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"A karácsony elvesztette a gyerekes örömöket. Ma már kicsit beletörödtem.

hogy nem lesznek többé igazi szép karácsonyaim. Talán azért kezdtem el gon
dolkodni a karácsony igazi »énjéről.. , mert örülni akartam valaminek" - írja
egy 18 éves fiú.

A kisgyerekek önfeledt örömmel fogadják a karácsonyt, a felnőttek örülnek
kicsinyeik örömének. A két életkor között járó teenagerek viszont többnyire
egyre félszegebben toporognak a családi karácsonyfa körül. A gyerekiUúziókból
már kiábrándultak, de tüskés gyerekérzékenységükkel édeskésnek. talán hazugnak
is érzik a felnőttek ünnepi kedvességét.

Gimnazista diákokat faggattam. mít jelent' számukra a karácsony. A 14-15
évesek élményvilágában még jelentős szerepe van a hangulatnak. A sajátos han
gulatot táplálja az otthon a karácsonyfával és az ajándékokkal, a téli természet,
a templom a betlehemmel, az éjféli misével és a karácsonyi énekekkel. "Fehér
be öltözik minden, csikorog a hó." "A pici karácsonyfa árasztja azt ameleget,
amit nem a bőrömön érzek," "Az én örömöm, ha láthatom a templom betlehe"
mében a Jézuskát."

Ez a korosztály még be tud telni az ajándéktárgyak örömével. "Mindig tü
relmetlenül várom a karácsonyt, várva, hogy megint kapok valami szép ruha
darabot vagy játékot." "Ez a karácsony nagy meglepetés volt számomr/t,' mert
több olyan dolgot kaptam, amelyről álmodni sem mertem, például két kötet
Vetne könyvet." ,

Akárcsak a hangulat, az ajándék motívuma is eltűnik vagy átalakul a na
gyobbak élményvilágában. "Öcsémnek az a fő a karácsonyban, hogy mít kap.
.Hiába magyaráznám neki, hogy nem ez a lényeg." Nagyobb örömmé lesz adni,
mint kapni. "Szeretek ajándékozni." Nem maga a tárgy 'a legfontosabb, hanem
az ajándék útján kifejezett szeretet - enélkül nem sokat ér a legértékesebb
tárgy sem. "Az örömöt az adás és a szeretet összhangja adja." "A karácsony
sokaknál leszűkül az ajándékozásra." A szeretet figyelme mindenre kiterjed:
"Mindenki boldog kíváncsisággal várja a »Jézuskát«, Én szeretem ezt a vára
'kozást. Sokkal jobb, mínt az a pillanat, amikor az ember kibontja a csomagokat.
Nem szoktam érzelmeimet kinyilvánítani, ilyenkor azonban mindenki azt várja,
hogy az ő ajándékának örüljek legjobban."

A 18 'évesek már nemigen tesznek említést az ajándékozásról. Kinőttek be
lőle, talán szégyellik is, vagy legalábbis kevéslik azt, ami tárggyal, mozdulattal
szertartással kifejezhető. "Már nem annyira az ajándékok érdekelnek, mint ma
ga a karácsony, Jézus születése,"

A legtöbb diákember a családi békességnek örül ilyenkor. "Nem feszült a
légkör, boldog rníndenkí. Márpedig ez ritkán van sokgyerekes családnál ; valaki
valakivel mindig veszekszik." "A munkás hétköznapokon a család míndtg eltá
volodik egy kicsit egymástól. Nincs időnk egymásra, mindenki olyan fáradt, hogy
inkább pihen, s nincs kedve a másik problémáit megbeszélni." Ilyenkor viszont
"összejön a család, senki sem veszekszik, senki sem bántja a másikat." "Min
denki kedvesebb, mínt egyébkor. Egész nap nem hallani egy goromba szót sem."

A vallási élmények közül az éjféli misét, a betlehemet, a karácsonyi éne
keket főleg a kisebbek említík, "Nagyon szeretek éjféli misére járni. Ott mín
dig karácsonyi hangulat van és sok ember." A nagyobbak inkább befelé for
dulva ünneplik Krisztus szűletésének: titkát. "A csend hozzásegíti az embere-

_ ket, hogy magukba nézzenek." "Belső csönd és várakozás. Félhomályos, csöndes
szebában tölteném el legszívesebben, hisz akkor érezheti át az ember jól az Úr
jelenlétét." "Ez az én lelkigyakorlatom." "Számadást tartok az elmúlt évről."

Az önvizsgálat megrázó fölismerésekre is vezethet: "Rettenetesen kevés bennem
a szeretet. De mi lenne, ha még ennyi se lenne!"

Az egyik negyedikes a következő élményről számol be: "Évek óta üres volt
a karácsonyern. Idén éreztem magam újra boldognak. magam sem tudom,
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miért. A Szentestén elmentem a barátomhoz, hogy majd elmegyünk valahová
szórakozni. Mielőtt elmentünk volna, a barátom mamája gyertyafény mellett a
Szentírásból olvasott fel, és utána karácsonyi énekeket énekeltünk. Ezután nem
volt kedvünk elmenni, hanem ott maradtunk és beszélgettünk az éjféli míséig."

A kamaszkor többnyire átmeneti válságot hoz a karácsony élményében is.
"Két-három éve még tudtam, hogy mí a karácsony, most már nem." Aztán, a
felnőttkor küszöbén, egyre inkább széthúzódnak a vélemények. Vannak, akikben
állandósul a kiábrándult fájdalom: "Régen jelentett valamit, de most már hi
degen hagy, nem érdekel. Nekem karácsonykor nem Krisztus, hanem a szerétet
kellene." A többség azonban sejteni kezdi, hogy a karácsony igazi titkát és örö
mét föltárni kevés egy emberélet is.

A gyermek szüleínek szeretetburkáhan öntudatlanul is az igazi boldogságót
ízlelgeti. Számára természetes a karácsony varázsa: a másikról gondoskodó fi
gyelem, az egymást érő ajándékok és örömteli meglepetések, az ünnep nyugal
mas békéje.

A gyermekből felnőtt lesz, a burok szétszakad. A halál, gyakran az élet is,
erősebbnek bizonyul a szeretetnél. A Iszeretet nem természetes és állandó légkör
többé, hanem kivételes, rejtett és tünékeny kincs: többnyire alig néhány mély
lélegzetvételnyire telik belőle az élet folyamán. így aztán sokaknak a karácsony
is csak ilyen kivételes, ritka szippantás marad a szerétet ritka, erős hegyi le.,.·
vegőjéből. Érthető, ha a tökéletesre vágyódó fiatalok gyakran éppen ilyenkor.
kezdenek fuldokolni a kielégülétlen szeretetvágytöl.

Isten nekünk adta Egyetlenjét: gyermekként ringathattuk Fiát, s ő testvérévé
fogadott bennünket. Jézus úgy nézett a tökéletesség magasába, eredetének és jö
vőjének messzeségébe, a fájdalom és pusztulás mélységeíbe, hogy mindenünnen
az Atya jósága nézett vissza rá. Benne immár láthatóan és véglegesen körül
fogja a világot az Atya szeretete. Emberré lett s emberivé is: mindnyájan meg
tapasztalhatjuk, sőt eltanulhatjuk tőle. s együtt élhetjük vele. Karácsonyunk ezért
élő és növekvő: szebbé és boldogabbá lehet a legboldogabb gyermekkarácsony
nál is, mert valóban a tökéletes, isteni boldogság előízével teljes.

LUKACS LAsZLÚ

BALASSI 'UZEN;ETE

Két ötös évforduló állt az idei Ba
lassi-emlékezés előterében: a 425-ik és
a 385-ik. A költő születésétől és halá
lától eltelt esztendők - kerek szám
ban kifejezve, az irodalomtörténet mér
legére helyezve négy évszázad,
amely az első lírai életrajztól, Balassi
"maga kezével írott könyvétől" (máso
lata maradt fenn, a csaknem teljes Ba
lassi-kódex) az utóbbi 25 év gazdag
Balassi-irodalmáig (hogy csak a Csan
da Sándor könyvét vagy Nemeskürty
kísmonográfiáját említsük), kor és esz
meáramIatok vizsgálatában a reneszánsz
embert helyezi középpontba. Már-már
azt hinnők, ha a legutóbbi krónikás,
az idegen ajkú Breszt Borisz annyit
átélt a költő korából, s munkájának '
- Dévay Miklós deák tolmácsolásában
- a történelmi háttér, a pontatlansá-
gok ellenére is figyeIemreméltó bel
ső fejlődésrajz adja meg hítelességét,
aligha marad újabb ajtó, amelyen be
lépve ismeretlen termek tárulnak elénk.

Pedig van ajtó is, terem is. Irodalmunk
történetének nagymonográfíájában ol
vashatjuk: "A költő viharos élete és
versei szöveghagyományának zavaros
volta. .. egy egész sor biográfiai és fi~
lológiaí probléma megoldását teszi
szükségessé," (A magyar irodalom tör
ténete Bp. 1964. r. 4. 480 o.)

A rejtek-ajtók egyikét felpattantó
Barlay Ö. Szabolcs kutatásának új ered
ményeiről: a petrarkista költészet ha
zai hatásáról, a gyulafehérvári fejed~l

mi udvar itáliai kultúrájának Balassi
nál felfedezhető nyomairól már szól ~
tunk e folyóirat hasábjain. A hiányok
pótlásában a jövőben is az európai ki
tekintés lesz a meghatározó módszer,
mert még aligha mondhatjuk el: ismer
jük költőnk világirodalmi helyét. (A
megközelítés egyik iskolapéldája ép
pen Csanda Sándor könyve: Balassi
Bálint költészete és a közép-európai
szláv reneszánsz stílus. Bratislava, 19"13)

Hogyan állunk ma Balassival ? A fi;
lológus, az irodalomtörténész részletek-
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