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A karácsonyi néma
Élt Budán az én gyerekkoromban egy néma koldus. A húszas évek
elején jártunk, s ekkoriban elég sok nyomorék, béna, féllábú katona
kéregetett az utcákon. De ez a néma koldus egy kis budai játék
kereskedés mellett állt mindig, iszonyatosan féltem tőle. Hatalmas
testű férfi volt, katonazubbonyán piros tüzérbojt himbálódzott, ha
hajlongva-bólogatva megköszönte a sapkájába hulló krajcárt. Tor
kából szörnyű hörgés, vonítás tört elő: U-ÚÚ! Áoáo! Ebből állt a
könyörgése, ez volt minden hang, nyilvánvalóan, amire képes, de
nem nagyon takarékoskodott vele. Máskülönben szelíd, ragyás
mackóképe volt. Szemüveget viselt. Sörtehaj a az égnek állt. Fejét
mereven tartotta, nem nézett soha senkire. "Ú-u-ú!" - mondta,
nyikorogta, sikította mindig a torka.

Annyira féltem tőle, hogy arra kényszerítettem magam, egyre
gyakrabban, lépjek egészen közel hozzá, s ejtsek a sapkájába egy
egy tízfillérest. Noha ez nem volt jelentéktelen alamizsna, nekem
is csak úgy köszönte meg, mint bárki másnak. Hajlongott, bókolt.
Furcsállottam, hogy nem ismer meg, nem adja jelét soha valami
kis barátságnak. Rám sem igen nézett. Vastag kampósbotot tartott
jobb kezében, s el nem mozdult volna a helyéről semmi kincsért.
Valami rejteimet éreztem körülötte, valami titokzatost. Bal keze
felől három lépcsőfok vezetett egy festékkereskedésbe, ahol vöd
rök, seprűk, dróttekercsek látszottak, s részletes felírás, "kence",
"fénymáz" s efféle. Ez idegenszerű volt, rejtelmes. A játékboltos
kirakatában pedig ostoba porcelán- s gipszbabák feküdtek nyitott
dobozokban, de volt mozdony is, dinamó is meg búgócsiga, le
húzós képek, dominókockák és oldalt könyvek, May Károly, Dör
mögő Dömötör s egy egész sor Verne Gyula, piros-arany kötés
ben. Rejtelmet, titokzatos varázst éreztem itt is, mint - az a gya
núm - általában mindenütt.

A játékokat jobbára lenéztem, a Verne-könyvek, pontosabban a
Béguni ötszázmilliója, a Yangada s az Egy sorsjegy, a 26957. számú ki
vételével. Ezeket nem olvastam s vágytam utánuk. Első gimnazis
ta voltam. Soha ne tétovázzunk, soha ne torpanjon meg a ked
vünk, ha mégoly korosak vagyunk is. A Yangadával, a Bégium mil
lióival úgy jártam, mind annyi más mindennel; azóta sem olvas
tam el a könyveket, az egykori vágy pedig előbb-utóbb végképp
kialszik majd a szívemben. Mihez kezdjek aztán? Nem is tudom.

Két tucat piros-arany kötet után hűtlen lettem Verne Gyulához,
Nick Cartert olvastam, a detektívkirályt, a gyerekjátékokat pedig
szelíd megvetéssel néztem a kirakatban; mindazonáltal érintetlen
volt varázsuk, a készletek, szerkezetek, tárgyak nemes céltalan
sága .lenyűgözött, rejtelmet, titkot éreztem parázsiani fölöttük, s a
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szerény budai kirakat beláthatatlan volt, mint a világ. Eljött a de
cember, s a könyvek, babák, mozdonyok mögé piros selyempapír
került. A fűszeres, túl a sarkon, piros csokrot kötött a szalámira, s
egy virgácsos krampuszt ültetett a liptai túró tetejébe.

Katolikus iskolába jártam, de voltunk az osztályban vagy nyol
can kálvinisták. Vasárnaponként összegyülekeztünk, s gyalogszer
rel mentünk át Pestre a templomunkba. Állandó helyünk volt
fent az erkélyen. Kis cinegék voltunk, kényelmesen elfér tünk a
nagy padokban.

Karácsony napján azonban állnunk kellett. Sokan voltak a
felnőttek. Ez nagy ünnep. Már egy hete tartott a vakációnk, s
ezért mi is megilletődve nyújtogattuk a nyakunkat, s ünnepélye
sebb érzéssel énekeltük a zsoltárt, mint máskor "Krisztus urunk
nak áldott születésén..."

Már az istentisztelet elején szemembe tűnt odalent, az oldalajtó
közelében egy ismerősnek tetsző, daliás, fekete kabátos férfi. Egy
re törtem a fejemet, hol láttam ezt az arcot. Mikor aztán az orgo
na az utolsó énekbe kezdett, előrefurakodtam, hogy közelebbről

vehessem szemügyre.
Szemüveg, sörtehaj, mackófej: ő volt, az én néma koldusom.

Fiatalabb férfi állt mellette, s gyengéden fogta a karját. Egy pilla
natra megzavarodtam. Hogy is van ez? A néma ember tele tüdő

vel énekelte a zsoltárt a többiekkel. "Perelj, Uram! perlőimmel."

Fekete polgári kabátot viselt, kalapját és boiját összekulcsolt
kezében tartotta. Nem látszott koldusnak. Fejét szelíden magasra
emelte, mintha a padsorok közt keresne valamit a tekintete. De
nem keresett semmit. TIsztán és hibátlanul énekelte a verset.

A néma megszólalása kétségtelenül csoda volt, de az első pil
lanatban és különös módon egészen természetesnek találtam a
dolgot. Ma ünnep van, ma ő sem dolgozik. Ma nem néma kato
na. Aztán észbekaptam. Hiszen ez közönséges csaló. Szélhámos,
vakmerő fickó. Az ének véget ért, s a gyülekezet megmozdult. Ö
is megindult a kijárat felé. Egyet-egyet léptek a lassan haladó tö
megben, társa nem engedte el a karját.

Eléjük kerültem, ezután az utcán is sokáig követtem még őket.

Fejét ugyanolyan furcsán, magasan, szelíden tartotta, mint a kol
duló-helyén, a játékosbolt előtt. Boijával maga előtt kaparászott.
Én már tudtam a nagy titkát. Vak volt.

Vak volt, igazi világtalan. A némát csak játszotta naphosszat.
Vakságát titkolta. Nekem akkor mindez nagyon-nagyon egyszerű

nek tűnt, rögtön megértettem. Azt éreztem, hogy beszélnem kell
vele, közölnöm kell vele valamit okvetlenül. Mégis, halogattam a
találkozást. Három-négy napig elkerültem a játékkereskedés kör
nyékét. Az ötödik napon, emlékszem, pamatokban hullott a hó,
az utca fehér volt és jó kemény hideg, s a kirakatokban már kora
ebéd után égtek a villanyok, zsebemben összenyomott szaloncuk
rokat szorongatva megindultam a játékosbolt felé. Ott állt a néma
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koldus, hajadonfőtt, behavazva. Eléje értem, de izgalmamban
nem bírtam megszólalni. Kiráncigáltam a pénztárcámból egy
tizfi11érest, s beleejtettem a sapkájába. Az érme csilingelt egyet. A
havas ember megrezzent, aztán hajlongani kezdett. Hu-u-ú! U-ú!
Haboztam. Féltem ettől a hangtól. Hideg volt. Majd egyszer más
kor, gondoltam. Nem is tudtam, mit akarok neki mondani. De
többé nem láttam őt. örökre eltűnt a környékünkről, s ma már
csak a szagára emlékszem: füst szaga volt, nemcsak pipafüst, ha
nem vonatfüst szaga, s egy kevés savanyúkáposzta szaga, ami
azonban cseppet sem volt kellemetlen; s a havas decemberi ebéd
után ízére emlékszem, amikor karácsonyfa-cukrok olvadoztak a
zsebemben, s a kirakatokban égtek a villanyok, meleg sárga fény
be borítva az aranyszalaggal átkötött Verne-könyveket, a Seroadac
Hectort, a Grant kapitány gyermekeit, meg a titokzatos Yangadát,
amelyet sohasem olvastam.

Magyar barátainkhoz
Ez a népes planéta
olyan pályára áll,
amelynek közepe
Magyarországa már:
hegyek között a vért
ontják mindenkiért.
Kegyetlen szenvedéstek
ránk bélyegzi a vétket.
És ítéletre miniha
igaz Űr szava hívna,
vessenek latra ott:
ablakunkat kinyitva
látunk vádló napot.
Semmit sem tehetünk,
az ínség tietek,
semmit sem tehetünk,
mélyen hajtunkfejet,
és noha nem hiszünk,
imánk szól értetek.

(1956)
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