
Egy töltőtoll csillogó aranyhegye
Kinézek az irodám ablakán és megnyugvással látom, hogy ma is a szem-
közti házak lapos tetejével ülök még egysíkban. Napi élmény a kémények, vas-
létrák kapaszkodóinak, tévéantennák magasba meredő lándzsáinak, ismeretlen
rendeltetésű szellőzök nyílásainak látványa. És különös módon csak mostanában
vettem észre, hogy e technikai környezetben egy fenyőfa is megpróbál helyet
szorítani magának; ott erőlködik hátrább, tűlevelű ágainak keresztjeit szinte
lázadóan nyújtja a magasba: élni akar, mert bármilyen furcsa, de így érzem,
mondanivalója van. Hogy felfedeztem, immár reggelente megkeresem tekinte-
temmel a fenyőfát. A tetők holdbéli sivárságában^ a toronyházak szürke szilu-
ettjének közepén az élet zöldje. És hány, de hány évszázada már a szeretet szim-
bóluma is.

Emlékezetemben a karácsonyt keresem. Azt a szentestét, amelyet gyermek-
korunkból hoztunk magunkkal. A kemény, kopogó téli estét, amikor foga van
a hidegnek, de nem harap gonoszul és alattomosan, mert ezen az estén az idő-
járás is leteszi a fegyvert. Ilyenkor nem fúj a szél, nem hordja a havat, a csil-
lagok reszketve pislákolnak, az ablakok alatt pedig fiúk kántálnak, dióért, szelet
süteményért, olykor pénzért, korty italért. Nincs az a megrögzött italozó, aki
ilyenkor ne otthon, a négyfal között tiblábolna, lépten-nyomon felfedezve a
titkolódzó, ajándékot dugdosó családtagjai körében saját hiábavalóságát.

Azt a karácsonyt keresem, amikor a fenyőfa illatában pillanatra megrésze-
gülünk saját nagyszerűségünktől és az imbolygó gyertyafényben letompulnak az
élet érdes felületei — azt a karácsonyestét idézném, amelyik így önmagában
nem is létezik, de életünk valamennyi szentestélyéből azért összerakható.

Nos, számomra ezért az emlékezetes ünnepért éppen 40 esztendőt kellett
visszautaznom az időben. A sárospataki diákság szívdobogtató eseménye mindig
valamely jeles ünnephez kötődött. Karácsonykor, húsvétkor, pünkösdkor a
teológus urak, felsős gimnazista diák urak legátusként járták a kálvinista falva-
kat, és a prédikálásukért jeles summa ütötte a markukat. Az apróbb pecur nép
a mendikási „státuszért" ácsingózott — nem hiába, mert szerencsére több volt a
diákot váró falu, mint a jelentkező. Ünnep előtt hát, az iskola dísztermébe vo-
nultunk fel szívdobogva3 aztán izgatottan vártuk a kikiáltót, aki felolvasott
egy-két falunevet, majd a magasba emelkedő kezek közül a senior kiválasztotta
a számára legszinpatikusabbat. Hát persze, hogy a jómódú községekért diák-
vezérek tülekedtek. Mi, a diáktársadálom legfiatalabbjai akkor ágaskodhattunk,
ha senki nem jelentkezett immár a felkínált helyekért. így jutottam én a
Hernád-völgy öt falujának „mandátumához".

Csendes, havas reggelen tett fel anyám az autóbuszra és miután elmagya-
rázta melyik községnél szálljak le, alig tízévesen nekivágtam addigi életem
legnagyobb kalandjának. A leszállónál derült ki, hogy onnan bizony nem keve-
sebb, mint 13 kilométert kell gyalogolni, nem is akárhogyan, de erdőn át. Az
alkalomhoz mindenképpen illő félcipőmben lélekszakadva gázoltam a térdig
érő havon át a falu irányába. A házakban bizony lámpa pislákolt mire beértem,



de innen aztán továbbmenni nem volt bátorságom, pedig a tervek szerint egy
faluval odébb kellett volna kezdeni a „szolgálatot". Bekopogtam a legszélső
házba, ahol Kádárék — csodálatos módon kereszts'züleim távoli rokonai
amolyan karácsonyi küldöttként, az ünnephez járó tartozékként fogadtak.
Cipőm a sparhelt alatt szikkadt reggelig, így virradatkor szárazlábbal gázolha-
tott tovább a vándor diák. A szomszéd faluban aztán kísérőt jelöltek ki szá-
momra — velem korú, kucsmás srácot — aki megmutatta a református háza-
kat, ahol én előbb elfogultan, később egyre rutinosabban daráltam le a nyúl-
farknyi versikét, amiért jobb helyeken forint, — szegényebb családoknál fillér
ütötte a markomat.

Az egyik nádtetős portán tompa csönd fogadott; amolyan sötét, komor,
nyomasztó csönd. A pitvarból az első ház felé indultam volna, de ott fekete-
kendős asszonyok kompániája ült, az asztal fölött összehajolva. Sokkal csende-
sebbnek tűnt a hátsó ház, oda nyitottam hát be, gondolván, a szemmel láthatóan
szundikáló öregasszony méltányosabb lesz a produkciómmal szemben. Kétszer
is eldaráltam a verset, de az elismerés leghalványabb jelét sem láttam a hall-
gatón. Végül az asztaltársaságból jött ki valaki: tőle tudtam meg, hogy szegény
anyóka halott lévén immár örökre érzéketlen lesz verselésem iránt.

A faluszéli házak egyikében magányos öreglegény fújta a parazsat a masi-
nába, de a gyújtás csak nem akart lángra lobbanni, miközben a kémény kürtő-
jén olyan ügybuzgalommal gomolygott elő a füst, hogy a jó ember karácsony
tisztességére bizony a szenteket vette sorba kínkeserves műveletéhez.

— Ugyan hagyjon már jó fiú, az utolsó szál gyufámat lobbantottam el,
vasam sincs új paklit venni. Nem bánnám, ha adna egy forintot, a pénzt, meg
a szavalatát írják az egyházadóhoz...

Az este itt sem akárhogy köszöntött rám. A falu papja kerek perec közölte,
hogy nem fűtik a vendégszobát, értsem hát alatta, hogy kívül tágasabb. Nem
kis szerencsémre az iskolában a helyi színjátszók adtak elő betlehemi játékot,
így a zsúfolt teremben kellemes jászolmeleg fogadott, dohánybűzzel, verejték-
szaggál és a •petróleumlámpa semmivel össze nem téveszthető aromájával. Ha
pap nincs a faluban —• a tanító az úr. Kerestem hát a tanító urat; fiatal, piros
orrú, kifőtt arcú férfi fogadott bizalmába és hívott meg fűtetlen szobájába, ahol
egy törött gerincű díványon töltöttük az éjszakát: házigazdám kisüstivel alapo-
san befűtve, jómagam viszont a lehúzott takaró után kaparászva, vacogva.

A következő faluban aztán a vendégszeretet testmeleg puha fészkébe poty-
tyantam. A tisztelendő úr szép arcú, selymes hajú, puha bőrű, idősödő lánya
anyáskodva kapott az ölébe.

— Hogy össze van fagyva a kis diák! — Sikoltött fel együttérzően porcelán-
ná dermedt füleim láttán és menten masszírozni kezdte elgémberedett tagjai-
mat. A szülők némi rosszallással szedtek ki a kezei közül: — Talán mégsem
olyan kisgyerek már a diák úr... Piroskám főzz neki jó hársfateát és kimeleg-
szik, meglátod attól is. Alighanem korán érő típus lehettem, mert a különbséget
már akkor le tudtam volna zongorázni, amúgy hallás után.



A misszióm végeztével a forintok, csörgő fillérek jólesöen duzzasztották a
zsebemet, ám újabb faluba kellett átkutyagolnom, de én már akkor az átélt
élmények hatására sárkányokkal, szellemekkel, boszorkányokkal népesítettem
be a hóba burkolódzó hallgatag tájat. Kísérőket szerződtettem hát, két-két fo-
rintért két markos legényke vállalkozott arra, hogy útitársamul szegődik. Fél-
úton azonban sugdolózni kezdtek és a nadrágzsebben csengő-bongó kincsem
inspirálta őket arra, hogy béremelést kérjenek.

— No, hát a falu már nem lenne messze, de el kell még haladni egy malom
előtt, ahol két óriási fehér kutya őrködik. Bizony, mi két pengőért nem visszük
vásárra a bőrünket.

Mit mondjak fizettem, mint egy katonatiszt. Aztán fizettem még két ízben,
amíg megérkeztünk.

De azért maradt még annyi, hogy Patakon Karcsinál megvehettem a szi-
vattyús, aranyhegyű Pelikán tollat. Nekem negyven évvel ezelőtt ez került a
karácsonyfám alá.
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