
- 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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úgy tett - hiszen bárány-szelíd volt - mintha a jóság és figyelem művelete foga
natosíttatnék: ahány csipeszrándítás, annyi bolhátólszabadul meg.

Vagy így is vélte? A szeretet ötszögű négyszög?
A gyermek több mint ötven év múlva olvasta valahol, hogy Jeanne d'Arc az el

ső vesztes csata után napról-napra civódóbb lett, öldöklésre bíztatta katonáit,
nem csupán harcra, szerelmeskedő párokat vert szét, "mint egy halálra ítélt
szent tehén" - ez a lány kamaszkorában háborúsdit játszott egyszer a társaival a
réten, s egy közeledő kutya láttán' így kiáltott fel: "Istenemre! Fojtsátok meg!
Csöndben!" - és ruhát dobott a kutyára, hogy ne tudjon ugatni. Ugyanő a máglyán
így kiáltott fel: "A harangok! A harangok!" Mikor a rőzse közt észrevett egy szál
virágot, lehajolt, megcsókolta és odanyújtotta a máglyagyújtónak: "Mentsd meg!"

Karácsony, adagio.
Ami megesett, szordinósan átalakul. A megrendítő bizonyára az, hogy ebben a

lelassult létezésben a fájdalom, a kegyetlenség, a bántás, a hálátlanság is elnyug
szik. Ertékké lesz? Valamiképpen?

Nem ismerjük Jób éjszakáít, Nagyon is jól ismerjük őket.

Azt mondják, pirkad, ahogy .az évek lezúgnak. A gyerekek tavasszal a réten
kiáltozzák: az Isten szétesett tízezer kicsi madárrá - hát most tessék megmon
dani, hol van!

Dehát mire feleljen az adagio, ha nem allegrora?
1944 telén, Stargardban, egy hálóinges, lámpavasra felakasztott fiatalasszony

himbálódzó teste alatt reggelizett a hóban öt magyar frontszökevény, naívul ha
mis papírokkal a zsebükben. Bibliai kép lehettek ígyegyütt.

Dezertőr "kőművesek"?

Higgyétek el, jó emberek, tonnányi a súly, amit odacipelhetnek a Karácsonyfa
alá. De azért odacipelik. S remélik, hiszik, vagy csak szentül játszanak a gondo
lattal? - mintha a végtelenség örvénye is képes volna rá, hogy felülmúlhatatlan,
tovább nem részletezhetőarccá rajzolódjon.

SZAKONYI KÁROLY

CSENDES ÉJ

Tölcséres gramafon, mennyezetig érő karácsonyfa a bolthajtásos bankett
teremben - vajon ma mekkorának látnám azt a szobát az Országház utcai vénsé
ges vén házban, a Kasmár-féle vendélő hátsó traktusában, ahol a harmincas
évek elején gyermekkorom első karácsony estjeit megéltem? A ritkán kinyitott
helyiség az üzlet fűtetlen része volt, de ilyenkor már déltől lobogott a tűz a kály
hában, pattogtak a fahasábok, és a langyuló levegő meg-meglebbentette a függö
nyöket. A fehér damaszttal terített asztalsor, kétfelén a glédában álló mélybarna
tonett székekkel megkétszereződött a hátsó falat betöltő tükörben, amiből vakí
tóan szikráztak vissza a csilagszórók; s ebben a tükörben láthattam magunkat is
a fenyőágakon ragyogó színes villanygyertyák fényében:' sötét zsorzsett ruhás,
fehér galléros, örömtől könnyező nagyanyámat, csokornyakkendős, enyhén po
cakos, megilletődöttnagyapámat és a szentestére a Várba felérkezett ifjú szülei-
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