
FEKETE ISTVÁN HAGYATÉKÁBÓL
1970. június 23-án hajnalban megállt egy szív, melyben osak jóság és ezeretet.

volt. Ezt a szeretetet, d.erűt adta Olvasóinak s ezt a ezeretetet kapta vissza tőlük,

s kapja még ma is.
A farkasréti temető mellékösvényén levő sírját elborító friss virágok, látogatók

imái, könnyei igazoljú>k, hogy a Szeretet el nem vész' soha.
Keresztje mellé helyezett levélből idézem: " ... Arra gondolok azért állt meg

István bácsi szíve, mert mind kiíTta belőle nekünk a szeretetet, ami éltette. És
most nagyon fáj a szívem, de azért nem búcsúzom, mert én István bácsit mi.nd
abban látni fogom, amiről írt. A Velencei tó csónakjában, fűben, fában, vízben,
felhőkben, Vukban, Lutrában, Keiében, az ég és föld szárnyasaiban, a Ködben és
napsütésben ..." (G. D. diák olvasója)

Itt köszönöm meg ezt a levelet, s az egyre érkezők vigasztalását.
lróasztalán tolla ma is úgy van, ahogy júníus 22-én este letette.
Most, kéziratait rendezve, találtam meg azokar az írásait, amelyeJcet új novellás

](ötetébe gyűjtött. Versek, emlékek, hangulatok. Amíg a könyv elkészül, adunk be-
lőlük az ci szeretetével. .

KARÁCSONYKOR
... odakünt hunyorogva leselkedik az est; a zene szetszállt már a lakásokban

és míntha elhallgatott volna, pedig némán szól tovább, mint ahogy míndig szólt,
a múlt alkonyodó utcáiában, a jelen gyantás' fenyőillatában, és szól majd a jövő

ragyogásában is, mert a szerétet és békesség muzsikája - összekötve időt és em
bereket - el nem hallgat soha.

Felzendül ugyanaz a dal, ugyanaz a muzsikaszó, mintha más nem is lenne a
világom, pedig a remény karácsonyi csíllogásában, a kis gyertyák elbűvölt gyer
mekszemében, a szépség és jóság kitárult várakozásában mást mond és ígér
mindenkinek.

A gyermeknek csodás álmokat a karácsonyfa soha el nem múló bőségéről. a
szülők jóságáról, a játékok titokzatos életéről, amely ezen az estéri csupa karácsony
nak látszik és nyilvánvalóan végtelen ...

De a család, a mai estén felülről nézi gyermekeit, mint ahogy máshonnét nem
is nézheti, hiszem. azok a padlón igazgatják a vasutat, azzal a hittel és komolyság
gal, ami a felnőttekről már régen lekopott... és meg is mondják véleményüket a
ténfergő nagylánynak. aki álmatag boldogságában majd eltapossa az egész vasúti
igazgatóságot ...

De ez sem csoda, mert a lány, a táruló tervek és álmok szabadságának ege
alatt jön-megy, egyik kezében még babáját tartva, de a másik már ölelésre készen
Valaki felé, aki vagy van, vagy nincs. több a világon és - mível két egyforma
ember nincs is a világon - ez a vágyteljesülni is fog.

Igen, ez így lesz, mert szól a távoli dal, és ezen az estéri rninden lehetséges.
A csillagok enyhült szemmel nézik a földi utakat, ahol szánkók csilingelnek

hazafelé és fényes ablakszemek nevetik a sötétséget, amelyben betlehemes legény
kék Jáncos botja zörög, a suba a földet éri, de a karácsonyi rigmust álmukban i3
tudják, s ehhez mért biztonsággal simogatják meg kenderkóc szakállukat. míelőtt

erélyesen megvernék az ajtót:
- Szabad-e betlehemet köszönteni? ..
Hát persze, hogy szabad, hiszen ezen az estén mindent szabad, ami. dal, ritmus,

simogató mese, vers és álom, képzelet és alkotó szertelenség, mert -megfoghatatla
nul zeng a béke eljövendó valóságának örök hárfája, oktatva a nehézfejű öregeket,
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fékezve a szertelen fiatalokat, békitve ezt a sok szándékú nagy családot, hogy leg
alább ilyenkor tegyék ki a bicskát az asztalra, és tegyenek a zsebbe diót helyette,
amiből természetesen aranydió lesz,mert ilyenkor csakis aranydiók teremnek a
jó szándék karácsonyfáján, hiszen fel-felzendül a karácsonyi muzsika, s ilyenkor
minden lehetséges.

A fogyó hold ezen az estén szokatlanul világos, mintha látni akarná a földi
dolgokat, amelyek a mesék jóságos takarója alatt születnek, és látni akarná a ké
pekbe és szobrokba álmodott embereket, akik ezen az estén kilépnek a képből és
megmozdulnak a szobrokban, kívánesian, hogy amióta megalkotta őket a művészí

alkotás. láza, történt-e valami újdonság a világban?
Véleményükről - sajnos - nem lehet semmit megtudní, mert a hold - cse

kély fejcsóválás után - otthagyja a vállvonogató szobrokat, mert a hazatérő betle
hemeseknek kell megmutatnia az utat. Azután újra az ablakon leskelődik be, ahol
nem égnek már a karácsonyfák gyertyái, alusznak a gyerekek, s az anyák a játé
kokat rakják rendbe a karácsonyfák alatt.

A forró kályha mellett a karosszékben nagyapa alszik vadonat báránybőr mel
lényben, az asztalnál a nagyfiú regényt olvas, az apa pedig valamit számol egy is-
kolai füzetben. .

- Te, Béla - szólal meg később az apa - nézd meg ezt a betyár egyenle
tet . .. nem bírok vele ...

A fiú komolyan maga elé húzza a füzetei, az anya mosolyogva és büszkén nézi
a fiát, aki egyetemista, és urát, aki harmadikos gimnazista. Közben bejön a nagy
lány, egy kis gramofonnal és hanglemezekkel.

- Nagyapa alszik? - kérdi abban a reményben, hogy a hangos kérdésre talán
felébred a nagyapa... de nem ébred fel... s a lány olyan tanácstalanul néz körül,
hogy bátyja megszánja. ....-

- Gyere a másik szebába ..• onnét nem hallatszik át.
Megszelal a távoli halk zene, a hold benéz az ablakon, de nem mondja meg,

hogy ez még csak álom, vágy, a reménykedő emberiség könyörgése, hogy a gon
dolatokban és tettekben míndíg ilyen karácsonyesti Béke legyen a Világon.

EGYEDüL
A szebában várakozó árnyékok osontak, a kályhában egy kis láng perlekedett

a nedves fával, s az ablakon túl súlyos hó alatt figyelt az erdő.

Délben indul a vonat - gondoltam -, hajnalra otthon leszek, és holnapután
karácsony.

Néztem az erdőt. Ha nem lenne karácsony, nem mennék haza - gondoltam -,
de az erdő nem mondott semmit. Kicsit elszornorodtam, hogy nem kívánkozom haza,
és kicsit szégyelltem is magam.

Nem volt köd, mégis alkonyi borulás szállt a szebára s a kis láng most már
siránkozva könyörgött, hogy tegyek vele valamit, mert ha nem segítek neki, azon
nal vége. Megigazítottam hát a tüzet, aztán kinyitottam az ajtót és kiálltam a te
raszra, csak hogy teljék az idő.

A vadászház a hegyoldal öblében volt, de most nem lehetett látni és nem
lehetett a szánkó csengőit sem hallani, pedig útban vam már a völgyben errefelé.

- Nagy a hó - gondoltam, csak hogy gondoljak valamit, de aztán figyelni
kezdtem, mert a ház mellett az öreg jegenyefenyő subogni kezdett.

- Nem értem - gondoltam, és mível a vén fa elvárhat annyi tisztességet,
hogy lásson, ha kérdek valamit, kibújtam a tető alól és felnéztem rá.

A toronymagas korona most már zengve orgonált, míg a ház körül nem moz
dult semmi, ám a hegyek taraja felett fehéren füstölgött a száguldó hó.

- Köszönöm a figyelmeztetést - intettem öreg barátomnak, de amint betettem
aszobaajtót, újra homály lett körülöttem", s a homály azt kérdezte tőlem: mióta?
Es talán lent a síkon is? ..

A reggel elmúlt, a szél néha lecsapott már a védett zugba is és a kémény
huhogní kezdett.
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A szánnak már itt kellene lenni, és megnéztem órám, mint a váróteremben.
Ebben a szélben nem ér ide a csengők kis csilingelése.

Ekkor valaki csizmáját verte le odakint.
- Nagyon vártam már, J ános ~ ..
A vadőr - régi barátunk, többszörös komaság révén - zavartan szerongatta

kezem és másik kezében egy pár csirkét tartott,
- Es a csirkék?
- Gondoltam, megsütjük karácsonym... én is idekint maradok ...
- Mii? - és valami hidegség kezdett bennem kavarogni.
- ... mert .. , szóval a hajnali vonat már nem jött be. Szurdokon házmagas a

fúvás, azt rnondták a vasutasok.
A kályhában a lángocska vidáman ugrándozott.
-- 'I'ávirutozni lehet?
- Azt lehet - és a csirkéket letette a sarokba.
Jánoséknál minden állat szelíd volt, pedig öt gyerek zsibogott a ház körül,

így szelíd volt a két kis kakas is. János azonnal le akarta vágni őket, hogy leg
alább azzal ne vesződjek, de én sürgettem. mert nagyon megvadult az ido.

- Majd elvágom én a nyakukat - mondtam keményen -, csak siessen, mert
ittszorítja az idő. .

Igy azután egyedül maradtam.
- Ha nem lenne karácsony, úgy is itt maradtál Volna - szidtam magam -,

most hát itt maradsz. Süsd meg, amit kigondoltál ...
Erről, hogy "süsd meg", eszembe jutottak a csirkék. Ott feküdtek a földön,

lábuk össze volt kötözve s kicsit rtadtan pislogtak. Egyszerre megtaláltam magam.
Kibontottam a madzagot és megsimogattam őket, mert lábuk elgémberedett s még
csak ülni tudtak.

- Nyugalom, gyerekek, a nyaklevágást csak úgy rnondtam ... Nem vagytok
éhesek?

Aztán kiálltam a ház elé, mint akinek vendégei vannak, akik kíváncsiak az
időre. Az öreg fenyő nyögve zengett már, mínt a régi orgonák, az erdő felett szi
szegve szállt a hó, a völgy mintha elfulladt volna a halálos fehérségben. Szakadt
a hó és összekeveredett azzal, amit a szél vak seprője kavart fel a vízmosásokból
s a hegyi legelők megfagyott kopárságáról. Aztán este lett egyszerre.

Vendégeimet elláttam. s a két csirke szepen felült atúzifára a sarokban, ahogy
illik. A parázs már csak hunyorgott a kályhában, és: a hamu alól kifolyt a szo
bába a csend:

- Lámpát kellene gyújtamí - gondoltam, de aztán egy kis gyertyát vettem le
a gerendáról és az asztalra állítottam, mert úgy éreztem: nem fény kell most ne
kem, csak egy kis világosság. A gyertya fellobbant, néztem és felkaptam a fejem,
mert a lángocska nem bent lobogott már, hanem kint, az ablak sötét tükre mögött
álló kis fenyőfán. Ez a kis fenyő fia volt talán az öreg, óriásnak, és én kint az
éjszakában ott ültem mellette ...

Elállt a szél. A hó már alig szállingózott, én meg csak néztem az ablakok
végtelen során s az idő ködös messzeségében azt a kis gyereket, aki az én sze
memmel nézte a kis lángot. Aztán mintha felemeline valaki emlékeim legtávolabbi
ablakában és átölelve a karjában tartana. Az anyám ...

- Elfújhatod, kisfiam. Majd holnap újra meggyújtjuk ...
Hogy elfújtam-e, nem emlékszem, de most itt a békesség nagy éjszakájában

látom, hogy a láng lobog, lobog, és amíg anyámra gondolok, melengetí a szívemet,

Elmegy lassan a berek, az erdő,

El a nádas, a tél meg a nyár,
A hegy, a völgy, a nappal s az éjjel
A szememlátta egész határ.

Elmegy? De talán mégsem egészen.
Meglátom tán az örök vízen,
Hiszen a Szépség: maga az Isten
S lelkemben ott lesz, hiszem, hiszem!
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