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KARÁCSONYOM

A karácsony eredetileg szeretet és szelídség ünnepe, de ez az értelme
mindinkább elhomályosul. A kereskedelem, a fogyasztás ünnepe lett kará
csonyból. Az Ádventnél, a lélek meghitt felkészülésénél hosszabb idöre ter
jed a kereskedelmi csúcsforgalom, és ennek van valami tagadhatatlan si
vársága. Pótkarácsony lett a Karácsonyból, pótcselekvés az elökészületböl.
Igaz, a Háromkirályok, akik József Attila versében tünnek fel, ajándékokat
hoztak, akárcsak Maulbertsch sümegi freskóján, melyen fehéren világítanak
a dunántúli falvak tojásai. Nem kell vallásosnak lenni annak, aki a szeretet
ünnepére vágyik, a család ünnepére - de kérdés, hogy az emberek több
sége erre vágyik-e? Örömünnepnek is felfoghatjuk a Karácsonyt, ahogyan
azt Párizsban láttam, életem legkülönösebb karácsonyán, amikor senki sem
marad otthon, hemzseg a nép az utcákon, mint nálunk Szilveszterkor, s az
éttermek karácsonyi vacsorájára hetekkel korábban kell helyet foglalni. Itt a
karácsony épp a családon kivüliség ünnepe, vagyis a barátsáqoké.

Vagyis akármennyire sivár az üzleti Ádvent tolongása az áruházakban,
még az ünneplésnek ez a formája is fenntart egy lényeget, melyhez érde
mes közelebb férközni. A Karácsonyt nem lehetett kitörölni az embereknek,
ha nem is a tudatából, de inkább az ösztöneiből. Emlékszem egy esztendő

re, amikor a cigányzenekarok kényszeredetten és megszeppenten egész
Karácsony éjjelén játszottak az üres étteremnek, mert az ilyenfajta zenélés
sel remélték egyesek eltörölni a Karácsonyt. A Karácsony azonban Kará
csony maradt, és a derék Télapó nem más - mint eufemizmus. A Karácsony
nem tájhoz kötött ünnep, mert ha nálunk fenyőfával és mühóval jár is, Bra
zíliában babérból font karácsonyi koszorút láttam, és Názáretben aligha le
hettek fenyök vagy éppenséggel hó.

A szeretet és szelídség ünnepe - és a fantáziáé. A fogyasztói láz és a kü
lönbözö tájszólások mélyén maradt valami az ünnep kezdeti értelméből, ez
a valami azonban nem elég, még akkor sem, ha legalább ennyit is óvnunk
kell belőle. A világ nem szelíd és hiányzik belőle a szeretet, vagy legalábbis
kevés. Az eröszak világában élünk, agresszív világban, és mi sem távolibb
Karácsony lelkületétől, mint az erőszak. Az, aki a názáreti karácsonyon szü
letett, szintén az erőszak áldozata lett, és szüleinek már megszületése után
menteníük kellett őt az erőszak elől. Az evangéliumi történet egészen mo
dern és benne csak az állatok idilliek. Hány újszülöttet mentettek azóta és
mentenek ma is, Heródesek elöl, söt,vannak földrészek, ahol már mentésre
sem vállalkoznak. Aki Názáretben született, nyomatékosan szelídnek és
alázatos szívűnek vallotta magát - és mégis, a gög, a dölyf micsoda örlön
gése vonult végig a történelmen, az ö nevében.
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Az erőszak korunk legsúlyosabb betegsége - nemhogy társadalmi, ha
nem történelmi betegség, az emberi nem elfajzásának, hanyatlásának jele.
Csak az igazi erö képes szelídségre és a szelidség legszebb jelképe az ösi
allegória, a Bárányt szoptató Oroszlán. A Karácsonyt 1944-ben is megtar
tottuk, az eröszak tombolásának tetöpontján és legalább amíg a gyertya
égett, megérezhettük a béke szelídségét.

Az emberek ragaszkodása a Karácsonyhoz, a Karácsony bármilyen for
májához, némileg igéret és biztositék, hogy új Karácsony jön és vele együtt
visszajön valami a Karácsony rejtett lényegéböl. Mert ez a lényeg nemcsak
az istenhivöket érinti, hanem azokat is, akik nem hisznek. A Karácsony nép
szokás is, de több is annál: a lélek megérintettségének legalábbis a pilla
nata. Letérít, harnéqoly rövid időre is, a rossz megszokás útjáról, ahová az
ember csakhamar visszatér - a legközelebbi Karácsonyig.

Van azonban a Karácsonynak egy tragikus lehetösége: a karácsonyi,
magány mélyebb minden más rnaqánynál, a széthullott családok, az eltünt
rokonok és barátok emléke kísértetként jelenik meg, és tölük gyászünneppé
is válhatik ez az ünnep. De a magánynak és veszteségnek ez az érzése ta
lán hasznos is lehet, mert az önmagunkkali leszámolás szükségét ébreszti
föl, új úton indít el, vagy megvilágosít. Mert a megvilágosodás többet jelent
het egy ünnephez, mint egy tragédiához kapcsoltan. íme, a Karácsony má
sik oldala, és ami ezzel jár, az talán inkább a keqyelern müve, mint a boldog
lótás-íutásé, melyben magáról megfeledkezik az ember.

Igaz, a Karácsonynak a külsöségei is fontosak, a gyertyák éppúgy, mint
az ajándékok, és a halas vacsora. Mert annyiféle Karácsony van, de a kül
söségek ezeket összefogják. Van a gyermekkarácsony, fiatal házasok Kará
csonya, mely a kapcsolatot erösiti, van a szülök Karácsonya, amikor adunk,
és van az özvegyek, a magányosok karácsonya. Van karácsony, melyen
nem gyújtanak gyertyát. Az ilyen Karácsonyokat is számon tarthatjuk, ha
utcánk ablakain végigtekintünk. Nem biztos, hogy emezeké a legrosszabb
Karácsony, mert azt, amire ez az ünnep rá akar vezetni, ök talán hamarabb
értik meg. A Karácsonyok emlékében összesürüsödik a történelem, mert
minden korszak más Karácsonyt ünnepel, és minden Karácsonyban az
egész korszak benne van.

Mint minden évben., ma is várom a Karácsonyt, és elöre félek is töle. A
régi Karácsonyok megismételhetetlenek, és a Karácsony egyhamar olyan
lesz, mint a vendég, akire várunk, de nem jön el. Az ünnep eljön, de nem
jönnek el vele azok, akik valamikor vele jöttek. Vagy talán igazi önmagunk
jön el ilyenkor, mint legritkább vendég?
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