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MARY RUEFLE

Karácsonyfám 
múltidézése

Mindig elérzékenyülök a karácsonyi díszek láttán, és most a nap-
paliban ülök, és itt vannak előttem. Pislákolnak a fán az égők, és elbű-
völnek. Sosem voltam még hipnotizőrnél, de talán a bűvölet az utolsó 
állapot, amelyből öntudatlanságba billenünk. Talán a bűvölet az utolsó, 
amire emlékszünk. Bizonyára ki-ki a maga módján éli meg. Gyerek-
koromban ugyanezt tettem – a gyertyák hunyorgását néztem éjszaka, 
egyedül a nappaliban. Csak annyi a különbség, hogy most sokkal töb-
bet tudok a karácsonyról. Akkoriban gyakorlatilag semmit nem tudtam 
róla. Anyám minden ablakba lámpákat állított, elefántcsont színű mű-
anyagból voltak, és a csúcsos izzó melletti végükön hamis viaszcsep-
pek domborodtak. A cseppeket szerettem leginkább, mert a szobából is 
igazi gyertyáknak látszottak, nem csak a kintről nézelődőknek. Amit 
nem tudtam, hogy e dísz a zsidó menóra1, illetve a fények ünnepén 
használatos világítóeszköz2 leszármazottja. Gyanítom, anyám sem tud-
ta ezt, de ha mégis, sohasem említette.

És az se fordult meg a fejemben soha, hogy a lovas szán jászolra 
hasonlít. A fogatszán alapjában véve egy nagy bölcső. És a hajtó ringat-
ja. A XIX. században, New York állam északi részén élt egy habókos 
férfi, aki az ötvenes éveiben ácsoltatott magának egy bölcsőt. Láttam 
egy múzeumban, a valaha készült legnagyobb bölcső volt, és ő minden 
éjszaka benne aludt, betegsége utolsó időszakában pedig ki se szállt 
belőle, hogy érezze az őt ringató ápoló gondoskodását. A bölcsőben halt 
meg, a múzeumi felirat szerint boldogan. Egy piros pamutbársony fo-
gatszán az egyik karácsonyi díszem, és amikor gyerek voltam, sokszor 
egy kisbabát tettem bele. Most azonban üres. Már egyáltalán nem sze-
retem, és amikor a fát díszítettem, ki akartam dobni, de aztán eszembe 
jutott a bölcsős ember, és meggondoltam magam.

A szüleim kívül is feldíszítették a házat fényekkel. Ami nem volt 
egyszerű, mert évről évre más házban laktunk, és folyton változott a 
lámpafüzér hossza. Akik tartósan egy helyen élnek, nem ismerik ezt, 
náluk állandó a méret, sohasem kell valami újhoz igazodni. Miután 
felkerültek a fények a homlokzatra, apám beültetett minket az autóba, 
és elvitt megnézni a környékbeli házak díszvilágítását. Itt-ott rosszal-
ló megjegyzéseket tett, máshol csendben álmélkodott. Ami tetszett 
neki, azt lemásolta a következő évben, és mert akkor már egy másik 
házban laktunk, egyik szomszéd sem tudta, hogy utánozó majmok va-
gyunk. A legszebb előkertben, melyet valaha láttunk, egy téli jelenet 
tárult elénk, középen egy befagyott tavacskával és a kezüket muffban 
melegítő korcsolyázókkal. Ez Dél-Kaliforniában történt, így hát min-
den hamis volt: a hó, a jég a tavon, még az életnagyságú korcsolyázók 
is. Siklásuk közben a „jég” alól finom duruzsolás hallatszott – gondo-
lom, a hajtómotoré. Ezt apám nem tudta lemásolni, amit – láttam az 
arcán – vereségként élt meg.

Abban az időben mindenki kitett fényeket. Egyetlen ház sem volt 
kivétel. Ez egyike ama dolgoknak, ami bizonyosan megváltozott. Ma 
csak a szegények tesznek ki égősort, a legszegényebbek a legtöbbet. 
Legalábbis a városra, melyben élek, ez igaz. Az utca, ahol a legsze-
gényebbek laknak, karácsonykor fényárban úszik, a füvön világító 
szarvasok és óriási felfújható mikulások állnak, a tetőkről télapósereg 
ereszkedik alá rénszarvas vonta szánon, csupa ilyesmi. A gazdagok 
giccsesnek tartják ezt, nem foglalkoznak vele, a villanyszámlájukkal 
törődnek. Nyugodtan, természetes módon próbálnak élni. Maguk sütik 
a kenyeret, és olcsón, házilag készítik a kalácsot, a süteményt, a tor-
tát. Saját sör- és szeszfőzdéjük, pincészetük van, nyáron saját termésű 
zöldséget, gyümölcsöt esznek, és amikor eljön a tél, ha növényi díszre 
vágynak, kivágnak egy fenyőt, vagy lenyesnek néhány magyalágat a 
birtokukon. A szegények a pénzüket kénytelenek költeni, élelmiszerért 
a boltba kell menniük, többnyire késztermékekért.

Ez régebben nem volt így. Gyerekkoromban mindenki tudta, hogy a 
szegényeknek mindent maguknak kell elkészíteni, a gazdagok csupán 
bevásárolnak. Anyám egész tortákat vett a cukrászatban, és azt mondta, 
örülhetünk, hogy nem nekünk kellett elkészíteni. Most mindez fordítva 
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van. Ha még élnének a szüleim, a legnagyobb zavarban lennének. Azt 
hiszem, mindannyian meg fogunk zavarodni, ha előbb meg nem ha-
lunk. Lehet, hogy a halál egy nagyobb zavarodottságtól óv meg minket, 
amely ha tovább tart, végül mindahányunkat megöl.

Amikor kicsi voltam, a karácsony igencsak összezavart engem. 
Anyámnak volt egy porcelán szánfogata, melyet az ünnepen kitett az 
asztalra. Télapó hajtotta, rénszarvas vonta, és mindkettő porcelánból 
volt. Minden évben üres gyufásdobozokat kellett díszpapírba burkol-
nom, hogy kis csomagoknak látsszanak. Aztán egymásra raktuk őket a 
szánban, azokat vitte ajándékba. Csakhogy üresek voltak, és ez elszo-
morított. Anyám cigarettázva ült az asztalnál, és nézte, hogyan csoma-
golom be a gyufásdobozokat. Ne tegyünk valamit beléjük? Ne, mondta, 
nem igaziak. Ne tegyünk úgy, mintha? Pontosan azt tesszük, felelte. 
Úgy értem, színleljük valóságosan, mondtam, de ő csak elnézett a sem-
mibe, és tudtam, hogy a téma le van zárva.

Akárhogy is, egy bizonyos: nem szeretnék karácsonyfa lenni. Jó vol-
na feldíszítve és kivilágítva a figyelem központjába kerülni, és ámuló, 
lelkes, elbűvölt emberek között állni. Ez jó volna. De azután hullatni 
kezdeném a tűleveleimet, az emberek megunnának, és azt mondanák, 
nem is vagyok olyan szép, aztán megfosztanának minden ékességem-
től, kitennének a járdaszélre, ahonnan begyűjtenének, majd összetörné-
nek és elégetnének. Ez viszont szörnyű volna. Talán ezért van ma oly 
sokaknak műfenyője. Igen népszerű alkalmatosság. Könnyen tárolható, 
mert levehetők az ágai. Életed végéig használhatsz egy ilyen fát, aztán 
a gyerekeidre hagyhatod. Lehet, hogy nem igazi, de ránézve nem látsz 
különbséget. Az emberek örülnek, ha nem érzékelnek különbséget. És 
a boldogság, a boldogság vágya, a legtermészetesebb dolog. Az a férfi 
– bár sohasem értettem, miért – haláláig boldog volt a nagy bölcsőben, 
melynek aztán nem fűrészelték le a talpait, hogy a koporsója is legyen 
mindjárt. Nem hiszem, hogy bárki észrevette volna. Végül is, hogy böl-
cső vagy koporsó, nincs jelentősége, csak annyiban, hogyha nem ez 
történik, nem láttam volna a bölcsőt a múzeumban, és nem tartom meg 
a piros pamutbársony fogatszánomat. Úgy kidobtam volna, hogy csak 
na! De nem, soha! Ha szóba jön, ha eljön a karácsony, én szilárdan 
ülök Dickens ölében, és őt ismétlem: állok elébe mindennek! Ezen az 
emlékezetes napon, amelyen mindent a legkönnyebben lehet akármivé 
változtatni. E napon nem zárok ki semmit!

Szilágyi Mihály fordítása

1 Menóra: hétágú gyertyatartó (eredetileg olajlámpás), a Mózes látta égő csipkebokor 
jelképe.

2 Hanukia: kilencágú gyertyatartó, mely hanuka [felszentelés] ünnepén a jeruzsálemi 
szentély megtisztítására és újraavatására emlékeztet. A templomszentelést Jézus Krisz-
tus is feljárt megünnepelni (l. Biblia: János evangéliuma, 10:22–23).
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