nyujtott
meglepetés mind a gazdagétól, mind a szegényétől különbözik. Nem drága ékszer ez, de mindamellett értékes; nincs ragyogó fénye, szerény
külsőben jár, nem is gyönyörködteti a szemet, de
annál inkább a szellemnek, a léleknek nyújt kedves táplálékot. Nem annyira a szivet hatja meg –
bár ehhez is szeretettel, bizalommal közeledik -,
hanem sokkal inkább okossággal áll szóba, azt ébreszti, talán körültekintő mozgásba hozza, s önnön magára fordítja figyelmét, a jelent vezérlő, a
jövőt boldogító gondolatok keresésére indítja és
lelkesíti.
S mind a gazdag, mind a szegény karácsonyi örömet szerző tárgyain felül azon előnnyel bir az általa nyujtott meglepetés, hogy hatása nem pillanatnyi, nincs az ünnepi napok rövid óráihoz kötve,
hanem tartósabb, állandó, annak folytonossága
csak a mélyen tisztelt olvasó közönségétől függ.

Kosztolányi Dezső: Karácsony

Ezüst esőben száll le a karácsony,
a kályha zúg, a hóesés sűrű;
a lámpafény aranylik a kalácson,
a kocka pörög, gőzöl a tejsűrű.
Kik messze voltak, most mind összejönnek
a percet édes szóval ütni el,
amíg a tél a megfagyott mezőket
karcolja éles, kék jégkörmivel.

Összeáll. és szerk.: Szilaj Anikó
Ime a lennt körülírt alakban jelenik meg ez a lapocska. A város közművelődési érdekeit írva homlokára, míg a nagy közönség nem általában kedves meglepetésül akar szolgálni; addig különkülön mindenkinek érinteni akarja a szívét, lelkét,
szellemét, mint a keleti bölcsekét a karácsonyi
csillag. Adja az ég városunk és a közönség érdekében, hogy legyen a szerény lap szívesen látott
vendég, mely állandóan, s minden vasárnap friss
meglepetéssel köszöntsön be: és ez csak a mélyen
tisztelt közönségtől függ.
Vállalatom nagy anyagi áldozatokat követel, de ez
nem ijeszt vissza, sőt reményt nyújt arra, hogy méltán számíthatok a mélyen tisztelt olvasó közönség
kegyes pártfogására. Ezzel vállalatom és magam a
m. t. közönségnek ajánlva, maradok tisztelettel: a
Kiadó”
Czegléd, 1878. decz. 24-én.
(Czegléd, 1878. dec. 25. Első évf. Mutatványszám)
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„A HÓ NAPRÓL NAPRA MAGASABBRA NŐTT. A városban az urak is csizmában jártak, és fülig érő, prémes sapkába dugták a fejüket. A vásártéren, a hordóhitelesítő háza előtt, nagy, négyszögű tisztásokat
kapartak a hóban a böllérek. A tisztásra szalmát
hordtak, s a reggeli szürkületben magasra csapott
fel a vérvörös láng. Hosszú rudakkal forgatták az
égő szalma közt barnapirosra pörkölődő disznókat.
Ezek a böllérek igen vidám emberek voltak. Szép,
rezes orrukat még vörösebbre csípte a hideg, de
azért folyton fütyültek vagy dudorásztak, s kurta
bekecsükben, szűk nadrágjukban és ráncos torkú
csizmájukban fürgén mozogtak a tűz körül. A Váróczi-fiúk ilyenkor mindig ott lábatlankodtak közöttük, s akárhányszor egy-egy levágott disznófüllel
jöttek az iskolába.

Esténként néha mesélő kedve támadt az apámnak.
Mindenkinek az apja tud egy történetet, amit meghitt csendes órákon elmond a fiának. Az én apám is
tudott egyet. Sokszor hallottam tőle – ezeknek a
történeteknek talán éppen abban van a varázsuk,
hogy annyiszor visszatérnek -, kivált, ha jókedvű
volt, és mosolygó arccal jött haza. Ilyenkor boldogan
simultam hozzá: - Mondd el a medvekalandot!
Az apám egy kicsit kérette magát. A pipáját kezdte
vizsgálgatni, aztán a dohány nem volt elég száraz,
de végre, karikázó füstgomolyagokat fújva, közelebb húzódott a kályhához és hozzákezdett. Gyönyörű történet volt.

Kinn szakadt a hó. Csengős szánkák elhaló csilingeléssel futottak el a ház előtt. Benn a szobában pedig
meséket duruzsolt a kis vaskályha, s a tűznél egy
Napszállat táján már felbukkantak az ablakok alatt a öregedő ember melengette régi álmait. …”
betlehemesek, fázósan topogva kifordított subáik(A vándor visszanéz / Kárpáti Aurél .—Bp. : Magveban. Az angyal vitte a piros papírból ragasztott, tő, 1963, 79-80. o.)
gyertyavéggel világított, tornyos templomot, míg a
pásztorok, láncos botjukat csörgetve, bandukoltak
utánuk a ropogó hóban. Hangos énekszóval járták
be a korán sötétedő utcákat, s bezörgettek a kivilágított ablakokon: Hurka, kolbász, szalonna, pásztoroknak jó vóna …

„KARÁCSONYI PÁSZTORJÁTÉK – A helybeli áll. polg.
fiúiskola tanulói a polg. leányiskola tanulóinak közreműködésével, Pavetits Manó polg. fiúiskola igazgató,
Galléné Raáb Margit polg. isk. tanárnő, Bolyhos István
polg. isk. tanár betanításában és rendezésében f. hó
26. és 27-én délután 5 órakor az intézet tornatermében mutatják be az „Aprószentek” c. 3 felvonásos pásztorjátékot. A mult esztendőben előadott pásztorjátékuk gyönyörű színpadi rendezésére, a szereplők összhangzatos, szép játékára kellemesen gondolunk vissza,
s ennek alapján örömmel várjuk a szépnek ígérkező
mostani játékukat. Az önkéntes adakozásokból befolyó
összeget szegény tanulóinak segélyezésére és az iskolai
színpad
felszerelésére
fordítja
az
igazgatóság.” (Czeglédi Hírmondó, 1925. 12.20., 2. o.)
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„ELJÖTT A KARÁCSONY. Fenyő, cukor és vanília illata töltötte be a vörös szalont. A sárga kalácsok mézes tésztájában feketén csillogott a mák spirális csíkja. Kártya és dió zörgött a mosolygó szemű vendégek kezében, akik ki nem fogytak a borleves dicséretéből. Fehér hósipkájuk alatt nyitott szemmel, békén
virrasztottak a házak, várva az éjféli harangszót.
Meggyújtották a kis kézi lámpát, s Tinka kisasszony
vastag kendővel kötötte át a mellemet a nagykabát
alatt. A meleg ruhákban, prémes bundákban és bélelt kesztyűkben a férfiak ügyetlenül mozgolódtak, s
nagyokat szippantottak parázsló szivarjaikból. Az
apám kezébe vette a himbálózó kerek rézlámpát és
előrement. A többiek lassan lépkedtek utána a csikorgó hóban. A fagyott és vastag hótakaró alig süppedt be a szöges cipők alatt. Én Tinka kisasszony
karjaiba kapaszkodtam, aki Rogernéval beszélgetve
botorkált a mozgó lámpafény után. A hengeres üveg
mögött égő gyertya sugarai hosszan elnyúlva ugráltak ide-oda a havon. Csöndes, nyugodt éjszaka volt.
A végtelen feketeségből csak a hó világított elő. A
hangos, vidám beszélgetés zaja élesen csendült keresztül a tiszta, hideg levegőn.

nyök arabeszkjein.
Lármás, sötét alakok csoportokba verődve álldogáltak a kapuk előtt, s
egyre sűrűbben villantak
fel a kézi lámpák az utca
végén. A házak előtt elhányták a havat, s a göröngyös utat síkossá
tette a fagy. A templom felől a toronyőr kürtszava
hangzott. Nyomban utána megkondult a harang,
túlzengve a beszélgetők szavát. Siető lépések kopogtak az utcán. Mindenki a templomba igyekezett.
A Két vademberből Tinka kisasszony nagy megbotránkozására cigányzene és kurjongatás hallatszott
ki.

A templom előtt az apám elfújta a kézi lámpa gyertyalángját. A sekrestyén mentünk keresztül, ahol a
piros galléros ministránsok éppen friss tömjént raktak a lángos füstölőbe. A sekrestyés, mint mindig,
most is veszekedett velük. Megálltunk a továbbvezető ajtó küszöbén. A templom ragyogott és zengett. Az aranyozott, százkarú csillárokban minden
gyertya égett, s a kántor teljes erejéből zúgatta az
Negyedóra múlva beértünk a városba. Az ablakon orgonát. A főoltár fényárban úszott, a tömött padmindenütt világosság szűrődött át a fehér függö- sorokban vontatottan zendült fel az örvendező pastorale: „Nyugodj, kisded, még édesen, Csukd be bátran szemedet…”
Ady Endre: Kis karácsonyi ének

Tegnap harangoztak,
Holnap harangoznak,
Holnapután az angyalok
Gyémánt-havat hoznak.
Szeretném az Istent
Nagyosan dicsérni,
De én még kisfiú vagyok,
Csak most kezdek élni.
Isten-dicséretre
Mégiscsak kiállok,
De boldogok a pásztorok
S a három királyok.

(A vándor visszanéz / Kárpáti Aurél .—Bp. : Magvető, 1963, 83-85. o.)
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„KARÁCSONY ESTÉJE VAN. Sűrű hópelyhek kavarodnak össze vissza a légben, mintha birkóznának
egymással, míg végre belefáradva a meddő küzdelembe, tömegestül hullanak alá a megfagyott földre, melyet csillogó gyémántokká köszörül az előbukkanó hold bágyadt sugara. A zuzmara a fák ágaira
fantasztikus ezüst füzéreket aggatott s lépteink alatt
csikorog a megfagyott hó. A hideg daczára az utczákon sürög-forog a nép s egyetlen egy sincs közöttük, kinek valami „dolga” ne akadna egyik vagy
másik bevásárló helyen, s a következő perczben
már csomaggal a kezében örömtől sugárzó arczczal
siet családja körébe.
Az üzletek szépen világított kirakatai telve csecsebecsékkel s értékesebbnél értékesebb ajándékokkal, miket a kis Jézuska állított ki közszemlére. Van
is nézője elég, kiváltképpen a gyermekvilágból,
mert akinek talán a Jézuska nem juttatott mindezekből, kárpótolva érzi magát már e gyönyörü látvány által is. A házak ablakai fényárban usznak s úgy
látszik, mintha felül akarnák mulni a menny kárpitján ragyogó milliárd csillag vakító fényét. …
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Majd megérkeznek a betlehemi
pásztorfiuk is, s
felhangzik
a
„Csorda pásztorok” lélekemelő
dallama. Van vigság és kaczagás, kivált a gyermekek között, kik nem
nyugosznak addig, míg a mama a kis Jézus által hozott szőke babát, az apa pedig azt a nagy bajuszu
lovas katonát a karácsonyfáról oda nem adja nekik,
melyet azután csókjaikkal elhalmozva magukkal
visznek ágyacskájukba s altató danájuk mellett végre ők is álomra szenderülnek. A család fiatalabb tagjai azután kártyához ülnek, míg az „öregek” víg poharazás mellett rég mult idők régi dicsőségéről beszélgetnek.

Ezalatt azonban beáll az éj és megkondul a harang
imára hivólag, melyre lecsendesül az utczai zaj s
elnémul a pásztorfiúk éneke. A házak ablakai elsötétednek s kialusznak a karácsonyfa színes gyertyái
is; künn, a sötét néma éjben pedig kelet felől feltünik Betlehem fényes csillaga s megszólal az anBenn a szoba közepére állított díszes karácsonyfa gyali sereg mennyei kara: Dicsőség a magasságban
színes viaszgyertyái mintegy varázsütésre kigyullad- az Istennek, békesség a földön a jóakaratú embereknek.” (Czegléd és Vidéke, 1895. december 22. nak s hallható lesz a kicsikék örömujjongása:
Karácsonyi Melléklet)
„Itt a Jézuska”.

Juhász Gyula: Karácsony felé

Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.
…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.
…És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.

