
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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met: ott álltam köztük ámulva, szívszorongva, húgom babakocsijába kapaszko
dón, A hanglemezről kissé nyávogva, sercegve, kattogva szólt a Stille Nacht; a
jószagú fenyő alatt, a selyem papírba bugyolált ajándékok mögött a gipsz-istálló
celofános abalakán át piros fény hullt a Kisdedre, Máriára és Józsefre, a pászto
rokra meg a királyokra: a festett szobrocskákra.

Az első karácsonyaim, amelyekre emlékszem, a váriak: az óriási, feldíszített fa
(nem lehetett több másfél méteresnél, az asztalra állítva a csúcsán pompázó
üvegcsillagával így is a bolthajtást karcolta) az elcsöndesülő téli, havas délután,
a beigliszagú, .borsodós illatú este, amikor odakinn elnéptelenedtek a sikátorok,
s nagyapám hat óra tájban behajthatta a söntésbejárat spalettáit, hogy egyszer,
egyetlenegyszer az egész esztendőben közös vacsorához ülhessen a familia. Bor
leves, rántott hal, krumplisaláta - ez volt a menű, ettől nem tértek el soha,
ahogy azután anyám se, otthonról örökölve a szokást. - O Tannenbaum,. o Tan
nenbaum . .. - játszotta később, már a sütemény morzsáit maga elől félresö
pörve nagyapám, citeráján szépen pengetve a húrokat; s leánya: anyám, s őt kö
vetve nagyanyám is halkan dalolni kezdték, míg apám szivarra gyújtott: - Du
grünst nicht nur zur Sommerzeit, nein, auch im Winter wenn es schneit, O Tan
nenbaum, o Tannenbaum ~ .. , - Húgom a kocsijában aludt édesen, én pedig az
apám ropantotta diók belét majszoltam a zöld fenyő alatt ...

Talán ezek a rendkívüli alkalmak, a család forgalmas, üzlethez kötött életében
csupán a szeritestéken lehetséges együttlétek jelentették nekem leginkább a ka
rácsonyt, Adám Eva napjának nyugalmasodó alkonyától az éjféli miséig. Mert
huszonötödikén hajnalban már miden olyan volt, mint egyébkor, a vendéglőt ki
kellett nyitni; s amit nagyapáméknálláttam odafönn a Várban, azt szüleim köré
ben is megszokhattam: az üzlet volt az első, nem a magányügyek. A következő

karácsonyig gondolni sem lehetett rá, hogy együtt üljünk vacsoráhozvha ebé
deink közösek voltak is az étterem valamelyik törzsasztalánál, az estéink, ne
künk, gyerekeknek, magányosak.

Békességes este, csendes éj; azokkal lenni, akiket szeretünk, akikhez tarto
zunk - ezt adta ez az ünnep. Elképzelhető,hogy mi, kölykök mennyire vártuk
nem a gyertyagyújtást, az ajándékozást- hanem ami ezt követte: a szülőkkel,

rokonokkal tölthető vidám, esti órákat. Az aggodalom, hogy semmi se háboritsa
meg a karácsony nyugalmát, még ma is megszáll. Pedigsok minden megzavarta
már az évek, évtizedek folyamán.

Harmiríckilencben lengyel menekültek között jártam szenteste délutánján. A
cenki cukorgyár elhagyott magtárépületeiben laktak, s nagybátyámnak, akivel
táborukba mentem, bejárása volt hozzájuk. Egyikkel, másikkal közelebbi isme
retséget kötött már, ott dolgoztak, ahol ő, a majorban. Vitt nekik valami ajándé
kot, élelmet, italt, gondolom. Emlékszem a háromszegletű-sipkás, fegyvertelen,
otthontalan katonákra. Hideg tél volt abban az évben, kopogott a föld, á hó meg
csikordult a léptünk alatt. Vakációra érkeztem; még béke volt, de a lengyelek
már véres háborúból jöttek. Útközben fagyott varjút találtunk a behavazott ura
dalmi szántáson. A hátán feküdt, elejtett csórrel; merev karmai a szürke égnek
görbültek. Mint egy töredék verssor él bennem azóta is ez: a holt madár a végte
len, fehér táblán. Az elnyaklott fej, a tollak fagyott feketéje - és a szürkeségtől

nyomasztó csend eszembe jut, valahányszor harminckilenc karácsonyára gon
dolok.

Aztán negyvennégy karácsonya ugyanazon a tájon. Szétszakítva egymástól,
féltve egymást, rettegve a pusztulástól bénultan lestük a szikrázó, hideg éjt. A
szeretetre, mondta anyánk, most van a legnagyobb szükség ... A könnyek akkor
a fájdalom, a kétségbeesés könnyei voltak, nem az örömé.
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Szegényes volt az a sebtiben megült ünnep - a Kisded születésének éje. De
akadt szegényes még azután is néhány, amikor felviduini nehezen tudtunk a va
lamiféle ügyeskedéssel azért mégiscsak feldíszített fa körül, ám ha együtt lehe
tett a család, énekeltük apai öreganyámmal élesedő hangon: ,iFel nagy örömre,
ma született, aki után a föld epedett ..."

Vári nagyszüleim körében a karácsonyt derűsnek ismertem meg, a Tabánból
magukkal hozott kedélyük, a citera hangja világiassá tette a szentestét. De apám
édesanyja Jézus születésére emlékezve inkább az áhitatot sulykolta belénk. Nem
állhatta a mi profán vígságunkat, legszívesebben imádkoztatott volna minket is,
ahogy ő maga a rózsafüzért morzsolgatta mind az éjféli mis éig. Akkor útrakelt, .
akár vele tartottunk, akár nem. Berliner kendőjébebugyolálva, Pesten is csizmá
san, sokszoknyásan elballagott a jeges utcán a Rózsák terére, ahová - az erzsé
betvárosi templomba - majd már a hajnali misére is visszatért, mint minden reg
gelen: étlen, szomjan, mert naponta áldozott. Nehéz életére vígaszt keresett --'- és
lelt is - a vallásban. Szorgos falusi asszony volt, de ugyanilyen szorgos a hitélet
ben is. Ő más hangulatú karácsonyt ült, mint mi, noha velünk ünnepelt, a szent-
estén nem a társaságot kereste, hanem imái révén a kapcsolatot az Úrral. Szere
tett minket, de holmikat sohasem kaptunk tőle, nem feledékenységből maradtak
el meglepetései, csupán azért, mert nem az ajándékozast tartotta fontosnak; míg
vári nagyanyánk játékokkal, egyebekkel halmozott el bennünket, ő inkább Máté
evangéliumának első és második fejeztét mondta el nekünk színesen, a saját sza
vaival. (Húsz éves voltam, amikor nyolcvannégy esztendősen meghalt. Minden
betegségét, kínját zokszó nélkül viselte. Imakönyve, olvasója a kezeügyében volt
az utolsó pillanatáig. - Jézus szenvedéséhez mérten semmi az enyém - mondta
ágyhoz kötötten, magatehetetlenül.) Hallom most is a hangját, ahogy felzeng a
mi Csendes éjünk után: ... "Egyszerű pásztor térdeden állj, mert ez az égi s
földi király ..." Tőle tanultam a Kisded születését ünnepelni, bár vallásosságába
nem tudott teljesen magával ragadni. Jézust én mindig embernek szerettem, egy
nek közülünk, akinek sikerült legyőznie esendóségét.jés példájával, tetteivel,
szavaival a szeretetre tanítani a világot. Az Emberfia 0, aki mostoha körülmé
nyek között, üldözötten élte már első óráit is, és akinek később sem könnyű a
sorsa, hiszen töretlen igehirdetőnekkell maradnia egészen a kereszthalálig. En
nek a leendő Férfinak a születésén örvendtem mindig is. És az Ige testté lőn . . .
Erkezett Valaki, áldozat a többiekért. De az istállói jászolnál a kép még idilli: a
szalmán ott ragyogott a kis test, anyai féltéstől, apai óvástól körülfogottan, jó
emberektől köszontve, megajándékozva. Ebbe az idillbe kapaszkodtam oly sok
szor, jó és rossz időkben, gyermekként, de még felnőttként is. Még most is, ami
kor a hongkongi gyártmányú, színes szerkezetből a Silent Night-ot hallgatom,
miként ötven évvel ezelőtt aStille Nachtot éneklő nazális kórust a felhúzható
gramafon tűjealól. Csendes éj ... A gyertyáktól megpörkölődötttűlevelek gyan
taillatában felidézem a múltat: apám szivarfüstjét, anyám és nagyanyám meg
megremegő hangját, a citera pengését, öreganyám szentes énekét. Borlevest ké
szítünk mi is, halat rántunk ki, krumplisalátával tálaljuk; beigli is sül: mákos és
diós. Csendes éj ... próbálom énekelni, míg gyerekeink és unokáink az aján
dékba kapott Walk-man magnó hallgatójával fülükön más zenét harsogtatnak az
ugyancsak ajándék-kazettákról, s csupán kérdőn néznek ránk, amikor mondogat
juk meghatottan - még mindig meghatottan! - hogy boldog karácsonyt! ...

935


