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CSORDÁS MIHÁLY

1950-ben született Kis
hegyesen. Kritikus, szer
kesztő , író.

A jóság sáfára
Fehérre .meszelte" a november Mikulás szánja előtt a kanyargós
falusi utakat, s a kertekben meg gyümölcsösökben ugyancsak fehér
koronával cserélte fel a fák zöld lombját. Ha kipillantunk feléjük, a
pirkadatban megjelenni l átjuk Mikulás alakját. Hátán ott a titokza
tos puttony, telis-teli mindazzal, amire életünkben vágytunk...

A fehér szakállas apóka hasonlít bárkire, akit nagyon szeret
tünk egykoron; akitől nemcsak ajándékot kaptunk, hanem szép
szavakat, simogatást, biztatást... Megtörténhet, hogy szakálla
nincs is már, mert beleolvadt az idő k öd ébe, s arcán sima és bár
sonyos a bőr, mint apánké volt borotválkozás után.

Vele legszebb álmait álmodja gyermek és felnőtt egyaránt 
tőle várja, amire vágyik. Egyikük talán csak falat kenyeret, nya
lánkságot, meleg holmit; a másikuk komputert, autót, kacsalábon
forgó palotát.. . Az a szülők nélkül maradt lány vagy fiú ott vala
melyik intézetben csak kezének simítását az arcán ...

Levelet leginkább a kicsinyek írnak neki, akik még bizonytalan
kézzel formálják a betűket, s a sorok közé oda is rajzolják azt,
amit kémek. Pedig a felnőttek is írhatnának, a szegény felnőttek,

mert hát nekik is sok a kémivalójuk, különösen manapság, ami
kor annyi más mellett a szeretet hiányzik leginkább a világból.

Keressük Mikulást az emlékek zsúfolt tárházában, és ahol meg
leljük, ott akadtunk rá boldog napjainkra. Az örök ajándékozó ott
áll hegyes kucsmájában és meleg subájában az egykori kicsiny
szoba közepén, s testvéreink meg jómagunk verset mondunk neki
és szerepelünk előtte. Nem azért bizonyíljuk tudásunkat, hogy
többet kapjunk abból a doromboló tarisznyából. Nem. Hanem fő

ként azért, mert ő hozta el a szellemi megmérettetés idejét ott a
pozdorja- vagy csutkatűztől langyos szobácskában, az eljövendő

nagy megpróbáltatások küszöbén.
Megteremtette őt a szeretetteljes képzelet, s felruházta földön

túli erővel, mellyel legyőzi a szegénységet. Az érzelmi tompasá
got, erkölcsi sekélyességet és szellemi restséget is. Ki is lehet: a
nagyapánk, apánk, vagy a tanítónk talán? Valaki, akire - mint
rájuk, örök távozókra és mindenkori jelenlevőkre - minden pil
lanatunkban szükségünk van.
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A születés
misztériuma
Fogcsikorgató fagyok társaságában közelít felénk a karácsony. Illen
dőségből itt-ott vakító fehérségű fátylat öltöttek a fenyőfák, utánoz
hatatlan szépségű jégvirágokkal függönyözték le magukat az abla
kok, s belül, a meleg szobában, valakinek a jövetelét várják...

Aki majd megjön láthatatlanul, sok-sok biztos jelet adja ittlétének:
szeretetet hoz a szívekbe, nyugalmat a lelkekbe, és ha telik neki rá:
örök hálára kötelező ajándékokat a díszes karácsonyfa alá.

A hála sorsunk vállalása; erős családi kötelék. Visszafelé irá
nyul az időben, eleink felé, az örök kezdet felé ... Érzése az egyet
len esélyünk, hogy kijussunk életünk szűkre szabott időkereteiből.

vissza a múlt mélységeibe, őseink világába.
A vendégváró figyelem ahhoz hasonlatos, amellyel az anya fo

gadja éppen megszülető gyermekét: benne a teljes lénye. A bölcső

körül ott állnak megilletődve a többiek, akik majd hozzátartozói
lesznek ennek a csecsemőnek; akik a magukénak vallják. Megér
kezésének napjaiban minden érte történik, noha ő maga senkinek
sem parancsol, senkitől sem kér. ..

Éppen, mint a karácsonyi kisded - mondaná valaki. Ö is
megszületik évről évre, az örök kezdés példájaként. A saját sorsá
nak kiszolgáltatott ember pedig feledve fájdalmait, bepárásodó
szemmel áll oda a kicsiny betlehemi jászolhoz, s szemléli az eléje
táruló idillikus képet.

Felnőttként soha, csak kicsi gyermekként kapaszkodhatunk fel
testvérünk bölcsőjébe. A vattagyapjús báránykákat is mindhalálig
gyermekszemmel nézzük, s mellettük ott érezzük mindazokat,
akik beletartoztak egykori karácsonyainkba.

Az egész falu egyetlen nagy szobává válik ilyenkor, s még a tél
hidegét sem érezzük benne. Majd minden házacska ablakában ott
villognak a fenyődíszek, olykor az udvarok és utcák fáin is ... Lo
vasszánok siklanak a csupafény estében, s itt is, ott is felcsendül
a csengő. Mindenki és minden együtt van, s együtt is marad ad
dig, amíg közülünk valaki is emlékszik rá.

Nehéz időkben talán tompul az ünnep fénye, talán az ajándé
kok is kisebbek, és lelkünk nyugalma sem oly teljes. Ám a szüle
tés misztériumában mégis egymásra találunk.
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