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Egy valóra vált karácsonyi álom

– Rémesen unom a karácsonyt, bárcsak ne lenne soha többé! 
– A durcás kislány, aki két nappal karácsony előtt ezt kiabálta, 
a lábát lógatva nézte, ahogy az anyja egy nagy halom ajándé-
kot rendezget.

– De Effie, hogy mondhatsz ilyet? – válaszolta az anya, mi-
közben majdnem leejtette az ezüst kürtöt, amelybe éppen min-
denféle cukorkát töltött. – Olyan vagy, mind az öreg Scrooge, 
és attól félek, ha nem tiszteled szent karácsony ünnepét, veled 
is történik valami rossz.

– Ki az a Scrooge? És mi történt vele? – kérdezte Effie, unott 
arcán felcsillanó érdeklődéssel, és elvett egyet a citromos cukor-
kából, mert az volt a legsavanyúbb; az édeshez nem volt kedve.

– Dickens egyik legelbűvölőbb történetének hőse, majd egy-
szer elolvasod. Scrooge utálta a karácsonyt, míg egy különös 
álma meg nem mutatta neki az ünnep szépségét és fontosságát. 
És Scrooge jobb ember lett.

– Elolvasom. Szeretem az álmokat, én is sok furcsát álmo-
dom. De hiába, ettől még unom a karácsonyt – nyafogta Effie, 
és rosszkedvűen turkált a nyalánkságok között, hátha talál va-
lami megevésre érdemeset.
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– Miért unod azt, ami az év legboldogabb napja lehetne? – 
kérdezte nyugtalanul az anyja.

– Talán nem unnám, ha lenne benne valami új. De mindig 
minden ugyanúgy történik, és a meglepetés sem meglepetés 
már. A harisnyám meg van tömve mindenféle jóval. Egy ré-
szét nem is szeretem, de amit szeretek, azt is hamar megunom. 
A karácsonyi ebéden degeszre eszem magam, másnap rosszul 
vagyok. A karácsonyfa csúcsán baba ül, vagy buta, öreg Mikulás, 
a gyerekek körbetáncolják, összevesznek a bonbonon és a játé-
kokon, amiket gyorsan elrontanak, meg a csillogó, haszontalan 
csecsebecséken. Tényleg, mama, annyi egyforma karácsonyom 
volt már, nem bírok ki még egyet. – Azzal Effie lefeküdt a kana-
péra, mintha a puszta gondolat is megbetegítené.

Az anya nevet a gyerek elkeseredésén, de sajnálja is, mert 
neki, az anyjának minden eszköze megvan ahhoz, hogy bol-
doggá tegye a kislányt, aki még csak tíz karácsonyt ért meg.

– És ha egyáltalán nem kapnál ajándékot? Ahhoz mit szólnál? 
– próbál az elkényeztetett gyerek kedvében járni.

– Szeretnék egy nagy, csodálatos ajándékot, meg egy aranyos 
kicsit, ami egy nagyon kedves személyre emlékeztet – rögtö-
nözte Effie, mert csuda szeszélyes kis teremtés volt, tele fura 
hóbortokkal és ötletekkel, melyeket a szerettei időt, pénzt és 
fáradságot nem sajnálva siettek kielégíteni; három kislány közül 
ő volt a legkisebb, az egész család szíve csücske.

– Nos, drágám, meglátom, mit tehetek, s hogyan tarthatom 
titokban az utolsó pillanatig. Bárcsak lenne valami ötletem!

És míg az anya töprengő arccal tovább kötözgette csinos 
kis batyuit, Effie odasomfordált az ablakhoz, és nézte az esőt – 
bezártsága és búskomorsága okozóját.
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– Szerintem a szegény gyerekeknek sokkal jobb, mint a gaz-
dagoknak. Én nem mehetek ki, de ott egy lány, velem nagyjából 
egyidős, aki nyugodtan tocsoghat a vízben, és nem fut utána 
cseléd a  sárcipővel, esőköpennyel, esernyővel, nem ijesztgeti, 
hogy meg fog fázni. Bárcsak koldusszegény lennék!

– Szeretnél éhezni, fázni, rongyokban járni, koldulni egész 
nap és hamuban aludni? – kérdezte az anya, félve, hogy mi jön 
még ezután.

– Hamupipőke sorsa is jóra fordult a végén. És nézd, ez a lány 
anyagdarabokat árul a kosarából, nagykendőbe burkolózik, és 
fütyül a világra, kicsit se bánja, hogy befolyik a víz a cipője 
orrán. Tocsog, kineveti az esőt, és úgy eszi a hideg krumpliját, 
mintha jobb ízű lenne, mint a csirke meg a fagylalt, amit én 
ettem ebédre. Igen, szerintem a szegény gyerekek boldogabbak, 
mint a gazdagok.

– Néha én is így gondolom. Ma az árvaházban vagy két tu-
cat jókedvű kisgyereket láttam. Se szülőjük, se otthonuk, kará-
csonyra legfeljebb egy cukorbotot vagy süteményt remélhetnek. 
Bárcsak ott lettél volna, hogy lásd, milyen boldogan játszottak 
a gazdagabb gyerekektől kapott régi játékokkal.

– Add nekik az összes játékomat, már látni se bírom őket – 
jelentette ki Effie a csinos babaház felé fordulva, amelyben kí-
vánatosabbnál kívánatosabb játékok sorakoztak.

– Rendben van. Neked pedig kitalálok valamit, amit nem 
unsz meg. – És az anya homlokát ráncolva törte a fejét, hogy 
mivel lepje meg karácsonyba belefásult gyermekét.

Effie később elment a könyvtárba, kivette a Karácsonyi éneket, 
majd otthon a kanapé sarkába kuporodva vacsoráig elolvasta az 
egészet. Nem mindent értett, de az elbűvölő történet sokszor 
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megnevettette és megríkatta, és amikor a végére ért, sokkal 
könnyebb volt a lelke, bár maga sem tudta, miért.

Egész este szegény Pici Timre gondolt, meg Mrs. Cratchit-
re, ahogy mosolyogva behozza a pudingot, és a táncoló öreg 
Fezziwigre, aki a „levegőbe kapta mind a két lábát, olyan ügye-
sen, mintha integetett volna vele”*. Aztán eljött a lefekvés ideje.

– Gyere szépen, melegítsd meg a lábad – mondta Effie dajká-
ja. – Közben kifésülöm a hajad, és mesélek neked.

– Ma nagyon érdekes mesét akarok – rendelkezett Effie, majd 
fölvette kék selyem hálóköntösét, belebújt a szőrmével bélelt 
kis házicipőbe, és leült a kandalló elé, hogy dajkája kifésülje 
hosszú, hullámos fürtjeit.

És Dadus nem fukarkodott a mesével, így mire Effie ágyba 
és a fehér csipkefüggöny alá került, karácsonyi manók, szegény 
gyerekek, hóviharok, karácsonyi bonbon és meglepetések ka-
varogtak a fejében. Nem csoda, hogy egész éjjel álmodott, és 
álma örökre emlékezetes maradt.

Álmában széles mező közepén ült egy kövön, egyedül. Erő-
sen havazott, csípős szél fütyült, közeledett az éjszaka. Éhes volt, 
fáradt volt, fázott, és nem tudta, merre menjen, mihez kezdjen.

„Kolduslány akartam lenni, hát most az vagyok. De nem jó 
így, szeretném, ha valaki gondoskodna rólam. Nem tudom, ki 
vagyok, és azt hiszem, eltévedtem”, gondolta Effie az álmokra jel-
lemző különös érdeklődéssel az álmodó tulajdon személye iránt.

De a gondolkodástól csak még inkább összezavarodott. Sű-
rűbben hullt a hó, fagyosabban fújt a szél, sötétebb lett az éj-
szaka, és szegény Effie ara jutott, hogy bizonyára megfeled-

* Benedek Marcell fordítása.
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keztek róla, magára hagyták, hadd fagyjon halálra. Kihűltek 
a könnyek az arcán, lábujjai mintha jégcsapok lettek volna. 
Reményvesztetten, elhagyatva kucorgott, mardosta az éhség, 
a félelem. Megadón térdére hajtotta a fejét, és a kövér hópelyhek 
hamarosan betakarták: kis fehér bucka lett belőle. Ám ekkor 
hirtelen megütötte a fülét valami – egy dallam. Talpra ugrott, 
tágra nyílt szemmel, fülét hegyezve figyelt.

A távolban homályos fénypont tűnt fel, és egy hang énekelt. 
Effie megpróbált a hívogató fény felé szaladni, de moccanni se 
bírt: földbe gyökerezett lábbal, a várakozás szobraként állt ott, 
miközben a fény egyre közelebb ért, az ének egyre tisztábban, 
érthetőbben szólt.

Látogatunk barátot,
bejárjuk a világot,

egy héten át most zene van. 
Télből tavaszt csinálunk,
boldogságot szállítunk,

mert most karácsony hete van. 
 

Hajnalcsillag, messzi fény,
szegény háznak szép remény,

ott is süt, hol hideg van.
Melegség a szívekben,
ajándék a kezekben,

mert most karácsony hete van.
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Kicsi gyermek, magas fa
emelkedik magasba,

és ajándékkal tele van.
Vidám hangok énekelnek,
vidám csengők csilingelnek,

Mert most karácsony hete van.
 

Boldogító harangszó,
áldott idő, gyógyító,

szívnek a szívben helye van!
„Jöjj, szép ünnep, kedvünkért”,

fohászkodik mind, ki él,
Mert most karácsony hete van.

 
Gyerekhang énekelt, és gyerekkéz tartotta a gyertyát, mely-
nek halovány fénykörében Effie meglátta az éjszakai hómezőn 
átkelő csinos kis énekest. Rózsás arcú, mosolygós fiúcska volt 
fehér szőrmeruhában, fényes haján zöld levelű, vörös bogyójú 
magyalkoszorúval. Egyik kezében a varázsgyertyát fogta, a má-
sikat pedig kinyújtotta, mintha mindjárt elkezdene ajándékot 
szórni, miközben szeretettel megszorítja a felé nyújtott kezeket.

Effie szinte beszélni is elfelejtett, ahogy a ragyogó jelenés 
egyre közelebb ért hozzá – lába nem hagyott nyomot a hóban. 
Ragyogott, pedig csak a kis gyertyával világított magának, és 
a hangja valósággal zengett.

– Drága gyermek, eltévedtél, azért jöttem, hogy rád találjak 
– mondta az idegen, és megfogta Effie hideg kezét; mosolya 
olyan volt, mint a napsütés, és minden egyes magyalbogyó ki-
csi tűzként lángolt a koszorúján.

AValoraValtAlom_beliv.indd   124AValoraValtAlom_beliv.indd   124 2022. 09. 19.   12:042022. 09. 19.   12:04



125

– Ismersz? – kérdezte Effie, aki nem félt, sőt kifejezetten örült 
a találkozásnak.

– Minden gyereket ismerek és megtalálok. Mert ez az én ün-
nepem, és évente egyszer a világ minden részéről összeszedem 
az eltévedt gyerekeket, hogy vidámságban együtt ünnepeljünk.

– Angyal vagy? – kérdezte Effie, bár nem látott szárnyakat.
– Nem angyal, hanem karácsonyi szellem vagyok, és a társa-

immal egy szerfelett kellemes helyen lakom. Ott készülünk föl 
az ünnepünkre, amikor is kiengednek minket, és kedvünkre 
barangolhatunk a világban. Az a dolgunk, hogy segítsük bol-
doggá tenni a karácsonyi időszakot mindazoknak, akik maguk-
hoz engednek. Eljössz velem? Akarod látni, hogyan dolgozunk?

– Bárhová elmegyek veled – mondta Effie sírva örömében. – 
Többé ne hagyj el!

– Először is kényelembe helyezlek. Ez az egyik legkedvesebb 
feladatunk. Ha fázol, melegbe viszlek, ha éhes vagy, enni adok 
neked, ha bánatos vagy, felvidítalak.

Azzal meglengette a gyertyáját, és mindhárom csoda bekö-
vetkezett: a hópelyhek csuklyás fehér köpennyé változva omlot-
tak Effie fejére és vállára; egy tálkában meleg leves libegett a szá-
jához, majd – miután mohón elfogyasztotta az utolsó cseppig 

– a tálka eltűnt; a zord mező pedig csodákkal teli, lenyűgöző 
világgá változott, amely minden búját-baját nyomban feledtette.

A vidám csilingelés közepette nehezen állta meg, hogy tánc-
ra ne perdüljön. Zöld ágfüzérek lógtak a falakról, a fák egytől 
egyig játékok alatt roskadozó karácsonyfák voltak, és az ágai-
kon égő gyertyák soha nem aludtak ki.

Egy helyütt aprócska karácsonyi szellemek varrtak meleg 
ruhát őrült tempóban – nincs az a varrógép, amely náluk gyor-
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sabban ontaná magából a kész darabokat –, amit aztán nagy 
halmokba raktak, hogy minél gyorsabban eljuttassák a szegé-
nyekhez. Más szorgos kis lények pénzt tömködtek erszényekbe, 
és csekkeket állítottak ki, majd a szélre bízva a címzettekhez 
röptették őket – csodatévő hóvihar szórta kincseit a szegénység 
sújtotta lenti világra.

Néhány idősebb és komorabb szellem kis könyvek sokaságát 
böngészte; ezekben volt nyilvántartva, ki mit kapott az előző 
évben, és hogyan sáfárkodott vele, vagyis mit érdemel most. 
Volt, aki békét kapott, volt, aki csalódást, egyesek megbánást 
és szomorúságot, mások nagy örömöt és reményt. A gazdagok-
nak nagylelkű gondolatokat küldtek, a szegényeknek hálát és 
megelégedést. A gyerekek szeretetből, szófogadásból kaptak 
többet, a szülők türelemből, bölcsességből és elégedettségből – 
a gyerekeikhez. Senkiről sem feledkeztek meg.

– Mondd, kérlek, miféle csodálatos ország ez? – kérdezte 
Effie, amint magához tért az első ámulatból.

– Karácsonyföldre hoztalak. Itt dolgozunk egész éven át, fá-
radhatatlanul készülve a nagy napra. Nézd, ezek a Mikulások 
most indulnak. Némelyiküknek messzire kell mennie, s nem 
szabad, hogy a gyerekek csalódjanak.

Míg ezt mondta, négy kapura mutatott, amelyeken át négy 
óriási szán bukkant elő, játékokkal megrakodva. Egy-egy jó 
kedélyű öreg Mikulás ült mindegyiken; kesztyűt húztak, és jól 
betűrték a takarót maguk körül a hosszú, hideg útra.

– És én azt hittem, csak egy Mikulás van, és ő is csak szem-
fényvesztés! – kiáltotta döbbenten Effie.

– Soha ne szűnj meg hinni az aranyos, régi mesékben, ak-
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kor sem, ha már tudod, hogy csupán kedves árnyékai a csodás 
igazságnak.

Ebben a pillanatban nagy csilingeléssel és rénszarvaspata-do-
bogással útnak indultak a szánok, míg a szellemek vidám kur-
jantásokkal biztatták őket. Ezt az alsó világban is meghallották 
az emberek, akik ilyenkor emlegetik „a csillagok énekét”.

– Soha többé nem mondom, hogy a Mikulás nem létezik. És 
most mutass valami mást!

– Tetszeni fog neked, ahová most viszlek, és talán tanulsz 
is valamit.

A szellem mosolyogva ment előre egy kis ajtóhoz, amelyen 
át Effie a babák világába kukkanthatott be. Nagy volt a  sür-
gés-forgás a babaházakban, lakóik úgy tettek-vettek, mint az 
igazi hús-vér emberek. Elegánsan öltözött viaszhölgyek ültek 
a  társalgójukban, a konyhákban fekete babák főztek, dajkák 
sétáltak ki pici gyermekekkel, az utcákon ólomkatonák me-
neteltek, falovak táncoltak, gyors csomagszállító lovaskocsik 
zörögtek, és apró emberkék siettek dolgukra. Az üzletekben – 
mert azok is voltak – kicsike vásárlók ürücombot, teát, parányi 
ruhákat vettek, meg persze minden egyebet, amire egy babának 
kedve szottyanhat, vagy szüksége lehet.

De Effie azt is észrevette, hogy a babák emberségesebbek 
és jobb modorúak, mint a valódi emberek. Egy előkelő párizsi 
baba például fölvett a hintójába egy szerencsétlen fekete asz-
szonyt, aki keservesen sántikált az út szélén egy kosár tisztá-
ra mosott ruhával, és elvitte oda, ahová a mosónő igyekezett 

– mintha mi sem lenne természetesebb. Egy különleges por-
celánhölgy levetette jó meleg, piros köpenyét, és egy faasszony 
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vállára terítette, annak ugyanis egy papír ingruha volt minden 
öltözéke, ráadásul csúnyán – és gyerekszemmel elég ijesztően 

– lekopott róla a festék.
– Ismertem egy gazdag lányt, aki soha semmit nem adott 

a szegényeknek. Bárcsak eszembe jutna a neve, megkeresném és 
megkérném, ezentúl legyen olyan jószívű, mint a porcelánbaba 

– mondta Effie, mert nagyon meghatotta a gyöngéd mozdulat, 
amellyel a csinos baba bebugyolálta a szegény kis madárijesztőt, 
majd elszaladt az egy szál szürke kis ruhájában, hogy beteg édes-
anyjának ebédet vegyen: kövéren csillogó baromfisültet, fatálon.

– Álmok segítségével emlékeztetjük az embereket. Azt hi-
szem, a lány, akiről beszélsz, a mai álmát soha nem fogja elfe-
lejteni. – És a szellem elmosolyodott, mintha viccesnek tartana 
valamit, amit Effie nem láthat.

Megszólalt egy kis csengő, mire a gyerekek beszaladtak a pi-
ros-zöld iskolába. Az épület felnyitható teteje éppen nyitva állt, 
így be lehetett látni az osztálytermekbe: a diákok fegyelmezet-
ten ültek a padokban, amelyeken picike könyvek sorakoztak, 
vagy krétaszilánkkal írtak bélyegnyi palatáblájukra.

– Fújják a  leckét, csöndben ülnek, figyelnek. Bezzeg a mi 
iskolánkban folytonos a  lárma, és mindennap rossz jegyeket 
kapunk. Majd megmondom a lányoknak, hogy ha nem vigyáz-
nak, a babáik okosabbak lesznek, mint ők!

Effie nem győzött ámulni, hát még mikor látta, hogy a kicsi 
tanítónő kezében nincsen pálca! Ez utóbbi fölnézett, és a be-
tolakodó láttán helytelenítőn csóválta a  fejét: távozzon Effie, 
mielőtt az iskolában fölborul a rend.

Effie azonnal abbahagyta a bámészkodást, de nem bírta 
megállni, hogy be ne lessen egy úri ház ablakán. Itt ebédnél ült 
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a család, és a gyerekek elképesztően jól viselkedtek – például 
kicsit sem morogtak, amikor az anyjuk kijelentette, hogy nem 
ehetnek több gyümölcsöt.

– Mutass valami mást – mondta Effie, ahogy az alacsony kis 
ajtón át elhagyták Babaországot.

– Megmutattam, hogyan készülünk a karácsonyra, most meg-
mutatom, hová küldjük legkedvesebb ajándékainkat – válaszol-
ta a szellem, és kézen fogta Effie-t.

– Tudom. Sokszor láttam – kezdte Effie a saját karácsonya-
ira gondolva.

– Nem, amit most mutatok, azt sosem láttad. Gyere, és jól 
nyisd ki a szemed, hogy mindig emlékezz rá.

A ragyogó világ egy szempillantás alatt eltűnt, és Effie egy 
teljesen ismeretlen városrészben találta magát. Messze a vidá-
mabb helyektől, ahol a kivilágított üzletekben csinos holmikat 
kapni, minden házban ünnepi hangulat uralkodik, és az em-
berek jókedvűen köszöntik egymást az utcán. Ezekben a nyo-
morúságos utcákban szegények éltek, és nyoma sem volt kará-
csonyi készülődésnek.

Húsra és kenyérre áhítozó, éhes nők bámulták a szegényes 
boltok kirakatát, de nem volt egy vasuk sem. A kocsmákban 
részeg férfiak itták el bérük maradékát, sok hideg, sötét szo-
bában pedig kisgyerekek bújtak egymáshoz a vékony takaró 
alatt, és próbáltak álmukban megfeledkezni a nyomorúságos 
valóságról.

Nem töltötte be a levegőt ínycsiklandó illatával a karácsonyi 
ebéd, nem estek le a fáról játékok és cukorkák mohó gyerekke-
zekbe, nem lógtak sorban kis harisnyák a kémény mellett, ké-
szen arra, hogy megteljenek, nem hallatszott vidám zene, sem 
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vidám hangok, sem táncos lábak dobogása, egyszóval nem volt 
a világon semmi jele a karácsonynak.

– Itt nem ünneplik meg? – kérdezte Effie vacogva, és erősen 
szorította a szellem kezét.

– Mi majd elhozzuk ide is. De hadd mutassam be legkivá-
lóbb munkásainkat.

A nyájas arcú munkások, férfiak és nők belopóztak a házak-
ba, ahol olyan csodákat műveltek, hogy Effie-nek leesett az álla.

Az egyik pénzt csúsztatott üres zsebekbe, hogy a boldog 
anyák megvehessék, amire a családnak szüksége van; mások 
ittas férfiakat tereltek ki a kocsmából, el a kísértéstől, vissza 
a biztonságos családi örömökhöz. Tüzek gyúltak hideg szívek-
ben, asztalok teltek meg étellel varázsütésre, és meleg ruhada-
rabok bugyolálták önmagukat reszkető végtagokra. Virágok 
teremtek betegszobákba, a fiataloknak hirtelen eszükbe jutot-
tak az öregek, gyöngéd szavak vigasztaltak szomorú szíveket, 
a gonoszak kemény szívét pedig meglágyította az örök történet, 
amely minden bűnök megbocsátójáról szól.

De a leghálásabb a gyerekekért végzett munka volt, és Effie 
lélegzet-visszafojtva nézte, ahogy ezek az embertündérek meg-
töltik a kis harisnyákat – mert lehet-e tökéletes egy gyerek ka-
rácsonya meglepetésekkel teli harisnya nélkül? Csupa olyasmi 
került beléjük, amit Effie korábban szerény ajándéknak gondolt 
volna, de most már tudta, hogy a nincstelen kicsinyek szemé-
ben szépek és értékesek.

– Csodálatos! Bárcsak segíthetnék, ahogyan ezek a jó embe-
rek, bárcsak annyi szeretetet és hálát kapnék cserébe, mint ők! 

– sóhajtott Effie, elnézve a szorgos férfiakat és nőket, akik mun-
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kájuk végeztével észrevétlenül távoztak, nem várva érte több 
jutalmat, mint amennyit saját megelégedésük jelent.

– Ha akarsz, segíthetsz. Megmutattam neked az utat. Indulj 
el rajta, s meglátod, ezentúl a te karácsonyod is boldog lesz.

Ezekkel a  szavakkal a  szellem megölelte Effie-t, és arcára 
csókot lehelve eltűnt.

– Maradj még, mutass többet! – próbálta Effie visszatartani.
– Ébredj, drágám, és áruld el, min mosolyogtál álmodban 

– duruzsolta egy hang a  fülébe, és Effie kinyitotta a  szemét. 
Édesanyja hajolt fölé, és szobája fürdött a reggeli napsütésben.

– Elmentek mind? Hallottad a csilingelést? Hát nem csodá-
latos? – kérdezte Effie a szemét dörzsölve, és körülnézett, hogy 
hol van a szép, kedves kisfiú, aki olyan valóságosnak tetszett.

– Beszéltél, nevettél, tapsoltál álmodban, mintha nagyon biz-
tatnál valakit. Meséld el, mi volt annyira csodálatos – mondta 
az anyja, miközben maga felé fordította az álomittas fejecskét, 
hogy kisimítsa a kislány homlokába hulló kócos fürtöket.

Míg dajkája öltöztette, Effie elmesélte az álmát. Dadus el volt 
ragadtatva, de az anya csak mosolygott: lám, milyen különösen 
keveredik a kislány álmában mindaz, amit napközben gondolt, 
olvasott, hallott és látott.

– A szellem azt mondta, ha eléggé akarom, én is tehetek cso-
dát. De nem tudom, hol kezdjem, hiszen nincs varázsgyertyám, 
hogy lakomákat, karácsonyfaligeteket bűvöljek elő a semmiből, 
mint ő – szontyolodott el Effie.

– Dehogy nincs! Varázsolni fogunk, igen! – tapsolt az anya 
boldogan, és körbetáncolta a  szobát, mint akinek elmentek 
otthonról.
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– Hogyan? Hogyan? Mama, azonnal mondd meg! – táncolt 
Effie az anyja után, és az éjszaka kalandjaira gondolva valóban 
elhitte, hogy minden lehetséges.

– Megvan! Megvan! Csak meg is tudjam valósítani! – Az anya 
derékon kapta a lányát, és körbetáncolta vele a szobát, Dadus 
pedig az oldalát fogta nevettében.

– Mi van meg? Tudni akarom! – visította Effie.
– Nem mondhatom meg, mert meglepetés lesz, nagy meg-

lepetés karácsony napjára! – dalolta az anya, szemlátomást fel-
lelkesülve az ötletén. – Most pedig gyere gyorsan reggelizni. 
Szorgalmasan kell dolgoznunk, ha holnap szellemesdit akarunk 
játszani. Te elmész Dadussal bevásárolni, közben én előkészítek 
mindent a színfalak mögött.

Ezt már a lépcsőn lefelé szaladtában mondta az anya, és Effie 
is kissé kifulladva válaszolt:

– Nem lesz meglepetés, tudom, mit fogsz csinálni: meghívsz 
ebédre szegény gyerekeket, fát állítasz nekik, meg ilyenek. Nem 
olyan lesz, mint álmomban, mert ott annyi fa volt, és annyi 
gyerek, amennyit az egész környéken sem találunk!

– Nem lesz fa, nem lesz mulatság, nem lesz ebéd, és te sem 
kapsz ajándékot. Elég meglepő? – Az anyának nevetnie kellett 
Effie döbbent arcán.

– Rendben van. Nem kérdezek többet, akkor nagyobb lesz 
a meglepetés – válaszolta a kislány. És reggeli közben arra gon-
dolt, hogy ez bizony más karácsony lesz, mint a többi.

Effie és a dajkája egész délelőtt az üzleteket járta; ugató játék 
kutyákat, gyapjas báránykákat, rikoltozó madarakat, parányi 
teáskészleteket, vidám képeskönyveket, kesztyűket, sapkákat, 
babákat, édességet vettek. Egymás után küldték haza a csoma-
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gokat, de amikor Effie hazament, nyomukat sem látta, pedig 
mindenhová bekukkantott. Dadus kuncogva nézte, de hallga-
tott, és délután egy hosszú listával újból nekivágott a boltoknak, 
míg Effie elárvultan bolyongott a házban, hiányolva a vidám 
sürgés-forgást, amely meg szokta előzni a karácsonyi ebédet és 
az esti mókázást.

Ami a mamáját illeti, napközben senki sem látta, este pedig 
olyan fáradtan került elő, hogy a kanapéra heveredve csak egy 
mosolyra telt neki – mint akit nyilvánvaló kimerültsége elle-
nére is boldoggá tesz egy kellemes gondolat.

– Jó úton halad a meglepetés? – kérdezte Effie aggodalmasan, 
mert végtelenségnek tetszett másnap estig várni.

– Nagyszerűen halad, jobban, mint vártam! Több kedves ba-
rátnőm is segít, nélkülük nem sikerülne. Biztos vagyok benne, 
drágám, hogy tetszeni fog neked, és soha nem felejted el ezt 
az újmódi karácsonyt.

Gyöngéden magához vonta, megcsókolta a  lányát, aztán 
Effie lefeküdt.

t

Reggel nagyon különös napra ébredt: egyik harsnyájában 
sem talált semmit, a szalvétája alatt nem lapultak ajándékok, 
senki nem kívánt neki „Boldog karácsonyt!”, és az ebédje sem 
különbözött a szokásostól. Az anyja újból eltűnt, Dadus pedig 
egyre csak a szemét törölgette.

– Áldott jó lelkek! – dünnyögte többször is. – Soha nem 
hallottam, hogy valakinek hasonló eszébe jutott volna. Nem 
is juthatott másnak, csak a te áldott jó mamádnak.
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– Hagyd abba, különben megbolondulok! – förmedt rá Effie 
mindannyiszor. – Én még nem ismerem a titkot!

És az órán tartotta a szemét, mert tudta, hogy este hétkor 
fény derül a titokra.

Végre eljött a várva várt óra, és amikor Dadus ráadta a meleg 
főkötőt, meg a köpenyt, és a kocsihoz vezette, Effie olyan izgatott 
volt, hogy nem is kérdezett semmit. Elhajtottak – az egész soron 
egyedül az ő házuk sötétült el és maradt csöndes karácsony este.

– Úgy érzem magam, mintha egy mesében lennék. Mintha ide-
gen helyre vinnének, ahol majd szép dolgokat láthatok – mondta 
suttogva Effie, ahogy csilingelve suhantak a jókedvű utcákon.

– Tudd meg, drágaságom, valóban egy mesében vagy, és nem 
sokan látnak ma este olyan szép dolgokat, mint te. Most pedig 
figyelj, tedd azt, amit mondok, és bármit látsz is, ne szólj egyet-
len szót sem! – válaszolta Dadus, maga is remegve az izgalomtól, 
miközben megveregette az ölében tartott nagy dobozt, bóloga-
tott, ravaszkásan hunyorgott és nevetett.

Behajtottak egy sötét udvarba, majd a hátsó ajtón át egy kis 
szobába jutottak. Itt a dajka máris munkához látott, de nem-
csak a köpenyt vette le Effie-ről, hanem a ruhát és a cipőt is. 
A kislány ajkát harapdálva, döbbenten, de csöndben tűrte az 
eljárást, míg a dobozból elő nem került egy fehér szőrmekabát-
ka, hozzá való kiscsizmával, egy pompás magyalkoszorú, meg 
egy aranypapír-fodorba csavart gyertya. Itt egy hosszú „Óóó!” 
hagyta el Effie ajkait, és amikor végre felöltöztetve meglátta 
magát a tükörben, hátrahőkölve kiáltott fel:

– Pont úgy nézek ki, mint az álombeli szellem!
– Úgy bizony, és ma este te játszod az ő szerepét, kincsem! 

De most hallgass, bekötöm a szemed, és a helyedre vezetlek.
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– Van mitől félnem? – suttogta a teljesen elvarázsolt kislány, 
mert egyszerre csak zsivajgó hangok és nagy lábdobogás ütötte 
meg a fülét. Tudta azt is, hogy amikor a helyére ér, fényárban 
fog fürödni. 

– Ne félj; itt állok melletted, és a mama is mindjárt itt lesz.
A dajka bekötötte a szemét zsebkendővel, majd fölvezette 

egy magas emelvényre; itt Effie úgy érezte, faágak érnek a fejé-
hez, és lámpák sercegése tölti be a levegőt.

A dajka tapsolt, mire felharsant a zene, a zsivaj egyre köze-
lebb ért, a lábak már a lépcsőn dobogtak.

– És most lásd, hogyan tettétek boldoggá a karácsonyt, te és 
drága édesanyád, azok számára, akik nélkülöznek!

Ahogy lekerült a szeméről a kendő, Effie egy pillanatig azt 
hitte, álmodik megint; egy „karácsonyfaligetben” állt, amely 
ugyanolyan vidáman tündökölt, mint álmában. A terem mind-
két oldalán tizenkét kis fenyőfa állt két sorban, egy-egy alacsony 
asztalkán. Effie mögött viszont mennyezetig érő, nagy fa ma-
gasodott, pattogatottkukorica-füzérek, almák, narancsok, cu-
korkával teli bőségszaruk, sütemények – a cukorszívtől a gyöm-
béres mézeskalácsig minden – lógtak rajta. A kicsi fákon Effie 
fölismerte jó néhány kidobott játékát, és a többit is, amit aznap 
vásároltak Dadussal. És mindezt láthatóan további ajándékeső 
egészítette ki, amely alighanem Karácsonyországból (ahol most 
ő van, vélte Effie) hullott alá. 

– Csodálatos! Kié lesz mindez? Mi ez a zaj? Hol a mama? – 
kérdezte, sápadtan az izgalomtól és az örömtől, miközben ma-
gas emelvényéről lenézett a csillogó utcácskára.

Mielőtt Dadus válaszolhatott volna, a túlsó oldalon kinyílt 
az ajtó, és bevonult rajta huszonnégy kék ruhás kis árva, huszon-
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négy csengő hangon éneklő kislány. De amikor meglátták a csil-
logó fákat, az énekszó hamar átadta a helyét az elragadtatott 
boldogságnak. Míg ők kerek szemekkel bámulták a gyönyörű 
karácsonyi vadont, a mama odalépett Effie mellé az emelvény-
re, és bátorítón kezébe szorítva a kezét, néhány egyszerű szóval 
elmesélte a kislány álmát. 

– Így hát Effie is szeretett volna karácsonyi szellem lenni – 
mondta befejezésül –, hogy boldoggá tegye ezt a napot azok 
számára, akik nem élhetnek olyan bőségben és örömben, mint 
ő. Szereti a meglepetéseket, és ezt a meglepetést nektek találtuk 
ki. Effie lesz a jó tündér, ő ad mindannyiótoknak valamit a nagy 
fáról. Ezután keressétek a kis fenyőkön lévő cédulákon a nevete-
ket: mindenkinek saját karácsonyfája van, saját kis ajándékkal. 
És most gyertek, kedveskéim, hadd töltsük meg a kezeteket.

Senki sem mondta nekik, a kislányok mégis hálásan meg-
tapsolták az anya szavait, mielőtt bármelyikük is megmozdult 
volna. Aztán egyenként a csinos ajándékosztó elé járultak, aki 
narancsot, piros almát, szőlőfürtöt, bonbont vagy süteményt 
adott nekik, míg el nem fogyott minden; akkor páros sorban 
fölsorakoztak a kislányok, és mosolygós arcukat Effie felé fordít-
va visszamentek előbbi helyükre, szép rendben, ahogy tanulták.

Ekkor egyenként a fájukhoz vezették őket a jólelkű hölgyek, 
Effie anyjának segítői, és ami ezután következett – beleértve 
a boldog hangzavart –, azzal alighanem maga Szent Miklós is 
elégedett lett volna. Az egyik visított örömében, a másik táncra 
perdült, a harmadik kacagott, a negyedik teli szájjal, játékait 
kétségbeesetten markolva sírt (igen, némelyiknek túl sok volt 
ennyi öröm egyszerre). Hogy szaladtak megmutatni egymás-
nak új kincseiket! Milyen boldogan csipogtatták madaraikat, 
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kóstolgatták egymás finomságait, milyen izgatottan ráncigál-
ták, csipkedték egymást furcsa neszek közepette! Így ment ez, 
míg a fácskákon nem maradt más, csak a gyertyák, és a padlón 
eldobált papírdarabok hevertek.

– Nem hinném, hogy jobb a mennyországba’, mint itten! 
– sóhajtotta boldog révületben egy kislány, egyik kezével teli 
köténye sarkait tartva, a másikkal szájához emelve egy pazar 
datolyás-diós bonbont.

– Igazi angyalka vóna? – töprengett egy másik, akit egészen 
elbűvölt a csillogó hajú, magyalkoszorús, fehér kis alak, aki 
valami rejtélyes módon a karácsonyi vigasság elindítója volt.

– Bárcsak lenne merszem odamenni hozzá, hogy megcsó-
koljam, és megköszönjem neki ezt a szép ünnepet – suttogta 
egy sánta kislány, mankójára támaszkodva az emelvény előtt, 
s közben azon tűnődött, milyen érzés lehet egy anya ölében 
ülni, ahogy Effie tette éppen: anyja öléből szemlélte az elé tá-
ruló mozgalmas jelenetet.

De Effie meghallotta, és eszébe jutott Pici Tim; leszaladt 
a lépcsőn, megölelte a sápadt kislányt, megcsókolta kétoldalt 
a sóvárgó arcocskát, és kedvesen azt mondta:

– Megköszönheted, de a mamámnak, mert az ő érdeme. Min-
dent ő csinált, én csak megálmodtam.

A sánta kis Katy úgy érezte, „igazi angyalka” ölelte meg, és 
alig tudta elrebegni a köszönő szavakat. Eközben odaszaladtak 
mások is, hogy közelről lássák a csinos kis szellemet, megérint-
sék finom ruháját, ő pedig nevetve állt a kék köpenyek gyűrű-
jében, és boldogan megnézte, sőt megcsodálta mindenkinek 
az ajándékát.

Aztán a mamája lehajolt, és odasúgott valamit a nagyob-
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bacska lányoknak, akik gyorsan megfogták egymás kezét, és 
énekelve körültáncolták Effie-t. 

Szép látvány volt, nehezére esett a hölgyeknek berekeszteni 
a mulatságot, de későre járt, és hiba lett volna túlzásba vinni. 
A kislányok fölsorakoztak hát, és újra elmasíroztak Effie és az 
anyja előtt; hálás kis arcuk könnyeket csalt a szervezők szemébe. 
A mama mindenkitől puszival búcsúzott, és nem egy szeretet-
re éhes gyerekszívnek e puha ajkak érintése volt a legnagyobb 
ajándék. Effie kezet fogott velük – olyan sokszor, hogy a sajátja 
már zsibbadt tőle. Amikor Katy odaért hozzá, kicsi babát nyo-
mott Effie kezébe, és odasúgta:

– Te nem kaptál ajándékot, mi viszont sokat. Tartsd meg, ez 
a legszebb, amit adhatok.

– Úgy lesz – felelte Effie, és magához szorította a babát, míg 
az utolsó mosolygós arcocska is el nem tűnt, és véget nem ért 
a meglepetések napja; még akkor sem vált meg tőle, amikor 
fáradtan és boldogan feküdt az ágyában, és alváson kívül már 
semmi másra nem telt tőle. 

– Mama, köszönöm a csodálatos meglepetést! Nem tudom, 
hogy csináltad, de soha nem volt szebb karácsonyom, és szeret-
ném, ha ezentúl mindegyik hasonló lenne. Csodálatos, nagy 
ajándékot kaptam, meg ezt a kicsit, a szegény drága Katytől; 
így még ez a kívánságom is teljesült.

És Effie – ajkán boldog mosollyal, egyetlen, szerény aján-
dékával a kezében – azonnal elaludt. De a szívében új szeretet 
ébredt, a karácsony szeretete, és soha ki nem hunyt, amíg jó-
tettekben gazdag, hosszú élete tartott. 
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