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Egy felejthetetlen Karácsony 
 

Ez meg mi volt? Egy különös zaj – mintha egy macska nyávogott volna. Igen, megint! 
Micsoda szívet tépő nyöszörgés. Johann Hinrich 
Wichern, a fiatal tanító ijedten fordult ide-oda és 
abba az irányba nézett, ahonnan ezek a keserves 
hangok jöttek.  

Szorosan összehúzódva az omladozó fal és a 
ház bejáratához vezető lépcső közti sarokban egy 
nyüszítő nyolcéves fiúcska guggolt. Egy öreg, 
szakadozott zsákba burkolózott. – Szegény fiú! 
Biztosan rettenetesen fázik – futott át Wichern 
agyán a gondolat. Január volt, és a jeges szél vadul 
süvített a keskeny utcán. 

Wichern odament a fiúhoz, megborzolta 
kócos haját és vigasztalni próbálta.  

– Rettenetesen éhes vagyok – panaszkodott 
a kis lény. Jó, hogy Wichern kabátzsebében volt 
még egy darab kenyérvég. Szívesen odaadta. De 
azután tovább kellett mennie. Ám a kis kupac 
nyomor nyüszítését és fázós remegését nem tudta elfelejteni. Pedig ez abban az időben 
nem volt ritka látvány. 

1833-ban járunk Hamburg keleti részének egyik szegénynegyedében. Wichern 
sokszor látott ott ilyen elhanyagolt gyermekeket. Sokan árvák voltak – szülők nélkül, 
szeretet nélkül, otthon nélkül. Voltak olyanok is közöttük, akik elszöktek otthonról, mert 
folyton részeg apjuk sokszor kékre-zöldre verte őket. Némelyik gyermek soha nem is látta 
az édesapját. Nem csoda hát, hogy koldultak és loptak, mert csak így volt esélyük az életben 
maradásra. Nem kevesen közülük már a börtönt is megjárták. Wichern vasárnapi iskolai 
tanító volt és lelkésznek készült. Ilyeneken gondolkodott: 

– Hogyan érthetnék meg ezek a gyermekek, hogy Jézus szereti őket, hiszen csak bajjal, 
nyomorral, éhséggel és hideggel találkoznak? Hogyan is beszélhetnék nekik arról, hogy 

Jézus szereti őket? Ezt a szeretetet be is kell mutatnom nekik. Segítenem kell rajtuk, ki kell 
őket húznom a mocsárból. Ezeknek a gyerekeknek egy menedékre van szükségük!  

A gyermekotthon tervét már régóta dédelgette a szívében. Sokat imádkozott is érte. 
És végül Isten teljesítette a vágyát. 

Az egyik gazdag barátja felajánlott neki egy öreg, szalmatetős parasztházat. 
1833 végén elérkezett az idő. Johann Wichern, a fiatal tanító és teológiai diák 

beköltözött a Rauhe házba. A szomszédok rosszindulatúan terjesztették a hírt:  
– Wichern utcagyerekeket akar ide fogadni. Márpedig mi nem akarunk itt semmilyen 

csőcseléket.  



Hamarosan megérkeztek az első fiúk – még kissé szégyenlősen, félénken. A maszatos 
arcok kíváncsiságról, a csillogó szemek reménységről árulkodtak.  

Thomas, aki addig csak az utcai és a börtönéletet ismerte, elsőként merte föltenni a 
kérdést:  

– Wichern úr, itt bezárnak minket?  
– Kisfiam, nézz körül! Itt nincsenek riglik, sem magas falak a ház körül, nincs 

szögesdrót, nincsenek láncok, sem bilincsek. Csak egyetlen lánc létezik, amely itt tud 
tartani titeket: a szeretet lánca! Én bízom benne, hogy senki sem akar majd megszökni.  

A gyerekek egymásra néztek. Hát ki lenne olyan ostoba, hogy elszaladjon innen, ahol 
minden olyan szép? Mindenütt tisztaság és rend van. 

Wichern úr bevezette őket a hálóterembe, ahol fehér, frissen húzott ágyak sorakoztak, 
és mindenütt jó illat terjengett. Ilyet legtöbben még sohasem láttak. A kis Peter 

bizonytalanul meg is kérdezte:  
– És hol alhatunk, Wichern úr?  
– Hát itt – válaszolt mosolyogva 

Wichern úr, erre Peter az öreg 
szalmazsákját akarta a padlóra teríteni.  

– Csak nem fogsz a földön aludni? 
Itt van az ágyad! 

Peter hitetlenkedve dörzsölte meg a 
szemét. 

– Ágy? Egy egész ágy, és csak 
nekem? Én eddig azt hittem, hogy ágyuk 
csak a polgármestereknek, a 
gazdagoknak meg az ilyenféle 
embereknek van! 

A fiúk kissé szégyenkezve néztek 
végig magukon és piszkos rongyaikon.  

– Itt kell mosakodnunk? – kérdezte a kis Karl aggódó pillantással.  
– Természetesen, kisfiam – nevetett Wichern úr. – De az egyáltalán nem fáj! 

Nagyszerű érzés, ha az ember tiszta!  
– Igazán?  
A fiú ezt el sem tudta képzelni. 
– De az még csodálatosabb – folytatta Wichern úr –, ha valaki a szívében is tiszta lesz. 
– Az meg hogyan lehetséges? – tudakolta Karl. 
– Ti már biztosan sok rosszaságot követtetek el. De én sem vagyok jobb nálatok. A 

Biblia azt tanítja, hogy úgy, ahogyan születtünk, nem tartozhatunk Istenhez. De Jézus, 
Isten Fia meghalt értünk. Ha hiszünk Benne, Isten megbocsátja a bűneinket, és tisztának 
lát minket.  

Most Franzl, az egyik idősebb fiú szólt közbe.  
– Megbocsátás? Az meg mi?  
– Tudod, Franzl, a megbocsátás azt jelenti, hogy kapsz egy új esélyt. Újat kezdhetsz. 



– Ezt én nem tudom felfogni! – motyogta Franzl.  
– Itt majd megérted – bólintott feléje Wichern úr barátságosan. 
A gyerekek hamarosan egészen otthon érezték magukat a házban. Néhány hónap 

múlva tizennégy 5 és 18 év közötti fiú lakott együtt. Mindannyian érezték, hogy vezetőjük, 
Wichern úr mennyire szereti őket, és kezdték megérteni, hogy Wichern úr által Isten 
szereti őket. 1834 decemberében már egy vidám kis csapat ünnepelte vezetőjével a 
Karácsonyt a Rauhe házban. Azt a Karácsonyt egyikük sem felejtette el többé.  

Franzl, akárcsak a többiek, Wichern úrtól karácsonyi ajándékot is kapott: egy pár 
puha, meleg kesztyűt és finom karácsonyi süteményt. Karácsony másnapján Franzl már 
az új kesztyűjében ment ki az utcára. – Hihetetlen, hogy ebben a kesztyűben nem érzem a 
hideget – gondolta. – Most már gyúrhatom a hógolyókat!  

Hirtelen eszébe jutott a régi utcai bandája. Időnként vad hócsatákat vívtak. Lelki 
szemei előtt megjelentek egykori társai. Feltolultak az emlékei: Azok aztán a kemény 
srácok! Néhányan már felnőtteket is megtámadtak, és kirabolták őket. Jó, hogy 
megszabadultam tőlük. De egy kicsit hiányzik az az élet. Ott nem voltak szabályok, amiket 
be kellett volna tartani. És volt reményünk arra, hogy egyszer sok pénzt rabolunk, és 
gazdagok leszünk.   

Egyszeriben azt érezte, hogy régi világa kinyújtotta felé a kezét, és egyre nagyobb 
erővel vonzza vissza őt magához. A kísértés hirtelen nagyon erős lett. Körülnézett. Senki 
sem figyelt rá. Kezén ott ékeskedett a meleg kesztyű, kabátzsebében ott lapult a karácsonyi 
sütemény. Más nem is volt nála. Itt az alkalom! Csak el innen! Néhány utcasarokkal 
távolabb már nagyobb biztonságban érezte magát. Újra teljesen szabad volt – mint régen! 
Arra nem gondolt, hogy akkoriban milyen nyomorúságosan tengődött. – És most merre? 
De hiszen Karácsony van! – villant be a gondolat. – Akkor most elmegyek a nagy karácsonyi 
vásárba. Ott biztosan rátalálok a régi haverokra. És együtt biztosan el is tudunk csenni egy 
s mást.  

Ahogy továbbhaladt, elfogyasztotta a Wichern úrtól kapott utolsó darab karácsonyi 
süteményt. Hirtelen feltámadt benne a 
lelkiismeret, amiért csak így lelépett. – Most már 
mindegy – gondolta. – Az a fontos, hogy az ember 
élvezze az életet! 

Miközben Franzl gondtalanul bandukolt a 
tarka vásári forgatagban, eszébe jutott a Rauhe 
ház: – Vajon mit csinálnak most a többiek? Vajon 
Wichern úrnak fogok hiányozni? Biztosan nem. 
Hiszen van ott elég utcagyerek.  

– Állj csak meg!  
Hirtelen egy kéz nehezedett a vállára. Franzl 

az ijedtségtől megdermedt. Nem merte 
kiszakítani magát a kéz szorításából. 

 – Jó estét, fiam! – szólította meg a jól ismert 
hang. Franzl falfehéren fordult meg. Wichern úr 



állt előtte. A fiút annyira meglepte a találkozás, hogy ellenállás nélkül követte a férfit 
hazáig. Közben ezernyi gondolat cikázott benne: Wichern úr utánam jött! Ezt nem 
gondoltam volna! Ennyire fontos lennék neki?  

Aztán eszébe jutott a történet, amelyben a jó pásztor utána sietett az elveszett 
báránynak. Mindenütt kereste, amíg meg nem találta. Franzl nagyon szégyellte magát. 
Legszívesebben a föld alá süllyedt volna. Amint közeledtek a Rauhe házhoz, egyre 
nehezebbnek érezte a lábait. Vajon mit tesznek majd vele a többiek? Biztosan megverik. 
Érezte, ahogy a félelemtől egyre jobban összeszorul a torka. Közben egészen besötétedett. 
Franzlban is sötét volt a bűntudattól és a várható büntetés miatti félelemtől. 

Aztán hazaértek. Odabent a fiúk a nagyszobában ültek és karácsonyi énekeket 
énekeltek. Egyszer csak halk nyikorgással kinyílt az ajtó. Wichern úr lépett a szobába 
Franzllal. Hirtelen halálos csend támadt. Tizenhárom komor szempár tekintett dühösen a 
szökevényre. 

 – Most beküldjük Franzlt a hálóba, ti pedig eldöntitek, mi legyen a büntetése – szólt 
Wichern úr a fiúkhoz.  

A fiúkból csak úgy záporoztak a javaslatok. 
– Szerintem négy héten át hétköznap, amikor mi fapapucsot hordunk, ő járjon 

mezítláb! – szólt egyikük diadalmasan. 
– Ez jó ötlet! – helyeselt egy másik széles vigyorral. – És vasárnap, amikor mi cipőt 

húzunk, ő menjen fapapucsban. Tanulja csak meg a lába, hogy ne menjen görbe utakra! 
Mindenki mást javasolt. Mindenki meg akarta leckéztetni Franzlt.  
– Rendben – zárta le a tanácskozást Wichern úr. – Most mindenki maga közölje a 

büntetési javaslatát Franzllal.  
– Húúú! – zúgták a fiúk. – Most megkapja a magáét! 
Közben már dörzsölték a kezüket. Franzl szigorú bírái elé lépett. Igaz, hogy az 

idősebbek közé tartozott, de nem mert egyiküknek sem a szemébe nézni. Hirtelen könnyek 
csillogtak a szemében. Micsoda látvány volt! Ő, aki máskor mindig olyan magabiztos volt, 
most ott áll előttük egészen gyámoltalanul. A szobára mély csönd telepedett. Sokuknak 
eszébe jutottak a saját hibás lépéseik.  

Ekkor hirtelen az egyik fiú kinyújtotta Franzl felé a kezét, és így szólt:  
– Én megbocsátok neked. 
Szinte egyszerre szakadt ki a többiekből is:  
– Igen, mi is megbocsátunk!  
Aztán egy emberként Wichern úrra függesztették tekintetüket.  
– Kérdezzük meg, mit mond erről Isten Igéje! – szólt Wichern úr. – Üljetek le, és 

hallgasságok meg!  
Újra elcsöndesedtek. Csak Franzl elfojtott zokogását lehetett hallani. Wichern úr, 

kezében a Bibliával elkezdte olvasni a házasságtörő nő történetét. 
A gyermekek tágra nyílt szemekkel csüngtek Wichern úr szavain. Most már 

mindannyian meg akartak bocsátani Franzlnak, mert megértették, hogy nekik is milyen 
sokszor van szükségük bocsánatra. Az, amit Wichern úr felolvasott, a szívükig hatolt: 



„Jézus pedig ezt mondta neki: Én sem ítéllek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne 
vétkezz!” (János 8,11).  

Wichern úr kis szünetet tartott. Azután még ezt mondta:  
– Látjátok, emiatt van Karácsony. Mi mindannyian sokszor vétkezünk. Istennek 

egyszer minden egyes bűnünkért meg kellene büntetnie minket. Ez örök büntetést 
jelentene! De nem akar megbüntetni, mert végtelenül szeret. Azért küldte el emberi 
testben a Fiát, Jézust, hogy meghaljon helyettünk egy kereszten. Jézus a mi büntetésünket 
vállalta Magára, hiszen Neki egyetlen bűne sem volt. A Biblia ezt is mondja nekünk: „Higgy 
az Úr Jézusban, és üdvözülsz” (ApCsel 16,31). Ha ma hiszel Jézusban, Isten ma megbocsátja 
minden bűnödet, és olyan tisztának lát mostantól, mint Jézust.  

A fiúkat teljesen lenyűgözte a történet. Franzl is lassan felemelte a fejét. Végre 
felfogta, mi történt: megbocsátottak neki. Egyszerűen csak megbocsátottak!   

– Wichern úr, most értettem meg, mi az a bocsánat! – kiáltotta nevetve, miközben 
még mindig a könnyeit törölgette.  

A gyerekek még sokáig ültek ott vezetőjükkel vidám karácsonyi énekeket énekelve. 
Aznap este Franzl egészen újat kezdhetett. Wichern úr a teljes bizalmával megajándékozta. 
Attól fogva sokszor pénzt is adott neki, és őt küldte bevásárolni. Egy évvel később egyszer 
odament Wichern úrhoz és ezt mondta:  

– Azt, ami egy éve történt, sohasem fogom elfelejteni. Azt, hogy megbocsátott nekem, 
és új lehetőséget kaptam itt, a házban, az Úr Jézustól pedig új életet. Ez marad életem 
legszebb Karácsonya! 

 
Gero Cochlovius 

 


