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Szindbád nyomában...                 Kovács Barna felvétele

November közepén bemondta a hír-
adó, hogy a szokásosnál hamarabb 
kezdődik a karácsonyi vásárlási láz. Ka-
rácsonyi micsoda? Tényleg csoda. Tán 
programba van iktatva, hogy mikor 
kezdődjék a karácsonyi bevásárlás? 

Az advent szó azt jelenti, várakozás. A ke-
resztény világban ezzel az egy hónapos idő-
szakkal készülnek a karácsonyra. Hosszú 
évszázadokig egy hónap alatt díszbe öltöz-
tették a lelküket. Ez keveredett a pogány 
szokásokkal, ilyenkor készültek az év végére 
is: kitakarították a házat, rendbe tették az 
udvart, mindent elintéztek, ami a hiedelem 
szerint nem maradhatott a következő évre. 
Ez nekünk is ismerős. Több száz esztendő 
telt el, s mi is így zárjuk az évet.
 Csak valahogy ez a díszbe öltöztetett 
lélek, ez nincs sehol. Díszbe öltöztetett ház 
az van; fenyőillat, az is van; nyomókötés a fa-
faragáshoz, az sem hiányzik; aktuális színek, 
melyekben pompáznia kell a lakás minden 
szegletének, természetesen vannak minden 
évben, mert nem mindegy ám, az idei kará-
csony színei például az arany-ezüst mellett 
a fekete és a fehér lesznek. Legyen szíves 

tehát mindenki ehhez tartani magát. Mert 
még talán valamiféle karácsonykomman-
dó be talál nézni az ablakon, s ha meglátja 
valahol a kék vagy piros színt, már nem is 
lesz igazi az ünnepi hangulat. A legjobb, ha a 
karácsonyfát is ezüstfenyőből faragjuk bele 
a talpba (nyomókötés oda legyen készítve).
 Ajándékok, azok vannak csak igazán! A 
Jézuska hozza. Néhol a Mikulás. Ez még nincs 
egységesítve, de kellő mennyiségű amerikai 
filmet láttunk már ahhoz, hogy tudjuk, Hol-
lywoodban a Mikulás (néha még keverik a 
jó öreg szocialista Télapóval) kíván „merri-
kriszmöszt”, ő csempészi be a fát a nappa-
liba, valamint a csillogó-villogó játékokat, a 
pónilovat és a többi elképesztő összegekért 
összevásárolt ajándékot. Másutt a Jézuska 
kérdéskört erőltetik. Hogy a gyerek mikép-
pen dolgozza fel a tényt, hogy egy kisded a 
hóna alá csapja a csodálatosan csomagolt 
csillogó-villogó ajándékokat, a pónilovat és 
a többi elképesztő összegekért összevá-
sárolt ajándékot, örök rejtély. De ez nem 
fontos. Sőt, az sem fontos, hogy a gyerekek 
képzeletében Jézuskaként él Jézus Krisztus, 
és automatikusan a „szeretet ünnepe” szó-
szerkezettel fonódik össze a neve, valamint 

a fent emlegetett bevásárlási listával. Az nem 
baj, hogy nem fogja megtanulni keresztény 
ünnepként értékelni a karácsonyt. Vagy talán 
már nem is az? Mert a legkisebbeknek talán 
már fogalmuk sincs arról, hogy a Megváltó 
születése ez a nap, s erősen összefügg a hús-
vét és a pünkösd ünnepkörrel.
 És a karácsonyi vásár! Ó, nincs is fel-
emelőbb érzés, mint a főutcán végigjárni 
az egymást érő standokat, melyek roska-
doznak a csecsebecséktől, édességtől, a 
legkülönfélébb giccsektől! Minden évben ki-
csomagolják ugyanazokat a nyakékeket, kar-
kötőket, melyeket az ünnep előtt és után a 
bizsuboltban harmadannyiért megkaphatunk.
 No lássuk, mi van még itt: fényárban úszó 
város. Szó se róla, tényleg csodaszép, hogy 
karácsony előtt egy hónappal több százezer 
égővel aggatják tele a főutcát, és felállítanak 
egy ötméteres műfát csak és kizárólag ka-
rácsonyi égőkből. A látvány lenyűgöző. De 
bár lenne lehetőségünk arra, hogy elmerész-
kedjünk egy fenyőerdőbe, s a csillagos eget 
bámuljuk műfények helyett!
 Menjünk be egy boltba is! Bőven megte-
szi, ha egy sarki vegyesboltot választunk, ott 
is ugyanazt fogjuk látni, mint a bevásárlóköz-
pontokban. „Kellemes karácsonyi ünnepe-
ket kívánunk minden kedves vásárlónknak!” 
Rosszabb esetben ezt még festett-mázolt 
hungarocellből készült angyalkákkal is il-
lusztrálják. De érdemes megvizsgálni a mon-
datot: ünnepeket. Miféle ünnepeket? Hány 
karácsony van egy évben? Legmerészebb 
számítások szerint is legfeljebb egy. Vagy ta-
lán az zavarta meg az első embert, aki ezt 
kezdte használni, hogy két napig tart a ka-
rácsony? S lehetetlen szó nélkül elmenni 
emellett: kellemes karácsony. A karácsonyról 
inkább a boldog, áldott, békés jelzőknek kel-
lene észbe ötleni. Lehet kellemes egy nyári 
nap, mikor a Balatonnál süttetjük a hasun-
kat, kortyolgatjuk az üdítőnket, lebegünk 
a víz felszínén. De egy téli ünnep, amikor 
a szeretteink körében nyugovóra térünk, 
elcsendesedünk, próbálunk kilépni a meg-
szokott körforgásból, és csak magunkra, 
a pihenésre, elmélyülésre koncentrálunk?
 Csak rajtunk múlik, hogy kong-e az ünnep 
az ürességtől, vagy tartalommal töltjük meg.  

Moldován Tünde

Szétvásárolt advent
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Elsőként vette fel Sza-
bó Magda nevét a Bu-
dapest II. kerületében 
működő Bimbó úti 
tehetséggondozó álta-
lános iskola. A hivatalos 
névadásra november 
18-án, a Kossuth-díjas 
írónő halálának első 
évfordulója előtti na-
pon került sor. A név-
adóünnepségen Szur-
mainé Silkó Mária, az 
esemény fővédnöke 
hangsúlyozta, hogy a 
név kötelez. 
Debrecen város dísz-
polgárának egykori is-
koláját, a Dóczy Refor-
mátus Gimnáziumot 
Korsós Bálint igazgató 

képviselte. Beszédében örömmel nyugtázta, hogy iskolája ezentúl egy 
fővárosi oktatási intézménnyel együtt ápolhatja Szabó Magda emlékét. 
Az új név viselésére jogosító díszes okirat átvétele után Erdős-
né Bach Zsuzsanna igazgató meghatott, köszönő szavaiból ki-
derült, hogy a tehetséggondozást zászlajára tűző intézmény 
már eddig is törekedett arra, hogy méltó legyen Szabó Magda 
szellemiségéhez. Érzik a felelősségét és szépségét annak, amit 

felvállaltak, és közösen mindent megtesznek azért, hogy mél-
tó módon képviseljék ezt a gyönyörű, de súlyos örökséget. 
Így a debreceni könyvesbolt és kávéház, a felsőpakonyi kultúrház és 
könyvtár után egy budapesti iskola is beáll a sorba, Szabó Magda 
Angol-Magyar Kéttannyelvű Általános Iskola néven.  

Piskóty Teréz
Részletesebben a debrecen.hu honlapon

Már iskola is viseli Szabó Magda nevét

Juha Richárd felvétele

Író-olvasó találkozó

A táncosnő halála című regény és a 
Néző•Pont irodalmi és művészeti 
folyóirat volt a fő tárgya a Benedek 
Elek Könyvtárban november 24-én 
rendezett író-olvasó találkozónak.  
Vitéz Ferenc költővel, íróval Arany La-
jos újságíró, főszerkesztő beszélgetett. 
Az eseményen a Kölcsey-főiskola szá-
mos hallgatója is részt vett.

Turcsányi Béla festménye

Talált formák. Ez a címe Máthé András fotóművész 
kiállításának, amely december 15-én 17 órakor nyílik 
Debrecenben, a Kölcsey Ferenc Református Tanítókép-
ző Főiskola (Péterfia u. 1–7.)  Bakoss Tibor Kisgaléri-
ájában (II. emelet). Köszöntőt mond dr. Csorba Péter 
rektor, a tárlatot Kováts Ákos, Debrecen főépítésze 
nyitja meg. A kiállítás 2009. január 10-ig látogatható.

Négyesi Nikolett felvétele

A debreceni református ifjúság művelődési lapja ≠ Kiadja a Református Ifjúsági Média Alapítvány és a Kölcsey Ferenc 
Református Tanítóképző Főiskola ≠ Felelős kiadó: Dr. Csorba Péter, a KFRTKF rektora 
Szerkesztőség: KFRTKF, 4026 Debrecen, Péterfia u. 1–7., T/5-ös terem. Tel.: (52) 518-500/18601 ≠ E-mail: fonixlap@freemail.hu 
Felelős szerkesztő: Arany Lajos. E-mail: aranyl@kfrtkf.hu, lajosarany@licium.hu ≠ Tervezőszerkesztő: Andriska János
Hallgatói szerkesztők: Csendom Andrea, Rácz Edina; Huszti Kitti, Mónus Anikó képszerkesztők, Nagy Attila tördelőszerkesztő 
Állandó munkatársak: Danyi Katalin,  Dorcsák Nikolett, Figeczki Ágnes, Moldován Tünde, Négyesi Nikolett, Szabó Bianka 
Kéziratokat elektronikus úton várunk. Szövegeket és képeket nem őrzünk meg, nem küldünk vissza!
Készült a Litográfia Nyomdában, Debrecenben – felelős vezető: Vécsei Tibor ≠ HU ISSN 1787-7652
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Mária megszülte elsőszülött fiát, bepó-lyálta és jászolba fektette, mert nem ju-tott nekik hely a szálláson. Pásztorok ta-nyáztak a vidéken kint a szabad ég alatt, és éjnek idején őrizték nyájukat. Egyszer-re csak ott állt előttük az Úr angyala, és beragyogta őket az Úr dicsősége. Nagyon megijedtek. De az angyal így szólt hozzá-juk: „ Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész nép-nek. Ma megszületett a Megváltó nektek, Krisztus, az Úr, Dávid városában. Ez lesz a jel: Találtok egy jászolba fektetett, bepólyált gyermeket.”Hirtelen mennyei seregek sokasága vette körül az angyalt, és dicsőítette az Istent ezekkel a szavakkal: „Dicsőség a magas-ságban Istennek és békesség a földön a jó-akarat embereinek!”
Lukács 2, 7–14

Ott álltam egy egész iskola előtt, és azt vettem észre, 
hogy mindenki figyel. Csak egy unalmas karácsonyi mű-
sornak indult… Amikor ezzel kiálltam, még azt hittem, 
nem mindenkit fog érdekelni, meg hát ugyan már, lássuk 
be, egy tinédzserfiút biztos nem ez a pár sor fog megérin-
teni, és biztosan nem ettől fog megváltozni az értékrendje. 
Mondókám közepette azt vettem észre, mindenki tény-
leg figyel, és hogy elgondolkozva néznek maguk elé, még 
azok is, akik eddig az mp3-lejátszót hallgatták, továb-
bá elhallgattak a kuncogó lányok is, akik pedig csak a ki-
vetnivalókat keresték a műsort előadó csapat tagjain.
 Gondoltam, no végre valami, amin mindenki elgondolko-
dik. És tényleg. Miután befejeztem, a taps egy pár pillanatig 
váratott magára. Láttam, annyira elmélyültek a saját gon-
dolataikba az emberek, hogy ezt a valamifajta feszültséget, 
egyszersmind a megkönnyebbülést talán, tapintani lehe-
tett a levegőben. És én akkor tudtam. Igen. Megérte kiállni. 
Egy szó. Ajándék. És megannyi érzés. 
Felolvastam Mácz István Az ajándék című írását. Íme:

„Örülsz, ha kapod, örülsz, ha adod. Az ajándék öröm. Naponta, ha 
akarod. Ajándék karácsonykor, ajándék, mit a nyuszi hoz. Évfordu-
lók ékköve az ajándék. Születésnap, névnap. Szegény nélküle. 
Az ajándék, aminek ára nincs. Jelkép. Szeretet. Az ajándékban a 
szív szeretete. Rejtve.
Ajándék, ne add, ha benne nem te vagy. Ajándéknak, mit kapsz, ne 
keresd az árát. Mit ér, ha csak „úgy” adták- és mit ér, ha a szeretet 
nyújtotta neked?!
Az ajándék szeretet. Élni nélküle nem lehet. Naponta adj és kapj 
ajándékot.
Add amit vársz. Megértő szót, mosolyt. Kérdezd a beteget, a szo-
morkodót. Segíts, ahol szükség van. Kölcsönadott könyv. Jó tanács. 
Meghallgatás. Együttérzés. Nevess a viccen. Hallgass a könny 
előtt. Mind ajándék. Nem kapod. Add. Várják. Hozzád is visszajut.
„Nagyobb öröm adni, mint kapni.”
Ha megpróbálod, majd megérzed.
Még ma. Holnap. Mindennap.
A szeretet örömmel ajándékoz meg.”

Én egyre csak úgy érzem, hogy nemcsak ilyenkor – karácsony 
előtt – kellene elgondolkodni mély emberi érzésekről, hanem 
mindig. Igazából szerintem a karácsonynak már régen elmúlt 
az a varázsa, amely ezelőtt volt, és nem azért, mert már idő-
sebb lettem néhány évvel, hanem azért, mert már tényleg 
nem figyelünk egymásra. Egész évben mindig csak nyugtatjuk 
magunkat, hogy jó, majd segítek, a rászorulóknak majd adomá-
nyoz valaki, de mire megint közeledik, elérkezik a karácsony, 
rájövünk, hogy megint nem mozdítottuk meg a kisujjunkat 
sem az ügy érdekében. Én tudom, hogy vannak emberek, akik 
ugyanúgy rászorulnak a pénzre, mint egy koldus az utcán. 
De higgyék el, mégis az ilyen ember ad, és akinek meg tény-
leg van, illetve lenne, mindig sír és önző, nem segít senkin! 
Szerintem mindenki szívügye, hogy eldöntse, akar-e segíteni. 
Ez pontosan egy olyan dolog, amire nem lehet kényszeríteni 
senkit. Mindenkinek másra van szüksége, és mindenki mást 
helyez előtérbe. Van, akit a legújabb, legtrendibb felső érdekel, 
és van, aki kénytelen a közüzemi számla kifizetésével törődni, 
és azokról se feledkezzünk meg, akik pedig azon gondolkod-
nak, hogy melyik híd alatt hajtsák le fejüket…
A lélek hangja ez, amit ilyenkor hallunk magunkban. Amikor 
valami megszólal, de nem tudjuk, micsoda, csak szól és szól 
hozzánk, de még csak megfogalmazni sem tudjuk, még saját 
magunk számára sem. Amikor valaki meghallja a saját szívveré-
sének hangját, vagy csak érzi azt, egyet jelent: készek vagyunk a 
feltétel nélküli szeretetre és a másoknak való segítségnyújtásra. 

Dorcsák Nikolett

A lélek hangja

Olvasni, olvasni és olvasni! Az olvasás olyan menedék, hol 
meghúzhatod magad, ha odakint „rossz idő” tombol. Tu-
dást, megnyugvást, szeretetet nyújt. Kulcs egy másik világ 
kapujához, ahová bármikor beléphetsz, csak ki kell tár-
nod a könyv ajtaját.
 Ahogyan a borivásnak, úgy az olvasásnak is misztériuma van. 
Nem mindegy mikor, hol és hogyan olvasol. Az előbbi kettőt is ko-
molyan kellene venni, tudom, de a mai „időtlen” világban nem min-
dig lehet megteremteni a kedvező feltételeket. Ezért mondom hát 
bátran: mosolyog a szívem, ha a buszon álló fiatalt olvasni látom. 
Ez a cselekedet is azt jelzi számomra, hogy sajnál az utazó minden 
elvesztegetett pillanatot. A körülmények nem éppen megfelelőek, 
de szeretné magába szívni a könyv minden illatát, színét, vará-
zsát. A hangsúlyt inkább az utóbbira szeretném helyezni: hogyan?
 Olvasni csak szívből szabad. (Persze átrághatjuk magunkat 
egy szövegen, az más kérdés, hogy érdemes-e. Mert ha az ol-
vasmány befogadását ellenzi szívünk, akkor nincs mit tenni, félre 
kell tenni azt. Talán még nem vagyunk érettek arra az élményre.)
 Az olvasást tisztelni kell, ahogy Márai írja Füves könyvében: 
„Soha nem olvasni fitymálva, mellékesen”, csakis úgy, mint aki 
egy isteni lakomára hivatalos. „Erővel olvasni. Néha nagyobb 
erővel olvasni, mint amilyen erővel az írás készült. Áhítattal, szen-
vedéllyel, figyelemmel és kérlelhetetlenül olvasni. Elegánsan ol-
vasni, nagylelkűen. Életre-halálra olvasni, mert ez a legnagyobb, 
az emberi ajándék. Gondold meg, hogy csak az ember olvas.” 
 Biztosan nem véletlen, hogy Márainak ez a magvas gondo-
latmenete éppen a napokban került a szemem elé. A Szentírás 
szavaira fokozottan érvényesek a fentiek. Szívvel-lélekkel, sze-
rényen és alázattal fogadd a kincset, mit az Írás nyújt! Minden-
nap újra és újra erősödj meg üzenetében! Tudom, minden 
rábeszélésnél többet ér a személyes példaadás. Ezért cseleked-
jünk! Olvassuk a Bibliát, hiszen „boldog, aki olvassa…” (Jel 1,3)

Molnár Csilla 

„Boldog, aki olvassa…” 
2008 a Biblia éve volt
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Bár már három éve annak, hogy 2005-
ben megjelent az erdélyi magyar író és 
költő, a 100 éve született Wass Albert 
könyve Turcsány Péter és Kovács Attila 
Zoltán szerkesztésében, Voltam és más 
önéletrajzi írások címmel, azonban a 
mű máig nem veszített aktualitásából. 
Ha valaki az élet nagy kérdéseire ke-
resi a válaszokat, próbálja megtalálni 
saját útját, annak a könyv tanulságos 
történeteket tartogat.

A kötet négy fejezete egyaránt bemutatja a 
művészt és az embert. Egy összekuszált világ 
emberiségének lelkiismeretét és egy hazá-
jából kiszakított titokzatos őzbakot, akinek 
lelkében élete végéig éppúgy helyet kapott 

a remény, a hit, mint a honvágy és a mély 
fájdalom.
 A könyv gazdag összeállítást közöl Wass 
Albert önéletrajzi írásaiból, betekintést en-
ged az erdélyi óriás gyermek-, ifjú- és fel-
nőttkorába, és a mai magyar is útravalójává 
fogadhatja a szülőktől, nagyszülőktől kapott 
tanításokat.
 „Az emberek már elkezdték újraépíteni a 
romba dőlt házakat…, az emberi romokról 
mindenki megfeledkezett. S ha nem történik 
valami, … úgy eljön az idő, amikor minden 
új lesz, csupán az ember marad a régi, s a 
romba dőlt lelkek kísértenek az új falak kö-
zött. Azért lettem remete, hogy … amíg má-
sok a falakat építik nappal, addig én éjjel a 
lelkeket építgessem újra. … Ezeken át talán 
egy nap eljutok odáig, hogy hinni tudok az 
emberekben is. … Amíg nem tudok hinni az 
emberekben, addig nem tudjuk újjáépíteni a 
világot sem.” Ez a rövidke részlet a könyvből 
a mai helyzetben is megszívlelendő. Ugyanis 
amíg mindenki azzal van elfoglalva, hogy a 
külcsín szép legyen, Magyarország, a magyar 
emberek a legjobb arcukat mutassák a világ-
nak, addig megfeledkezünk a legfontosabbról: 
a belső nyugalomról. Hajszoljuk a sikert, vá-
gyunk a békére, próbáljuk házunk tartópillé-
reit erősíteni, és valamiféle üdvözítő csodát 
várunk a világtól, addig magunkkal, a mi tes-
tünk építőköveivel nem foglalkozunk. Pedig 
ha mi elgyengülünk, ha gyengeségünk miatt 
feladni kényszerülünk a külvilággal folytatott 
harcunkat, akkor mindent elveszíthetünk. Ér-
demes lenne egyszer pár pillanatra elvonulni 
mindentől, egy kis szobába menekülve, és 
szembenézve meggyötört tükörképünkkel, 
fel kellene tennünk magunknak a kérdést: 
ha a világ nem lesz jobb, akkor mit fogunk 
kezdeni haldokló, megfáradt önmagunkkal? 
Nem vitatom, küzdeni kell Magyarországért, 
az eszmékért, de nem kell feláldozni az egy-
szeri és megismételhetetlen csodát: az em-
bert! Ha a lélek gyenge, akkor a test nem 
képes cselekedni.
 Nagyapjától kapott intelmét is megfon-
tolhatná a mai ember: „Ellophatod valakinek 
a lovát… Mindenét ellophatod és visszaad-

hatod megint, vagy térítheted az árát. Csak 
egy valamit, ha ellopsz valakitől, nem térít-
heted meg soha. S ez az idő!” S ezzel vis-
szakanyarodhatunk az előző, az emberi lélek 
épületének megóvásához is. Hiszen nemcsak 
mások idejét lophatjuk el, hanem a saját ma-
gunkét is. Ne pazaroljuk el földi életünket, 
és mindig jusson idő a fontos dolgokra: saját 
magunkra és szeretteinkre.
 A szépre és az irodalomra szomjazók 
mesét olvashatnak az elveszett szabadságról, 
a világ remetéjéről és az idegenről, aki rossz 
ajtón nyitott be.
 A második rész a még kötetben nem kö-
zölt közéleti írások gyűjteménye. Mindegyik 
szöveg magyar szívvel és „józan magyar 
szemmel” íródott mindenkihez, aki magyar, 
és intelemként szolgál azok számára, akik 
néha elfelejtik, mit is jelent az igazi magyar-
ság. Egész hitvallása is kirajzolódik előttünk, 
ha olvasgatjuk a könyv sorait: „Magyarságom 
tehát egy Istenkészítette sajátos tulajdonság, 
mely csak oda illeszthető be hasznosan, aho-
vá készült.”
 A kötet harmadik passzusa, a Kárpát-me-
dence öröksége az író-költő 1986 és 1988 
között publikált angol nyelvű tanulmánya-
it szedi egy csokorba. Ezeket az írásokat 
Kovács Attila Zoltán fordította magyarra. 
Témájuk szintén a magyarság, a nagybetűs 
Haza, Erdély. Megismerkedhetünk az emig-
rációban kényszeredett Wass Albert floridai 
otthonával is, Astorral. Ez az esszé először 
jelenik meg Magyarországon.
 A könyv őszinte vallomás az emigrációba 
kényszerült embertől, aki magyarként szüle-
tett, élt és halt meg. Aki nem feledkezett meg 
sohasem a gyökereiről. Mindig tudta, honnan 
jött. Sohasem tudta kitörölni szívéből és em-
lékezetéből hazáját, Erdélyt. A cím ilyen for-
mában lenne a legigazabb: „Voltam, vagyok és 
leszek”. 
 Wass Albert mindvégig visszavágyott 
édes szülőföldjére, de sajnos, haláláig már 
nem láthatta viszont. Hamvai a marosvécsi 
kastély kertjében nyugszanak, így teste és 
lelke az idő végezetéig Erdélyben pihenhet.

Harmati Edina

Volt egy Ember…

Kövér József szobrászművész 
új Wass Albert-ábrázolása.

Mónus Anikó felvétele

A Nyugat, Wass Albert és Szentkuthy Miklós 100. születési évfordulóját ünnepeltük 2008-ban, lapunk és a Lícium Média-
portál (licium.hu) számos írásban adózott literatúránk e jeles eseményeinek. Ezt az évet alább egy Wass-könyvrecenzi-
óval zárjuk, de már gondolunk a következőre, a Nem tudhatom…, a Két karodban, a Tétova óda költőjének, az Ikrek hava 
írójának, egy igazi hazafinak, a szív-hazafiság poétájának, a szerelem röptető szépségei májusi kedvet szülő énekesének, 
La Fontaine ihletett, mesés lelkű fordítójának, a mindenkori ifjúság kedves költőjének, az idillt a halál árnyékában is fel-
mutatni és megélni tudó poétának az ünneplésére. A következő esztendő egyik nagy eseménye lesz az irodalmi életben 
Radnóti Miklós (1909–1944) születése 100. évfordulójának méltó köszöntése. Ezúton várjuk a Debreceni Főnix, a Lícium 
Médiaportál címére az írni szerető olvasóink ilyen tárgyú írásait.

(A szerk.)

2009: Radnóti Miklós-centenárium
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Karácsony előtt az emberek ajándé-
kozási lázban égnek. Adni szeretnének 
szeretteiknek valami olyat, ami kifeje-
zi érzéseiket irántuk, aminek örülnek, 
és ha az év hátralevő napjaiban ránéz-
nek, hevesebben ver a szívük az öröm-
től. Vannak viszont olyan emberek is, 
akik egész évben adnak másoknak. 
Egy ilyen személlyel, Gál Álmossal, a 
Föld Sója nevű fazekasműhely tulajdo-
nosával beszélgettem a fazekasságról 
és az Immánuel Otthonban végzett 
munkájáról

– Van egy fazekasműhelyed, ahol agyagedénye-
ket és egyéb használati tárgyakat készítetek, rá-
juk pedig Bibliából vett idézeteket írtok. Honnan 
jött az ötlet, hogy igés termékeket gyártsatok?
– 18 évesen, szakkörben találkoztam elő-
ször az agyaggal: szerelem volt első látásra. 
Lépésről lépésre tanultam meg a szakmát. 
27 évesen ismertem meg Isten szeretetét, 
onnantól fogva átformálódott az életem, 
s egyértelmű volt, hogy ezt a szeretetet, 
ahogy tudom, továbbadom. Akkor jöttem rá, 
hogy ez öröm másoknak, és öröm nekem 
is, öröm Isten igéjét belevésni agyagba, ma-
radandó módon megőrizni. A fő célom, a fő 
profilom, a hivatásom lett, hogy az igét minél 
több helyre agyagba véssem, minél több mó-
don közvetítsem.
– A fazekasműhely honlapján ez olvasható: „A 
hagyományos fazekasművészet formáit, anya-
gait használjuk, de már egy picit újrafogalmaz-
va.” Hogyan fogalmazzátok újra?
– Régen minden agyagból készült a csillártól 

kezdve az éjjeli edényig. Mára ez a szokás 
megváltozott, rengeteg jóféle fém- és mű-
anyag edény készül, úgyhogy a régi fazekas-
ságot egy kicsit modernizálni kellet. A kor-
szerű grafikus jellegű díszítést ötvözzük a 
hagyományos technikákkal, de az edény for-
májához, a színéhez, az igéhez harmonikusan 
igazodik a díszítés. Mertünk 
egy kicsit elrugaszkodni a 
több száz éves tradícióktól, 
tehát frissen, a mai kor szel-
lemének megfelelően dolgo-
zunk, miközben tiszteletben 
tartjuk a régi színeket, for-
mákat, megközelítéseket. Így 
értem az újrafogalmazást.
– Dolgozol az Immánuel Ott-
honban is. Mivel foglalkozol 
ott?
– Tanító szerettem volna len-
ni, azonban nem vettek fel, 
mert nem tudtam énekelni. 
Így tört derékba tanítói 
pályafutásom, és inkább fa-
zekas lettem, tanítottam mindenfelé, valamint 
kaptam Istentől egy nagy adag érzékenységet. 
Azt gondolom, ha valaki ért valamihez, ha szé-
pen tud rajzolni, szőni vagy agyagozni, akkor 
elsősorban azt kell csinálnia. Voltam porszívó-
ügynök, biztosítóügynök és hasonlók. De az 
lett a hivatásom, hogy formázzam az agyagot, 
hogy alkossak. Ha ezt át tudom adni, köte-
lességem valamilyen fórumon továbbítani az 
agyag, a mesterség szeretetét. Az is ajándék, 
ha ezzel jobbá tudom tenni egy másik ember 
életét, ha gyógyítani tudok vele. Pszichiátriai 

betegeket, fogyatékosok készsé-
gét rendszeresen fejlesztettem 
úgy, hogy bátorítottam, folyamat-
ban való részvételre ösztönöz-
tem őket, s az alkotás révén az ő 
személyiségük is regenerálódott. 
Nem történtek nagy csodák, ma-
radtak fogyatékosok, pszichiátriai 
betegek, de egy kicsit nőtt az ön-
értékelésük. Az agyagnak van egy 
érdekes jelentése. Az a sár, az a 
vörös föld, amelyből Ádám for-
máltatott, ugyanaz, mint Jeremiás 
történetében, amikor leküldi Is-
ten Jeremiást a fazekasműhelybe. 
Agyagból vagyunk formálva, és 
ez nagyon bele van kódolva a 
tudatalattinkba. Ráadásul az első 
anyag, amelyet az Édenkertből 
való kiűzetésünk után elkezdtünk 
használni, az agyag volt. Az agyag 
velünk született, és a mai napig, a 
legmodernebb korban is vonzó-
dunk az agyagtárgyakhoz. Ha az 
agyagot gyúrja az ember, magát 
gyúrja tudat alatt, ha felépít egy 

szép edényt vagy egy szép díszítést tesz rá, a 
saját lelkét is felékesíti. Utána, ha ez kiég, való-
ban meg lesz formálva, megváltozik az anyag, 
ahogy mindnyájan vágyunk rá, hogy megvál-
tozzunk. Egy alkalommal kivettem egy tálat a 
kemencéből, és mutattam egy fogyatékkal élő 
tanítványomnak. Mondtam neki, hogy ezt ő 

csinálta, és nem hitte el. Ott volt egy gyönyö-
rű, ragyogó használati edény, amelyet ő készí-
tett. Azt hiszem, ez visszahatott arra az em-
berre, örömöt adott neki, megmosolyogtatta, 
önbizalommal töltötte el, reménységgel.
– A fogyatékkal élő gyerekek sok figyelmet, tö-
rődést igényelnek. S van egy fazekasműhelyed. 
Hogyan fér bele mindez a tevékenység a min-
dennapjaidba?
– A fő profilom a fazekasság, van két mun-
katársam, hárman működünk együtt. Ren-
geteget kell dolgoznunk, a külföldi konku-
rencia is erős, nem könnyű. A rendszer sem 
túl vállalkozóbarát, nagyon sok a jogszabály 
és a nehézség. Nekem elsősorban ott kell 
helytállnom. Istentől elkértem és a munka-
társaimmal is megbeszéltem, hogy hetente 
egy délelőttöt másnak adok. Felfoghatjuk 
tizednek is, bár jelképes juttatást kapok 
érte, a lelkem üdül fel. Elfáradok, de valahogy 
mindig jó kibújni az agyagosságból, találkozni 
emberekkel, épülni általuk, adni nekik. Heti 
egy délelőttöt különítettem el számukra, és 
szeretném is ezt megtartani.
– Mik a terveid a jövőre nézve? Vannak-e más 
olyan elfoglaltságok, amelyekbe szívesen bele-
vágnál?
– Azt gondolom Isten fazekasnak teremtett. 
Most intenzíven műhelyt építek, szeretném, 
ha a kinőné magát kisvállalkozássá, hogy sok-
sok helyre jusson el a kerámia, és sokaknak le-
gyen épülésükre. Szeretném, ha ebbe a rend-
szerbe bekapcsolódhatnának rehabilitációs 
munkahelyek. Ehhez nyilván kell egy erős vál-
lalkozás, talán néhány év múlva lehet róla szó. 
Ezek az álmaim. Ezenkívül szeretnék férj len-
ni, édesapa, és hasznos tagja a gyülekezetnek.

Szűcs Judit

Istentől kapott küldetés

Fotók: a művész magánarchívumából
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Sötét volt. Talán éjszaka, talán délután, ilyenkor télen nem lehet tudni, hiszen 
elég korán lemegy a nap.
 Egy fekete macska ment át a zebrán, vagyis inkább szaladt, hisz nyomá-
ba egy baráti társaság hangos szóval közeledett, csakúgy, mint a macská-
nak, azoknak se volt különösebb céljuk, talán egy szórakozóhelyről tartottak 
haza, de az is lehet, hogy az iskolából.
 Advent volt, az ablakokon karácsonyi égők pislákoltak, és a fenyőfavásár 
már egy ideje megkezdődött az utcák szélén, a házakból mézeskalácsillat 
szivárgott. 
 Egy öreg néni is az utcán botorkált, szatyrában üveggömbök és sza-
loncukrok voltak, melyeket az oly régóta kuporgatott pénzén vett. Szem-
üvege bepárásodott a hideg levegőtől, haja pedig deres volt. A baráti tár-
saság elhaladt mellette, és fittyet se hánytak arra, hogy az öreg néni majd 
megszakad csomagjai terhe alatt. A néninek általában az ilyen rosszul esik, 
sőt néha még fennhangon meg is szólal: „…Hogy ezek a mai fiatalok…”
 Most azonban ügyet se vetett a társaságra, hisz gondolatai tengerében 
volt ő elmerülve. Az aznapi teendői foglalkoztatták. Annak a különleges sü-
teménynek a receptjét mormolgatta magába, amelyet minden télen, épp 
ilyenkor szokott megsütni. 
 Mikor hazaért, lerázta a csizmájára ragadt sarat, felakasztot-
ta a kabátját, majd kiborította asztalára csomagja tartalmát: volt nála 

egy zacskó szaloncukor, egy pár új üveggömb (mivel tavaly egyszer-
re kettőt is eltört, meg amúgy is, ezek legalább olcsók voltak), s volt 
még a csomagban egy kis liszt, egy sütőpor és egy kis zacskó mazsola.
 Szenteste volt. Úgy gondolta, ideje megsütni a süteményt, amíg pedig az 
sül, elkezdi díszíteni a fenyőfáját, előző nap vásárolta. Igaz, igen kicsike kis 
fa volt, nagyobbat amúgy se bírt volna hazacipelni, de a néninek tetszett, 
szimmetrikus volt, és a tűlevelek is peckesen álltak az ágain. 
 Az öreg hölgy elkezdett tésztát gyúrni, mindent úgy csinált, ahogy 
minden évben, ahogy azt gyermekkorában még édesanyja tanította neki. 
Hirtelen eszébe jutott a kedves arc, és bűntudata lett, milyen régen nem 
gondolt rá, és talán lelkiismerete megnyugtatása végett, elkezdte eről-
tetni berozsdásodott agytekervényeit, hogy édesanyja arcának minden 
pontos részlete felrémledjen neki. Így emlékezett nagy szép kék szemé-
re, kicsit elálló füleire, a ráncokra a homlokán, és a szájának vonalára…
 Hirtelen eszébe jutott, hogy Anyácska arcán volt egy jellegzetes anyajegy 
is, elég szembetűnő volt, de hirtelen nem jutott eszébe orcájának jobb vagy 
bal szélén volt-e található.
 Tovább erőltette emlékezetét, elképzelte mindkét eshetőséget, de 
egyik se stimmelt jobban a másiknál. Ekkor a már összegyúrt mas-
szát nem nyomkodta tovább, és a nappaliba szaladt. Lekapott egy na-
gyon régi fényképalbumot, mely olyan ódon volt, hogy annak már az 

Egyedül

Már régóta várt arra, ami értelmet adhat életének: egy jel, esemény, 
beszélgetés, bármilyen élmény, amely konkrét és intenzív. De úgy 
tűnt, már nem tud vágyakozni az után, ami az övé: a saját élete után.
„Hatalma van rá! Neki biztosan, olyannyira, mint ahogy még élek.” 
– Fájdalmasan sóhajtott, mikor már szavai kevésnek bizonyul-
tak, s a tettek következtek. Legszívesebben elindult volna késsel a 
szívében, oda, ahol talán sen-
ki sem látja – a sötét halálba.  
De nem tette, mert ő nem futott 
el tőle, és csitította a szenvedést… 
Rendes ember volt. Minden rend-
ben volt nála, csak éppen semmi 
nem volt az övé. Mindenben meg-
felelt, enyhe túlzással mindenki-
nek igyekezett megfelelni, de ön-
magának nem felelt meg. Örökre 
elpusztult volna e kényszeres 
rend, ha valami közbe nem jön.
Kés a kezében, telefon a zseb-
ében. Már éppen szúrt volna, mi-
kor megszólalt – véletlenül – a 
telefon. Olyan halálos izgalom-
ban vajúdott, hogy végre meg-
szülje végleges ítéletét önmaga 
felett, hogy még a telefonját is 
elfelejtette kikapcsolni. Verej-
tékező homlokát megtörölte, 
miután kiesett kezéből a gyil-
kosságra szánt, éles konyhakés, 
és remegő kézzel nyúlt a zseb-
ébe mobiljáért. „I-gen?” – kér-
dezte elcsukló, rekedt hangon. Miután végighallgatta a vonal 
másik végén beszélő gyors és ideges hangját, zaklatottan nyom-
ta ki telefonját, felvette a kabátját, és elindult a buszmegállóba.
 Sokan mondták róla, hogy a buszon mindig a menetirány felé 
nézve utazott, s látványosan frusztrálta, ha hátra kellett tekinte-
nie. Most sem történt másként. Pedig hogy irigyelte azokat, akik 
a menetiránynak háttal tudnak utazni. „Ők biztosan végig me-

rik gondolni azt, ami aznap történt velük, vagy akár az elmúlt hé-
ten, hónapban, évben – teljes földi vándorlásukban.” – Így vélte.
 Most, miután lelke legsötétebb zugát is bejárta, hihetetlen bá-
torsággal és váratlanul megszólított egy utast, aki vele szemben ült: 
– Nem fáj így a feje? Nem zavarja, hogy háttal utazik, és nem előre néz? 
– Kérem, én mindig előrenézek. Most is. Ha van egy célom, mindig 

arra irányítom a vágyaimat, min-
dig csak előretekintek. S ha me-
gyünk az úton, valakinek mindig 
hátat fordítunk, még akkor is, ha 
nem áll szándékunkban. Viszont, 
ha most nem utaznék a forga-
lommal szemben, nem venném 
észre, hogy mennyi minden 
beteljesült már az életemben, 
mely valaha még előttem állt 
– akár csak a mai napon… 
Mennyi apró cél és igaz vágy.
 Ekkor vallotta be magának: 
„Nem futhatok többé önma-
gam elől! Szembe kell néznem 
mindazzal, amit eddig magam 
mögött hagytam…” Teljesen 
megragadta lényét ez a felisme-
rés, és pár pillanatig tartó zavar 
után mérhetetlen nyugalmat ér-
zett. Aztán eszébe jutott, amit a 
telefonban hallott: „Gyere minél 
előbb! Nagy baj van!” – Egyik 
barátja hívta fel ugyanis kétség-
beesetten, mikor annak felesé-

ge öngyilkossági kísérletet tett. Már tudta, szükség van rá valahol.
 Mikor váratlanul kegyelmébe fogadta a Magasságos, egy pil-
lanatra ajtót tört az igazságra, és beszűrődött hozzá, a sötétbe, a 
várva várt fényből egy kevés. Ez feloldotta a magány láncait, hogy 
a kínzó harcra készen álljon, és felébresztette benne a szunnya-
dó hitet. Boldog volt, és vitte az örömhírt, melyre mindeddig várt!

Péter-Szarka László

Ne fuss el!

Négyesi Nikolett felvétele
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Bevásárlóközpontok, kirakodóvásár, mi kell 
még? Mennyi helyen akarjuk még elkölteni 
a pénzünket? Álszentség lenne részemről 
bírálni ezeket a helyeket, mivel én is elég sű-
rűn látogatom őket, de elnézve a hömpölygő 
tömeget, nem árt megállni egy pillanatra, és 
gondolkodni.
 A gazdasági recesszió közepette az em-
berek legnagyobb gondja az, hogy kinek mit 
vegyenek Karácsonyra. Miközben II. Erzsé-
bet ötven fontban (körülbelül tizenhatezer 
forintban) szabta meg a brit királyi család 
egymásnak szánt ajándékainak felső értékha-
tárát, addig mi magyarok esztelenül költjük a 
pénzünket.
 Remek lehetőség, hogy december 23-ig 
akár háromszázezer forintos hitelt is felve-
hetünk, később pedig ennek háromszorosát 
fizethetjük vissza, csak azért, hogy minél több 
mindent vegyünk, lehetőleg minél több pén-
zért. Bizonyára hálával gondolnék a későbbi-
ekben arra a családtagomra, aki olyan drága 
ajándékkal lepne meg, hogy azt úgysem hasz-
nálnám, mert rettegnék még a gondolatától 
is annak, hogy elrontom, elhagyom, ellopják, 
elhasználódik.
 Bár nálunk otthon sosem ez volt a lényeg. 
A memóriám nem az igazi, de azért a Szentes-
tét megelőző készülődésekre jól emlékszem. 
Utáltam szaloncukrot aggatni a fára (minek, 
ha másnap ugyancsak én fogom leszedni?), 
vagy takarítani a szobámban (oda sosem jött 
személyesen a Jézuska, hiába ígérték), vagy 
megfésülködni, és rendesen felöltözni (mégis 
ki láthat? Ez itt csak a családom!). 
 Nekem a Karácsony legszebb része a 
töltött káposzta, amiért egy felületes szem-
lélő kinevethet, vagy akár érzéketlennek is 

tarthat. Csakhogy én gyermekkorom összes 
Karácsonyán a nagymamámmal (később az 
édesanyámmal) együtt készítettem a főfo-
gást. 
 Együtt mentünk vásárolni a piacra, ahol 
én voltam a savanyú aprókáposzta előkós-
tolója, együtt daráltuk a húst, együtt gyúrtuk 
golyókká, és én válogattam ki a nagy káposz-
taleveleket is, attól függően, hogy nagyi mek-
kora gombócokat szeretett volna. Azután 
elővettük a nagy kék tálat, amely azóta is a 
kiapadhatatlan töltött káposzta forrása, és én 
megbabonázva néztem, hogy nem ég le mama 
keze, miközben begyújtja a gázt. 
 Ezekre emlékszem. (Meg amikor felgyúj-
tottam a fát, meg amikor felborítottam, meg 
amikor eltörtem majdnem az összes díszt, 
meg amikor zárlatot okoztam a díszkivilágí-
tással, meg amikor eltörtem a lemezjátszót, 
de ez most lényegtelen.)
 Ma már az ünnepek a nagymamám nélkül 
zajlanak, megtudtam, hogy nincs Jézuska, sőt 
azt is, hogy az ajándékok nem díszdobozban 
teremnek a fa alatt. 
 Már csak egyetlen kívánságom maradt, 
hogy csak még egyszer azt a töltött káposz-
tát ehessem, amit nem a hozzávalók tettek 
finommá, hanem amit mellé kaptam: egy csi-
petnyi törődés, aggódás, és egy nagy adag 
szeretet.
 Az én tökéletes meglepetésem egy igazi 
Szenteste lenne. Ha egyszer lehetőségem 
lenne „valakin” számon kérni az oly nagyon 
áhított ajándékomat, akkor előbb megkínál-
nám az évekkel ezelőtti, majd a mostani töl-
tött káposztával, hátha megértené, mi hiány-
zik nekem manapság az ünnepekből.

Árva Annamária

Szívvel töltött káposzta

is mindegy volt, hogy a tésztás kéz össze-vissza maszatolja borítóját.
 Kinyitotta az első oldalt. Szeme elé tárult megannyi régi emlék. Legjob-
ban egy családi kép ragadta meg tekintetét. Karácsony volt, akkor is, mint 
most. Igazából el is felejtette, miért vette elő az albumot. Az említett képet 
sokáig nézte, rengetegen voltak rajta, ott volt még Nagyi is, sőt Ernő bácsi 
is, de még a háttérben a Cirmos is, aki egy különösen ronda macska volt, a 
néni soha nem szerette, de most mégis jólesett rá emlékezni.
 Ezek után figyelmét a képen látható karácsonyfa kötötte le, mely nagy 
és terebélyes volt. Kicsit talán giccsesnek tűnt, hisz alig látszott a fenyő teste 
a rengeteg mézeskalácstól, szaloncukortól, angyalhajtól és szalagoktól.
 Ránézett édesanyja arcára, és örömmel nyugtázta, hogy az imént fel-
idézett kép valóban hasonló, sőt szinte ugyanaz. Az anyajegy rejtélyére is 
fényderült, Anya arcának jobb oldalára esett ez a fekete pont, de fényképen 
keresztül ez már nem tűnt annyira jellegzetesnek, sőt alig volt észrevehető. 
 Ahogy tovább nézte a képet, elkezdte érezni az abból áradó szeretetet, 
és melegség öntötte el a szívét. Sajnálta, hogy már nem lehet ott velük, és 
ahogy a mosolygós kislányban észrevette önmagát, elszorult a szíve, és 
olyan érzés kerítette hatalmába, hogy talán annak idején ez az egész nem 
is vele történt meg. Hirtelen álomszerűnek tűnt az is, hogy valaha ő ott volt 
a fa előtt ezekkel az emberekkel.
 Gondolatai foglyából egy halkan felcsendülő karácsonyi dallam szabadí-
totta ki. Körülnézett: lakása üres volt, ő évek óta nem dalolt már szenteste 

senkivel. Valószínűleg a szomszéd gyerekek játszottak betlehemest. A néni 
visszament a konyhába, hogy tovább gyúrja a tésztát. Még nagyobb körülte-
kintéssel igyekezett elkészíteni a süteményt.
Végre kiszaggatta a formákat is: volt ott holdacska, csillag, angyalka, de még 
egy gomba is, bár az nem igazán volt karácsonyi jelkép, mégis minden évben 
felhasználta azt is. 
 Mikor betette a sütőbe, elkezdte díszítgetni fenyőfáját. Mivel kicsi fa volt, 
elég hamar végzett is vele. A tetejére felszúrta a csillagot, és ezüstszínű 
angyalhajjal öltöztette fel a fenyőtestet.  Majd ráakasztotta az újonnan vá-
sárolt üveggömböket is. 
 Az előbb hallott daltól kedvet kapott, és öreg lemezlejátszójára feltett egy bake-
litlemezt, amelyen egy asszonykórus énekelte a „Mennyből az angyal”-t. 
Megsült a sütemény, kivette a sütőből, kistányérra pakolta. 
 Körbenézett. A szoba csendes volt és komor, igaz, a karácsonyfa szépre 
sikerült, de ez nem derítette jobb kedvre őt. A fényképpel ellentétben, ez a 
szoba üres volt, hideg és gonosz. Pedig volt benne minden: asztalka, polcok, 
fotelek, ágy, képek a falon…
 A néni leült a fa mellé, az egyik fotelbe, hallgatta a lejátszóból szóló 
dalokat, és beleharapott az első süteménybe. Nagyon finom volt, de nem 
tudta lenyelni, gombóc lett a torkában, és mikor megszólalt a lejátszóból a 
„Csendes éj”, könny csordult a szeméből, és zokogni kezdett…

Figeczki Ágnes

Recept
Ahány ház, annyi szokás – tartja a mondás. 
Valószínűleg ahány ember, annyiféle karácso-
nyi recept létezik. Mi kell a karácsonyhoz? 
Elsősorban egy olyan közeg, ahol az ember 
jól érzi magát, ahol olyanok veszik körül, akik 
szeretik. Számomra elsődleges hozzávaló a 
karácsonyhoz: a család. Különleges ünnep a 
karácsony nálunk otthon, hiszen ekkor mind 
együtt vagyunk. 
Kell még egy fa. Mégiscsak öröm a feldíszí-
tett karácsonyfa alá tenni a becsomagolt 
ajándékokat; vagy másnap, mikor már csak 
szaloncukrok, narancsok vannak alatta, az 
égőkkel díszített fa köré ülni. Elengedhetetlen 
hozzávaló még nálunk otthon a már rongyos-
ra hallgatott Soltész Rezső-kazetta, a Boldog 
karácsonyt!   A sütemény sem lesz csak at-
tól jó, mert előírás szerint készül el. Hozzá 
kell tennünk valamilyen pluszt. Ez egyetlen 
receptkönyvben sem szerepel. A szeretet ün-
nepének is van egy ilyen plusz hozzávalója, 
amely egésszé varázsolja az ünnepet. A ké-
szülődés. Nem arra gondolok, hogy hetekkel, 
hónapokkal ezelőtt már a karácsonyi ajándé-
kok után járunk. Az advent a várakozás, a fel-
készülés időszaka. Készüljünk fel az ünnepre, 
ne üljünk úgy a szentesti vacsora asztalához, 
mint egy megszokott, köznapi estén. 
Egyéb hozzávalók? A fehér karácsonynál 
nincs szebb, de ezt mi nem befolyásolhatjuk. 
Csak imádkozhatunk, remélhetjük, hogy esik 
majd a hó.  
Az én karácsonyom hozzávalói tehát a csa-
ládom, a karácsonyi dalok, a gyertyafényes 
meghitt légkörben elfogyasztott vacsora, a 
saját kezűleg feldíszített fa, a „karácsonyi illat 
és hangulat” a házban. 

Kovács Manuéla



8

2008.	decemberRiport

Advent első vasárnapja előtt, egy esős 
délutánon Danyi Katával átugrottunk 
főiskolánk szomszédságába. A Kölcsey 
gyakorlóiskolájában arra kerestünk vá-
laszt, hogyan gondolkodnak a gyerekek 
a karácsonyról. A látogatásunk nem 
volt haszontalan. Érdemes odafigyelni 
a gyerekek szavaira, mert ők talán a 
felnőtteknél is jobban tudják, hogy mi 
az ünnep lényege. 

A mindig szürke utcák most fényárban fü-
rödnek, a város zajába a gyermekkorból 
ismerős dallamok vegyülnek, még a kama-
szok is mikulássapkát húznak a fekete me-
tálszereléseikhez. Máskor talán kigúnyolnánk 
azokat a víg kedvű felnőttek, 
akik nemezből készült rén-
szarvasaganccsal a fejükön 
az utcára merészkednek, de 
ilyenkor velük és nem rajtunk 
nevetünk.
 Mindez pusztán kirakat 
volna? Mesterkélt önámítás 
csupán, hogy az emberek 
még éreznek. Sokan nosztal-
giával gondolnak a régi kará-
csonyokra. Mert akkor még 
méteres hó volt, akkor még 
az emberek tudtak örülni, és 
nem csak az ajándék számított.
 Megvallom, idén én is fa-
nyalogva gondoltam az ün-
nepekre, amikor november 
közepén minden Santa Claus 
jelmezbe öltözött. Kerestem 
magamban azt a kislányt, aki 
csak a szépet látta, aki nem 
az ajándéknak örült, hanem 
a konyhából áradó sütemé-
nyillatnak és az üveggömbök 
csillogásának. Azt a kislányt 
kerestem, aki én voltam 
egykor, s meglehet, ez ve-
zetett a gyakorlóiskola fel-
nőtt szemnek csöppnyi, otthonos aulájába.
 Mennyire más itt minden! – mondtam 
Katának, miközben megcsodáltam az ízlé-
ses ünnepi díszeket. Minden olyan termé-
szetes volt, semmi mesterkéltség, sehol a 
megjátszott karácsonyi áhítat. Elmerengtem, 
elmerültem a falakról mosolygó színes raj-
zok varázsos fogatagában. Kata az ajtók 
elé kifüggesztett órarendetek böngészte.
– A negyedikesek rajzórán vannak! Lessünk 
be hozzájuk!
A negyedik ásokat valóban Szakál László ta-
nár úr óráján találtuk. 
– Együtt a család és sok ajándékot kapunk, 
de nem az számít, hogy mit, hanem az, hogy 
miből adjuk – hangzott a válasz az első pad-
sorból.

– Hogy miből adjuk? – kérdezett vissza Kata.
– Igen! Hogy szívből adjuk – magyarázta a 
lányka.
– A karácsony azért jó, mert megajándékoz-
hatjuk egymást és saját kezűleg faraghatunk 
is – tette hozzá egy kisfiú.
– Beszéljünk a lányoknak arról, hogy nektek, 
református gyereknek mit jelent a karácsony 
– szólt a tanár úr.
– Mi Jézus születését ünnepeljük, akik nem 
hisznek, nekik a szeretet ünnepe a karácsony.
– Hogyan várjátok a karácsonyt? – kérdezett 
ismét Kata.
– Jobban odafigyelünk egymásra, és vasár-
naponként gyertyát gyújtunk az adventi ko-
szorún. A gyertya addig ég, amíg ebédelünk 

– felelt kissé félénken egy barna leányzó.
A következő interjúalanyaink a legkiseb-
bek közül kerültek ki. Az első cések osz-
tálytermében angyalkák, téli képek és 
koszorúk fogadtak bennünket. Kata le-
térdelt a gyerekekhez, és miközben meg-
igazította rajtuk a csálén magukra kap-
kodott ruhákat, csevegtünk egy kicsit.
– Mi jut eszedbe a karácsonyról?
– Jézuska, szaloncukorka! – kacagott egy kis-
fiú, s aztán vígan visszafutott a terembe.
Amíg Kata beszélt, egy lányka bizonytala-
nul méregetett minket. Kata odafordult a 
copfos hölgyeményhez, és megsimogatta a 
csokiszín haját.
– És te hogy szoktál ünnepelni?
A kislány közelebb húzódott.

– Készítünk ajándékokat, és befonjuk, ami 
nekünk nem kell – súgta.
– Befonjátok? Becsomagoljátok és odaadjá-
tok másoknak? – kérdeztem.
– Igen! Akiknek nincs. 
Kész kis csoport gyűlt körénk eddigre. Az 
egyik kisfiú futtában elmesélte, hogy ő úgy 
készül a karácsonyra, hogy jól viselkedik, míg 
a másik a kézzel készített ajándékok rejtel-
meibe vezetett be minket.
– Én úgy szoktam, hogy becsomagolom cso-
magolópapírba, és kész – csicseregte.
A negyedik césektől megtudhattuk, hogy az 
iskolában a legkedveltebb játék ilyenkor az 
őrangyalos.
– Cetlikre felírjuk az osztálynévsort, minden-

ki húz egy nevet, és karácsonyig 
kedveskedünk annak, akit kihúz-
tunk. De ez titokban van, csak 
a végén tudja, meg hogy ki az 
őrangyala, amikor ajándékot és 
verset adunk neki – magyarázták 
a lányok a játék lényegét.
A kérdésünkre, hogy mi jut 
eszükbe a karácsonyról, a követ-
kező válaszokat kaptuk:
„Csend, ének és az Úr”; „Küld-
jük a cipősdoboznyi ajándékot!”; 
„A meghitt hangulat, a karácso-
nyi istentisztelet, amit anyukám, 
vagy apukám tart.”
Valóban nagy népszerűségnek 
örvendhet az őrangyalos, a har-
madik bések is nagyon készülnek 
a „névhúzásra”. A harmadikosok 
azért szeretik a karácsonyt, 
„mert karácsonykor született 
Jézus, és az ajándékok miatt is, 
de jobb adni, mint kapni”, azért 
is szeretik, mert ilyenkor le le-
het szedni a fáról a szaloncuk-
rot, és bele lehet harapni a mé-
zeskalácsba. 
A „négydés” lányok türelmesen 
megvárták, amíg a kisebbekből 

kifogy a szó, aztán komoly nagylányokhoz 
illően elmondták, hogy leginkább az iskolai 
ünnepségre készülnek, mert a karácsony jó 
alkalom arra, hogy örömet szerezzenek egy-
másnak.
 Utunk végére megtaláltam magamban azt 
a kislányt, aki izgatottan várta az ünnepeket. 
Még órákig a kistékán tett látogatásunk ha-
tása alatt voltam, és mint egy gyerek, min-
denkinek elmeséltem az élményeimet. Azt 
hiszem, jobb hírt nem is vihettem volna haza, 
az adventi vacsorára. A karácsony szelleme 
él a gyermekszívekben! Él, mi több, virul és 
ugyanolyan varázsos, ugyanolyan őszintén 
várva várt nap a szent családi körben el-
töltött este, mint az én gyermekkoromban. 

Szabó Bianka

Oda a karácsony?

Négyesi Nikolett felvétele



9

2008.	december Riport

A múltkor azt mondta valaki: az a kije-
lentés, hogy a karácsony a szeretet ün-
nepe, mára közhellyé vált. Ez a monda-
ta engem mélyen elgondolkodtatott. S 
elhatároztam, hogy feltérképezem a 
2008-as viszonyokat, és addig meg sem 
állok, amíg választ nem kapok arra a 
kérdésemre, hogy mit jelent ma a ka-
rácsony!

A karácsony a kereszténység egyik legna-
gyobb ünnepe, Jézus, a Megváltó születésé-
nek a napja: a szeretet, az öröm, a 
békesség, a család, az otthon ünne-
pe. Fahéj- és fenyőillat, feldíszített 
fa, bejgli az asztalon és egy ismert, 
kedves dallam: „kis karácsony, nagy 
karácsony”. Valóban mindjárt itt a 
karácsony. 
 De vajon mindenkinek hason-
ló érzések jutnak az eszébe erről? 
 Manapság a vásárláson van a 
hangsúly. A készülődés izgalmai a 
vásárlás izgalmára csökkentek le. 
December elején elindul a karácso-
nyi dömping, hatalmas akciók vár-
nak ránk az üzletekben. Mindenki 
eszét vesztve bolyong a nagyobbnál 
nagyobb bevásárlóközpontokban, 
arra számítva, hogy rátalál a leg-
jobb vételre. Időnként úgy tetszik, 
mintha elfelejtenék az ajándékozás 
lényegét, azt, hogy gondolunk vala-
kire, és örömet akarunk neki sze-
rezni.

„Nem csoda, ha nem tudnak me-
séket folytatni!”

Ugyanerről az elkeserítő helyzetről 
beszélt Kati néni, az egyik általános 
iskola tanítója.
 A mai gyerekek általános reak-
ciója a karácsony hallatán az aján-
dék. Megosztotta velem, hogy már 
öt-hat éve ilyen elkeserítő a helyzet. 
Ha a téli szünet után megkérdezi 
őket: mivel töltötték az idejüket és 
hogyan ünnepeltek, minden válaszuk lényege 
az ajándék. Az, hogy mi-mindent kaptak. Pe-
dig nem ezt kérdezi. 
 Sajnos már számukra, a felnőttek számá-
ra is – tisztelet a kivételnek – a vásárlás a 
készülődés. Arról szinte szó se esik, hogy 
bármit is együtt csináltak volna a családdal, 
se egy közös sütés, se egy rokonlátogatás. 
Számukra ezek a dolgok nem részei az ün-
nepnek. Ami meglepetésként ért: bár rajzol-
ni még szeretnek a gyerekek, sok mindent 
már meg sem próbálnak ábrázolni, mondván: 
nem tudják. Ezt okozza az a sok matrica és 

színező, amelyeket ma lehet kapni a boltok-
ban. Így már rá sem kényszerül a gyerek arra, 
hogy neki kelljen még azzal is dolgozni. Egy-
szerűbb csak kiszínezni vagy beragasztani a 
figurákat. 
 De az énekléssel sem jobb a helyzet. Bár 
minden nap éneklünk jelentés után, tette 
hozzá Kati néni. 
 – A régi jó meséket sokan már nem is 
ismerik úgy, mint a Jancsi és Juliskát vagy a 
Hófehérke és a hét törpe címűr, és ha ezek-
ről mesélek, mintha „kínaiul” beszélnék 

– mondta a tanítónő. Nemcsak hogy nem is-
merik ezeket, de sokuknak nem is mesélnek, 
így nem csoda, ha nem tudnak történeteket 
folytatni, befejezni vagy egyáltalán mesélni. 
 Szerencsére vannak ellenpéldák. Kör-
bekérdeztem az ismerőseimet, hogy szá-
mukra mit jelent az ünnep. Szinte mindenki 
ugyanúgy vélekedett róla. 
 Mindannyiuknak a családdal való nyugodt 
együttlétet nyújtja. 
 De azt is hozzátette mindenki, hogy mára 
a pénzről szól minden, és ez mennyire nem 
tetszik nekik. 

„Végül is az egész évben talán ez a leg-
izgalmasabb és legmegfoghatatlanabb 
nap!”

Erika: édesanya, két gyermeke van, egy lány 
és egy fiú, mind a ketten alsó tagozatosok. 
Mint mondja: – Még mindig a Jézuska hoz-
za az ajándékot, és a Mikulás jön december 
6-án. Vannak itthon szülinapok, névnapok, 
torta, ajándékozás stb... de a karácsony más, 
mert arra valami megmagyarázhatatlan ok-
ból mindig nagyobb a várakozás. Talán azért, 

mert azon a napon itthon mindenki 
felöltözik szép ruhába, szól a csen-
gő, a nagyszülők is itt vannak este, 
és együtt énekelünk a karácsonyfa 
előtt. Kifejtette azt is, hogy az éneklés 
náluk hagyomány, generációról gene-
rációra száll. 
 – Ha majd nagyobbak lesznek a 
gyerekek, és tudják, ki hozza az aján-
dékokat, akkor is fogunk énekelni a fa 
előtt – mondja határozottan. 
 Az ünnep közeledtével ők is ne-
kiállnak készülődni. S ez nemcsak az 
ajándékvásárlásból áll: – Nem tetszik 
nekem, hogy úgy elanyagiasodott a 
karácsony, és sokan abban látják az 
ünnepet, hogy drága ajándékokat 
vesznek.

„Az egész évben talán ez a le-
gizgalmasabb nap...”

Férjével ők is szétnéznek, mi találni 
az üzletek polcain, de nem a legdrá-
gább és legcsillogóbb kütyüket vásá-
rolják meg. Igyekeznek olyan játékot 
választani, amelyek hasznosak is, 
és nem is túl drágák. Sokszor nem 
a legmenőbb holmi szerez örömöt, 
még a gyerekeknek sem! A vásárlás 
mellett azt is fontosnak tartja, hogy 
a gyermekei is részesüljenek a ké-
szülődés örömeiből. Néhány nappal 
december 24-e előtt együtt készí-
tenek díszeket a fára, ezeket a kö-
zös éneklés után a gyerekek rakják 

fel. Még a sütésben is részt vesznek, hiszen 
egyébként nem lehet velük bírni aznap… 
– Végül is az egész évben talán ez a legiz-
galmasabb és legmegfoghatatlanabb nap! 
 Akkor nem értem. Ha minden felnőtt 
ember tudja, hogy miről kellene szólnia a 
karácsonynak, miért nem adja tovább gye-
rekeinek? Hogyan fordulhat elő olyan, hogy 
nem ismerik a mai gyermekek a Hófehérkét? 
 Azt hiszem, ezt mindenkinek magának 
kell megválaszolnia, és azt is, hogy a szeretet 
ünnepe kifejezés mennyire közhely. 
   Murguly Anita

A legizgalmasabb vagy leganyagiasabb napja az évnek?

Angyal Ádám felvétele
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Mindenki alszik. A csönd is más, lágy, finom, meleg. Ma nem megyek seho-
va, ma senki sem megy. Éjszaka havazott. Az utakat hó borítja, de ma nem 
számít, ma nem jön a hókotró. Lassan előbújik a Nap, mosollyal tekint 
erre a puha világra. Lopva beles az ablakokon, s édes álmot űző simoga-
tással kelti a világot, beles a sütőbe, elcsen egy-két szaloncukrot. A szellő 
is épp csak lengedez, nem akarja megtörni a csodát, fülel, odaoson az 
ajtóhoz, bedugja az orrát, s nagyot szippant a karácsony illatából. 
 Hha? Valaki szöszmötöl. Talán túl hangos voltam. Ébredeznek, épp 
jókor, kész a kakaó. Nyílnak az ajtók, mindenki puha házikabátjába 
burkolózva előbújik, meglesve e világot, hol egy év után újra béke 
honol. Ugye, megérte várni? Ugye?
 Gyerekként nem értettem, miért nem lehet minden nap kará-
csony, mára belátom, ha minden nap ilyen lenne, akkor elveszne a 
csoda, hozzászoknánk, s ezzel a halálát okoznánk. Azért marad élet-
ben, mert vigyáznak rá, hogy hozzá ne szokjunk. Egész évben ostor-
csattogtatás mellett hörcsögként hajtjuk a kerekünket, s ma nem 
hajtja senki. Ettől lesz különleges. Még azzal sem veszít az értékéből, 
hogy a postaládánk már hónapokkal előtte karácsonyi akciókkal van 
tele, s a reklámok is karácsonyi ruhát öltenek. Kicsit talán még jól is 
esik. Emlékeztetnek arra, hogy van mit várni. 
Itt van; küldöttje itt áll a szobában, aranyhajjal és villogó gyertyasor-
ral a nyakában, a karján büszkén tartja a szaloncukrokat, és eregeti 
bódító illatfelhőjét. Igen, itt van, és mi körbeüljük, csodáljuk. Nélkü-
le nem karácsony a karácsony. Minden évben eljön, minden évben 
ugyanolyan, és minden évben más. Ki-ki saját meggyőződése szerint 
üli ezt az ünnepet, de ő ott van. Ott van a kirakatban, a főtéren, a vil-
lákban, az egyszerű emberi lakokban, a képeslapokon, a plakátokon…
 Kicsi unokahúgom az ölembe kucorodik, és nagyokat pislog. A kezé-
ben szorongat valamit. Valami titkosat, ahogy ő mondja. Rajzolt nekem. 
Ma reggel készítette. Nem meglepő, fenyőfa van rajta teljes pompában. 

Már egy hónapja egyfolytában karácsonyfát rajzol. Kicsit, nagyot, kéket, 
zöldet, gyertyával, égősorral, szaloncukorral, családdal, kandallóval…
 De miért éppen fenyőfát rajzol? És mi miért állítunk fenyőt? Egyál-
talán, miért állítunk fát? Nem elég a bejgli és a gyertya? Nagyapám 
szavai járnak a fejemben, amikor még velünk volt. Mindig mesélt va-
lami szépet, és mi, unokák csüggtünk a szavain. Előredőlt, megköszö-
rülte a torkát, és mesélni kezdett. „Tudjátok, az én nagyszülém úgy 
mesélte, hogy amikor a Szentcsalád Názáretben élt, József a műhely-
ében dolgozott, Mária font, a kis Jézus pedig hulladékfából keresztet 
ácsolt, amely ágakat hajtott és szép zöld lombot. Majd kivirágzott, 
és fényes csillagokat termett. Mária titokban telerakta a fa ágait ara-
nyos dióval, ünnepi ruhával. József rádöbbent, hogy épp akkor volt 
a Gyermek születésnapja. A kis Jézus örömmel nézett a fára…” 
 Egy másik alkalommal így kezdte: „Amikor Krisztus urunk a föl-
dön járt, a gonosz emberek elől bujdosnia kellett. Az üldözői elől me-
nekülve egy sűrű lombú fa alá húzódott, ez azonban odaszólt neki: állj 
odább, mert ha nálam találnak, engem is elpusztítanak. Krisztus urunk 
továbbállt, és egy másik fa alatt keresett menedéket. Ez is elhajtotta. 
Sok fa utasította el így, s amikor az ellenségei már a nyomában voltak, 
épp egy fenyőfához ért. Ez örömest menedéket adott. Alig volt lombja, 
ezért ágai rejtették Jézust, így menekült meg. Az Úr megáldotta a fe-
nyőfát: „soha ne hullasd le a leveled! Akkor is virulj és zöldülj, amikor 
a többiek levéltelenül sorvadoznak! Te légy a legdélcegebb és legszí-
vósabb minden társad között, élj meg mindenütt! Légy az emberek 
öröme, és emlékezetemre rajtad gyújtsanak karácsonyi gyertyát!”
 Ahogy visszaidézem a szavait, rádöbbenek, nem kell mindig mindent 
érteni és tudni. Elég elfogadni. „Mert szükség van bizonyos szertartá-
sokra… attól lesz egyik nap más, mint a másik…”. Tudta ezt már a kis 
herceg is. És most tudjuk, hány órára öltöztessük díszbe a szívünket! 

Perecsényiné Kiss Renáta

Pszt!

Karácsony tájékán vadászni kell a néz-
hető filmeket. Mióta elindult a tömeg-
termelés, Hollywood üzletként fogja fel 
az egyik legfontosabb keresztény ün-
nepet, és gyakorlatilag csak arra hasz-
nálja fel, hogy „jó alaposan bemutassa” 
(brrr!!) a szeretet ünnepét – évről évre, 
egyre csökkenő színvonallal párosítva. 
Lerágott csont, elcsépelt és sablonos, 
közhelyes, unalmas, giccses, csöpögős, 
nyálas, leginkább ezeket a jelzőket tud-
juk ráaggatni az utóbbi évtizedek futó-
szalagon gyártott termékeire. 

De Richard Curtis rendező-forgatókönyv-
író, akinek nevéhez számos angol roman-
tikus vígjáték fűződik, megpróbálta átlagos, 
mégis az átlagtól eltérő kontextusba helyez-
ni a karácsonyt. Mindezt az Igazából szere-
lem című filmben.
 2003-ban mutatták be, angol-amerikai kop-
rodukcióban készült. Világsztárok tömkelege 
vállalt szerepet a filmben. Szinte hihetetlen, 
hogy a készítők meg tudtak nyerni egy sor 
európai és amerikai sztárt egy látszólag hab-
könnyű bolondozásra. A teljesség igénye nél-
kül: Hugh Grant, Colin Firth, Emma Thompson, 
Alan Rickman, Liam Neeson, Bill Nighy, Keira 
Knightley, Billy Bob Thornton. S hogy ugyan-
azon filmben szerepelnek? Mi lehet a titok?

 A szeretet, amely körülvesz. Semmi más 
nincs a filmben, csak szeretet. Igaz, a magyar 
nyelv sajátossága, hogy a szerelmet és a sze-
retetet elválasztja egymástól, s különböző 
jelentéssel ruházza fel a két szót, így lett 
Igazából szerelem a Love Actuallyból. Pedig 
nem csak a szerelem képi megjelenítése a 
mű fő célja. Van itt szeretet apa és nevelt fia 
között, szeretet testvérek között, szeretet 
barátok között. És szerelem gyerekek kö-
zött; viszonzatlan szerelem; beteljesületlen 
szerelem; szerelem úgy, hogy közben nem is 
beszélünk egy nyelvet és így tovább - száz-
húsz percbe sűrített tömény érzelem.
 A történet elsőre bonyolult: sok szívme-
lengető és kedves sztorit raktak egymás mel-
lé az alkotók, de nem hagyják kétségek kö-
zött a nézőt, a végére minden kiderül. Fény 
derül az összes kapcsolatra, melyet az elején 
még nem ismertünk, s egy helyen fut össze 
az összes szál. Vannak filmek, melyekben nem 
árt, ha marad egy-két nyitott kérdés, de ez 
nem ilyen. És itt így a jó. A forgatókönyvíró 
remek érzékkel vágta szét a jeleneteket, ép-
pen olyan stádiumban hagyjuk ott a szerep-
lőket, hogy érdemes legyen visszatérni.
 De vajon miért nem válik giccsessé, 
nyúlóssá egy ilyen film? A kiindulópont és 
a mondanivaló is a modern világ propagan-
dája: a karácsony a szeretet ünnepe. A ka-

rácsonyról szól és arról, hogy szeretnünk 
kell egymást – legalább ekkor. A hideg rázza 
az embert, mikor ezt hallja a rádióban, látja 
a tévében, ezt olvassa mindenütt, ez van a 
plakátokon, de a film mégis működik. Mitől? 
Nem tudni. Meg kell nézni, hagyni, hogy a ha-
tása alá vonjon, majd érezni, hogy a „szeretet 
körülvesz”.
 Mert a szeretet valóban körülölel. Ott 
van egy pillantásban, ott van egy érintésben, 
ott egy szóban, egy táncban, és még akkor is 
ott van, ha nem mondjuk: szeretlek.
 Persze, minden csak rajtunk múlik. Hagy-
juk-e, hogy a szavaink uralkodjanak rajtunk, 
hogy üresen csengjenek, vagy meg tudjuk-e 
tölteni élettel. A „szeretlek” valóban az lesz-
e, aminek szánjuk, nem csak locsogás. Tudjuk-
e úgy mondani, hogy a másik el is higgye?
 Nem karácsonyi téma ez, de óhatatlanul 
is ez kerül előtérbe az ünnep közeledtével. 
Talán talán ez a titok: a humor. Humorosan 
mutatták meg, milyen a karácsony, és azt is, 
milyen a szeretet.
 Könnyed, de nem komolytalan; vicces, de 
nem ízléstelen; hosszú, de nem nyúlik (129 
perc); érzelmes, de nem giccses; a témá-
ja örök, de nem sablonos. Tökéletes film a 
karácsonyról és annak minden bájáról, vala-
mint bajáról. 

Moldován Tünde

Igazából szerelem
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Kicsit kezdem magam úgy érezni, mint Nick 
Hornby Pop, csajok, satöbbi című regényé-
nek egyik főhőse, mert mostanában szinte 
mindenből mániákusan top 10-es listát csi-
nálok. És természetes, hogy a karácsony kö-
zeledtével a szezonális dalok sem maradhat-
nak ki a sorból. Igyekeztem körültekintően 
halászni a giccstengerből, hogy csak azokat 
a dallamokat válogassam össze, amelyek 
olyanok, mint a bejgli. Bármennyit is eszem 
belőle, nem tudom megunni. Listám pedig 
önkényes, és engem jellemez…
 Akkor kezdjük a végéről. A tizedik he-
lyen szerepel nálam a When a child is born, 
melyet többen is feldolgoztak (pl. Charlotte 
Chrurch, Lutricia McNeal, Il Divo), de közü-
lük talán a legjobb a The Seekers feldolgo-
zása akusztikus hangzása miatt. A következő 
helyen Elvis Presley I’ll be home for Ch-
ristmas című slágere áll. Hogy miért? Mert 
Elvisnek bérelt helye van majdnem minden 
listámban. Nyolcadik helyen szerepel a Whi-
te Christmas Bing Crosbytól: ez az azonos 
című „amerikai romantikus karácsonyi” film 
egyik betétdala is volt 1954-ben.  A hete-
dik helyre – mondjuk így – jammelte magát 
Donny Hathaway a This Christmas-szal. Ezt 
főleg a dzsesszkedvelőknek ajánlom. Lágy fe-
kete férfihang a háttérben kiváló BigBanddel. 
 Sokatmondó dalával az Animal Canni-
bals is „becsúszott” a listára. A szöveg és a 
dallamvilág nagyon kannibálos, de a video-
klipet nem ajánlom, ezért csak a hatodik a 
Csak karácsony című nóta, mely az 1999-es 
Megamiksz Maxi lemez slágere. A kannibálo-
kat előzi meg a jóöreg Nat King Cole. Nat 

bársonyos hangjával és a The 
Christmas song című, 1946-
ból való dalával lopta be magát 
a szívembe. A negyedik helyen 
újabb magyar előadót és dalt 
köszönthetünk! Mégpedig Ka-
tona Klári Legyen ünnep című 
dalát, melynek szövegét Dem-
jén Ferenc írta. Ez nem egy ti-
pikus karácsonyi dal, de magyar 
slágerek közül ez az egyik le-
gigényesebben megírt alkotás. 
Kicsit szomorú, kicsit lehango-
ló, de a miénk.  
 És most jönnek a dobo-
gósok. Harmadik helyen John 
Lennon Happy Christmas 
című dala áll, melynek a video-
klipje már nem olyan „hap-
py”. Groteszk képet mutat 
a világunkról, pontosabban a 
valóságot mutatja, miközben 
mi itt viháncolva ünnepelünk. 
Bevallom, amikor megnéztem 
a klipet, úgy éreztem, hogy 
lemondanék örökre a kará-
csonyról, ha a világban végre 
béke lenne. Valószínűleg ez volt John célja. 
A dalhoz egyébként készült egy enyhébb 
videoklip is, a galamblelkűek kedvéért.
 A második helyre betetettem – mondjuk 
úgy, hogy viccből – Gene Autry dalát, me-
lyet a „kis piros orrúról” énekelt 1949-ben. 
Ez pedig nem más, mint a Rudolf the Red 
Nose Reindeer. Nekem a gyermekkort idézi.
Az első helyen nálam Chris Rea Driving home 

for Christmas című dala szerepel, és szere-
pelt. Ez volt mindig is a kedvencem, és akár 
nyáron is karácsonyhangulatom lesz tőle. 
 Az itt felsorolt dalokat megtaláljá-
tok a jól ismert videomegosztó portá-
lon, a „jútúbon”! Boldog karácsonyt min-
denkinek! Vagy mégsem, mert ez már 
közhely! Inkább azt mondom: Bejglire fel!!!

Kántor Orsolya

Ünnepi top 10

…Orrot pirosító, csípős, hideg tél volt azon a 
szilveszteren. A kályha mellett üdítő érzés volt 
állni és figyelni. A fekete dobozból dáridó szólt, 
előttem ritmusra mozogtak a fiatalos, táncos 
lábak, öreg, megviselt ruhákba öltözve. A kezek-
ben kezek és borospoharak, a fülekben zene és 
kacaj, a szemekben csillogás. Bármerre néztek, 
ismerős, mosolygós arcokkal találkoztak, de 
csak egy volt közülük, aki oly őszintén tudott 
nevetni, mint amire csak egy tiszta, gyermeki 
szív képes. Hirtelen csend lett, és jött az a dal, 
az, az ismerős szöveg, amelyet ha meghallunk, 
néma, tiszteletteljes némaság fogad már az 
első szó, sor elhangzásakor, Isten áldd meg… 
Kiegyenesedett hátak, könnyes tekintetek, és 
a végén poharak koccintása, „Boldog új évet”-
harsogásokkal kísérve voltak előttem...
…Esett a hó! Nagyon nagy pelyhekben hullott 
és sűrűn, oly gyorsasággal, hogy a szempillák-
ra kerülteknek nem volt idejük elolvadni, csak 
gyarapodni. A cserépkályha megint csak mele-
get sugárzott, a cipő talpai csakúgy csattogtak a 
parkettán, aztán megmagyarázhatatlanul csillogó 

szemek, csilingelések és „Boldog új évet”-
kiáltás. A gyermeki kacaj most elmaradt…
…Lucskos egy nap volt, a sarat csakúgy 
hordani lehetett a padlóra, mégsem zavart 
senkit. Az enyhe idő ellenére a kandalló-
ban sercegett a fa. Két táncoló láb járta. 
Kettő, de már nem olyan húszéveseket 
megszégyenítő módon, és a hangulat sem 
volt oly hangos, örömteli és felhőtlen, csak 
mint egy nyugdíjas hétvégén. Volt, ami vi-
szont nem változott, a katonás vigyázzban 
állás, a meghatódottság, pohárköszöntő 
és a „Boldog új évet” kívánsága!...
Most pedig van egy fekete szilveszterünk, 
pörgő lábak nélkül, csak egy pár van, az is 
csak fekszik, meg se mozdul. Kockás pléd 
a térdeken, a kézben egy fröccs, az arcon 
a merengés, távolba nézés. Majd hirtelen 
a feleszmélés, talpra szökkenés, szemek-
ből könnycsordulás, pezsgő a kezekben, 
és egy magunk elé mormolás, azzal, hogy 
„Boldog új évet nektek, nekem!”.

Szabó Kinga

Egy lap a családi albumból

Lakatos Áron illusztrációja 
(a rajz, amely eredeti színeiben a www.licium.hu 

oldalon tekinthető meg,
készítője a Magyar Képzőművészeti 

Egyetem hallgatója)
 

Angyal Ádám felvétele
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Közeledvén a szilveszterhez, össze-
gyűjtöttem pár szokást, babonát, és 
ezeket igyekeztem a XXI. század kön-
tösébe bújtatni.

Kezdjük a lányokkal. Egy régi babona szerint, 
ha a leányok galuskába, gombócba vagy bár-
milyen nyers tésztába belegyúrnak papírra 
vetett férfineveket, akkor amelyik először 
jön fel a víz tetejére főzés közben, az lesz a 
férje neve. 
 S hogy ez hogyan is néz ki ma? Vannak 
a kínai szerencsesütik, ezeknek most nagy 
keletjük van. A csajok elmennek a közeli 
mekibe vagy gyorskajáldába, és ha vesznek 
legalább két menüt, akkor ajándékba vá-
laszthatnak egy szerencsesütit. Hát nem jó 
üzlet?! Nem kell bajlódni a főzőcskézéssel 
(amúgy se menne). Ha már a főzésnél tar-
tunk, úgy tartják, a lencse, bab vagy bármi-
lyen szemes étel gazdagságot hoz. Ez így volt 
régen is és ma is, bár már kapható a boltok-
ban jó minőségű lencse- és babkonzerv is, 
ez bizony nagyon megkönnyíti a dolgunkat. 
 A szerelmen kívül az időjárásra is szü-
lettek jóslási technikák. Az egyik ilyen: venni 
kell tizenkét gerezd fokhagymát, s jól meg 
kell sózni. E hagymák mindegyike egy-egy 
hónapot szimbolizál, és amelyik reggelre 
nedves lesz, az lesz majd a legcsapadéko-

sabb hónap. A só jelen esetben is fontos 
szerepet játszik, de most a hagyma helyére 
a citrom kerül. A legújabb szokás szerint 
ha reggelre sok citromkarika maradt meg 
és só, viszont a tequila eltűnt, akkor nagy 
fejgörcsre számíthatunk az év első napján.
 Jaj, ki ne maradjon a kedvencem, Újév 
napján nem szabad a szemetet kivinni, mert 
azzal a szerencsét is elvisszük a háztól. No 
igen, szerintem nem lesznek rosszul a fiata-
lok, ha nem vihetik ki a szilveszteri termést, 
bár ki tudja. Nemcsak a szemetet nem volt 
szabad kivinni, de mosniuk, varrniuk és fon-
niuk sem volt szabad az asszonyoknak. Azt 
hiszem, ezt már nem is kell kommentálnom. 
Bár lelki füleimmel hallom, hogy néhányunk-
ban felmerül a kérdés: mi az, hogy fonni? 
 Arra is ügyeltek, hogy ne legyen vesze-
kedés. Ma is figyelnek rá a családok, szépen 
végigalussza mindenki a nap legnagyobb ré-
szét, vagy máshogy mondva: megpróbálnak 
józanodni. 
 A régi újévköszöntések is átalakultak 
mára. Annak idején két szokás is jelen volt. Az 
egyik helyen a legények házról házra mentek 
és versekkel köszöntötték az ott lakókat. 
A másik esetben kolompokkal, kereplőkkel 
járták az utcákat, így ünnepelték az újévet. 
Ma is fennmaradt ez a szokás, csak egy picit 
megújult. Szilveszter éjjel szintén megmaradt 

a lármázás, csak modernebb eszközökkel. A 
fiatalok petárdákat dobálnak a kutyák és a 
járókelők lábai elé  így „köszöntvén” az új 
esztendőt. (Csöppet sem csodálkozhatnának, 
ha a járókelők, az állatbarátok kacagtatóan 
szellemes, ám köszöntőnek szintén esetle-
ges viszonválasszal reagálnának – a szerk.).
 Arról is beszámoltak az öregek, hogy az 
állatok éjfélkor beszélni tudtak, és elárul-
ták a rossz gazdákat. No ez az egy szokás 
maradt meg mára szinte változatlanul. Nem 
egy esetben hallottam fiataloktól, hogy 
olyan jó volt a szilveszteri buli, hogy haza-
érve a kutya szólt be nekik a késői jövete-
lért. Ezt nevezem én „hagyományőrzésnek”. 
 Úgy vélték, az év utolsó napján megálmo-
dott dolgok a jövő évet határozzák meg, így 
mindig figyeltek arra is, hogy jusson idő va-
lamennyi alvásra. Ezt a jó szokást is megtar-
tottuk. Az óévbúcsúztató összejöveteleken 
a legtöbben igyekeznek minél több alkoholt 
elfogyasztani, így sokszor már éjfél előtt si-
kerül vízszintesbe kerülniük. 
 Zárásul, ha nem tudsz letölteni a netről 
egy jó szilveszteri SMS-t sem, hát itt van egy 
modern kori gyöngyszem: „Képeslapra nem 
volt időm, hozzád mennék, de nincs cipőm. 
Szánkón csúsznék, ha hó esne, de maradjunk 
az SMS-be! BÚÉK!”

Murguly Anita

Férfiak a tésztában 

Tél volt. Zord, fagyos, lehangoló tél. Maghy Zoltán festőművészt vi-
szont mégis megihlette. Összeszedte kellékeit: ecsetet, festéket, vász-
nat, állványt, fejébe húzta a művészsapkáját, és nekivágott a pusztának. 
Megérkezve kitűzött céljához, szemet gyönyörködtető látvány tárult 
elé. Még maga sem gondolta, hogy ez a semmi közepén lévő híd a 
maga kilenc lyukával ebben a vacogtató évszakban is ily’ csodálatos. 
Hozzá is kezdett a munkához, nehogy ez a látvány is, oly sok minden-
hez hasonlóan, csak egy tünékeny pillanat legyen, amelyet a következő 
percben már nem is lát olyan szépnek. Csak nézte a tájat, és festett, 
aztán ismét nézi, és újból fest, de egyszer csak azon kapja magát, hogy 
már nem fest, csak néz, és az ecsetje ez idő alatt odafagyott a képhez, 
és úgy állt ki belőle, mintha egy csöppet belekalapálták volna. Néhány 
percre – a művész is csak ember – oda is hagyta a stafelájt. Amíg távol 
volt, a festmény előtt vagy húsz méterrel egy idős bácsika haladt el, 
akit az a fránya gravitáció hol jobbra, hol balra döntött. Megpillantván 

a képet, többszöri szemdörzsölés után rémülten sietett haza.
– Asszony!!! Gyere gyorsan! Én még ilyet életemben nem pipáltam. 
– Mit láttál már megint jóember?
– Ahogy jöttem hazafelé a hídnál megláttam egy olyan állványt, tudod, 
amin azok a művészek szoktak festeni. Most is festett rajta valaki, de 
hogy az nem ember volt, az biztos. Csak egy ecset mozgott rajta, de 
azt bizony emberi kéz nem vezette.
– Mondjad! Mennyit ittál?
Az öregúr legalább fél óráig győzködte hitvesét igazáról, mire az 
hajlandó volt vele kimenni, és megnézni, amiről az beszélt. Odaér-
ve azonban nem találtak semmit, még apró nyomokat sem, ame-
lyek az öregember állítását igazolták volna. Maghy Zoltán bizo-
nyára már befejezte alkotását. A férj pedig csak ennyit mondott 
feleségének: „Asszony! Most már elvihetsz abba a kijózanítóba.”

Vajda Mária

A láthatatlan művész

Ha eleget bóklászunk az interneten – főként 
a közösségi oldalaknak nevezett portálokon –, 
akaratlanul is szembeötlik, hogy depresszívnek 
mondott világunkban szinte mindenki szerel-
mes. Néhányan a társukba, néhányan másokba, 
s a számtalan, többnyire önkezűleg fotografált, 
romantikus arcmás láttán kénytelen vagyok azt 
hinni, hogy legtöbben – saját magukba.

Sz. B.

Homo narcisztic

Angyal Ádám felvétele


