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A BALLONKABÁTOS

Köd, köd és köd. Ahogy mentem előre, a köd nemhogy hátrált volna, hanem
jött belém, gomolygott. Mintha valami barlangból fújták volna, vagy ködfejlesztő .
géppel csinálták volna karácsonyi filmesek. Sehogy sem akart vége szakadni,
már kézzel hajtottam el az arcom elől, hadonásztam, mint a rossz úszó.

Aztán egyszerre egyszerű világos lett, könnyű, esti világosság. A magasan bó
koló lámpák kirajzolták a havat. "A padon havak ülnek fényesen, / korszeru és
áruházi tárgyak .. ."

A városmajori hó magasan tornyozódott, a léptek mélyre merültek. A kerítése
ken is élesen villogott a hó. Hamar beléptem a kis presszóba. Alig voltak. Leül
hettem volna bárhova, de én a sarokban könyöklé idős férfi asztalához mentem.
Leültem, teljesen indokolatlanul, hiszen sosem láttam. Fölhajtott"nyakú fehér
ballonban üldögélt télvíz idején. Markáns, lassú, szép arca volt. ° sem sokáig
teketóriázott.

- Félek a karácsonytól. Kihúzom itt, amíg nem zárnak. - Mintha legalább öt
ven éve ismernénk egymást. Közel ültem, lehamuzta akabátomat. - Félek haza
menni. Nem is tudom, mitől? Nekem a karácsony sosem volt gyerek-nap. Ember
nap se volt. - Közelebb hajolt. - Nem tudtam örülni! - súgta rekedten. - Hiába
kaptam ajándékokat .. , aztán később hiába vettem. Kiestek a kezemből. Valami
nagy-nagy ajándékra vártam - emelte föl a cigarettáját, hosszú lövedékhamu volt
a végén. - Mint valami jáspiskőre vagy világcsudájára. Amiben egyszeruen meg
kapom talán magát a lényeget. Az emberek elállták előlem Jézust. - A világiasan
kopott presszóban élesen hangzott a puha név. - Mindig elállták. Tele voltam
emberekkel. Tele. - Megállt, intésére hozták az adagját, nekem is letettek egy
csésze teát. - Rum is kell bele, hideg van. - Ittunk, kortyoltunk.

- Nahát, ennyi az egész. Sok embert szeréttem. Talán az volt a baj. A sok em
ber elállta azt a kaput, melyen át Jézus bejöhetett volna. Eleven ajtó. Csak a tes- 
tükön át. - Maga elé nevetett, ezüst fejével olyan volt, mint valami cigarettázó
angyal. - Az emberek szeretnek összebújni. Egymás melegébe. De nem minden
az együtt. A zsongás, A szaloncukor! 0, hány ezer szaloncukrot láttam én életem
benl- fölnevetett, legyintett. - Meghittség! Fejsimogatás! Csilingelő szaloncukor!
Es mennyi ember! Kiszerették belőlem az ünnepet. Nem tudtam egyedül lenni.
Tudja, hogy van az. A férfiember nem mer egyedül lenni. Körülveszi magát, női
karokkal, gyerekcipőkkel.Nevetséges.

Hirtelen fölkerekedett, alig tudtam fizetni. Nem mondta., hogy kövessem, de
talán intett. Mentem. Lassan lebegett előttem, ballonkabátja még a hó színéből

is kifehérlett. A lábközeli ködben úgy tetszett, mintha öt centire a föld fölött járt
volna.

Rozoga bérházba kulcsolt be, aztán fölcaplattunk a harmadik emeletre. A la
kásajtó nyitva volt, egyszeruen beszállingóztunk rajta, Ahogy voltunk, nagyka
bátban leültünk a régi plüss terítős asztal mellé. Erzékelhetően egyedül lakott
itt. Hideg volt a lakás, barátságtalan. Az asztalon néhány szaloncukor hevert, azt
bontogatta, eszegette.

- Nem voltam elég magányos ahhoz, hogy Jézus bej öjjön. Egyedül akartam
. volna lenni. Hogy idetaláljon. Most meg olyan öreg vagyok. - Lehajtotta a fejét.
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- Tudja - mohón megragadta a karomat -, tudja, én nem tudtam elképzelni Jé
zust mint gyermeket! Nem volt gyetekünnep. Nem tudtam ide, a szívembe beten
ni. Finom gyerekarc, mosolygó homlok - nem és nem! Talán mert tudtam, hogy
húsvétkor fölfeszítik. Igazándiból talán azt szerettem volna, ha a jászolban is egy
felnőtt férfi fekszik. Még az is elképzelhető, hogy látszanak rajta a stigmák ...

.Fölkeltem, ki akartam kerülni ennek a ballonkabátosnak öreges bűvköréből
Utánam kapott mohón.

. - Félek! Nagyon félek! Hogy hiába öregedtem meg, hiába vagyok már egye
dül. .. soha nem fog már beállítani hozzám! Az a felnőtt ember ... Nekem a fel
nőtt ember kell! - kiáltott és felzokogott.

Lerohantam a lépcsőn. Ki az utcára. A köd megint előtüremkedett, lassan go
molyogva beboritott. Kézzel foghatóan sűrű volt az anyaga, mint valami égi pép.
Elvesztem benne. Azt se tudtam, merre menjek.

MÉSZÖLy MIKLÓS

KARÁCSONY, ADAGIO

Szép az, amikor a létezés lelassul. Mikor a fokozhatatlan száguldás - Giordano
Bruno pontos gondolat-látomásához igazodva - fölismerhetétlenül simul bele a
mozdulatlanságba.

Lehet, hogy ilyenkor rendeződnekalkonyba a napfény tévedései?
A Karácsony hajszálgyökereit legelső eszmélésem óta egy gyermek tartja a ke

zében. Akár az elvarázsolt léggömbárus, aki kiszorult a nyári vásárterekről,de
azért mégsem boldogtalan, helyette letelepszik egy havas síkság közepén, sok
száz zsineg a csuklójára kötve, feje fölött a színes léggömbök bokrétája.

Végleges kép - de mi az, aminél nincs még valóságosabb?
Az álom és az álmodozás mindig úgy hozta a gyermekszobában, hogy a mesék

biztos kalauzolása mellett egy élő Világfát díszítettünk föl. Staniol ékszerekkel,
deres törpe-szélmalmokkal, szalma,-fészkes madáretetőkkel. Elhivatottan lógtak
rajta az ezüsttel átszőtt vatta-szörnyek, mézes szívek, lyukas cukorkák, töretlen
diószemek, melyekről bizonyosan lehetett tudni, hogy színültíg vannak töltve va
lamilyen égi csokoládéval, mely egykor vérhabos volt, aztán illatostbarnává al-
vadt. .

Egy gyermek ül az ebédlősarokban, a Világfa mögött. A szobában olyan a
csend, mintha minden rést piros meg kék stearinnal tömítettek volna el. Már
reggel óta a végtelenség foglalkoztatja. A bontás, a részletezés rögeszméje. Es
erre hull rá odakint a hó, a függöny szűrőjén keresztül.

Szenvedélye - hogy legyünk egészen hűek az igazsághoz - nincs híján némi el
rugaszkodott, komikus kegyetlenségnek sem. Reggel a szomszédék bárányszelíd
macskáját vette az ölébe, és csipesszel egyenként kezdte kihúzni a hasán a ször
szálakat s rakta ki őket egy fehér szalvétára. Megtudandó, ha csak hozzávetőle

gesen is, hogy egy macskában mennyi a végtelenség: vajon a fájdalmas fogyatko
zás hatására (ugyanis minden csipeszrándításra hólyagosan felhúzódott a rózsás
hártyabőr) ritkul-e észrevehetően a selymes bunda? S mint egy kisisten, senki
emberfiának nem árulta volna el,hogy mivégre teszi ezt. A macska mindenesetre
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