
Agancs ágain gyertya lobog
Különös. Számomra a karácsonyt mindig apám jelenti. Ámmbár, ha végigfűzöm
az ünnephez vezető asszociációs láncot, aligha juthatok máshoz, mint hozzá. Hi-
szen a karácsony azok ünnepe, akik a legközelebb állnak egymáshoz, márpedig
mi apámmal, ketten élünk egyetlen életet.

A teremtő mindenek előtt a tökéletes alkalmazkodás, a túlélés rendkívüli
képességével áldotta meg. Bátor is volt a maga módján: egészen pontosan hitt a
sérthetetlenségében. A világháborún úgy menetelt át, mint egy cserkész dzsem-
bolin, pedig de sokszor meghalhatott volna. Nem látványos nagy pusztulások
rémisztgették, sok apró kis meghalást úszott meg olyan szerencsével, melyet
később már kifejezetten kalkulált. Állt olyan menetoszlopban, melyből csak
ketten tértek haza, azok is halálos betegen, őt a tanítót azonban az utolsó pil-
lanatban kiléptette egy sakkozni szerető tiszt.

Sétált át velem kézenfogva a Hernád-hídon, pedig láttam a kiskatona sze-
mében a sárgás fényeket, akinek szigorú parancsa volt, hogy senki emberfiát
ne engedjen át, így amikor mi felszólítására még csak hátra sem fordultunk vé-
resen komolyan töltött csőre — de hát apám bízott Bogyó Karcsi főhadnagy
meghívásában, aki a túlsó parton várta egy kártyapartira.

Bogyó Karcsi... húsz éves, lányos képű főhadnagy szívesen elidőzött ná-
lunk, míg a front parancsa tovább nem szólította. Ilyenkor nekivetkőzött, an-
tantszíját anyám varrógépére dobta és bor mellett ferblizni kezdtek apámékkal.
Ö, az az antantszíj... Barna, puha, kézbe simuló derékszíj, és vállszíj is — ha
egyszer, csak egyetlen egyszer abban parádézhatnék Lenke lovunk hátán! A
nagy kísértés egyszer erősebbnek bizonyult nálam. Azzal vittem el, hogy vissza-
csempészem, csakhogy elkéstem, mire hazaloholtam, hogy terepszemlét tartsak,
már állt a bál. Mindenki a szíjat kereste és én már nem mertem elmondani,
hogy hova rejtettem a kincset. Sosem felejtem el a kikötött tiszti szolga fájdal-
mas nyögését, aki azért kapta ezt a kegyetlen büntetést, mert nem vigyázott
gazdája holmijára. Lógott kicsavarodott vállal, s időnként egy-egy bögre vizet
löttyintettek az arcába.

De nem is ezt akartam elmondani apámról, hanem azt, hogy demokrata is
volt. Látványosan, színpadiasán, s tán már magát is meggyőzve játszotta el az
Igazságos szerepét. Az egyik szál — s talán ez volt a legerősebb — az, hogy ta-
nítóm is volt. Jómagam semmivel sem tűntem ki a vászontarisznyás, palatáblás
rosszaságok közül, így amikor anyám Kassán iskolatáskát vásárolt számomra,
addig keseregtem, míg nem nekem is szutykos tarisznyát akasztott a nyakam-
ba, benne palatábla, spongya, cukros kenyér és a fűtési idényben az elmarad-
hatatlan két darab fa, melyet minden reggel a cserépkályha elé kellett ledobni.
A tízperces szünet — mely olykor félórára nyúlt — a fokozhatatlan rosszalkodás
időszaka volt. Ilyenkor tört ablak — néha koponya is — reccsent a szomszéd cse-
resznyefájának ága, aztán a szünet végeztével elkezdődött odabenn az igaz-
ságosztás. Apám mindig engem hívott ki elsőnek és a plága, a kinyújtott tenye-
remen csattanó nádpálcacsapás azt szimbolizálta: lám, én senkivel nem teszek
kivételt, elsőnek a saját fiamat náspángolom el, így nem furdalhat a lelkiis-
meret, hogy más rossz kölykének is odasuhintok! Látványos és igen kényelmes
logika volt. Ezt viszont én úgy gondoltam tovább, hogy ha engem Ábrahám
mindenképp feláldoz, mi értelme van annak, hogy jó legyek? És Izsák az éiére
állt az iskola haramiahadainak.
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Talán nem is ezt akartam elmondani apámról, de vibrálnak a képek, egy-
mást kergetik a filmkockák, most ott látom a szószéken, palástban, s prédikál,
mint előkönyörgő kántor. Vadászatból tért haza, lélekszakadva kapta magára
a palástot, az is lehet, hogy az erdőben kissé gyakrabban adták kézről kézre a
laposüveget, aztán a zuhogó esőben átszalad a templomba, leül az orgonához,
én zihálva taposom a fújtatót, aztán fel a szószékrei s a prédikáció után az
imádság következik. A vaskos könyv, melynek fedele már rojtolódott, két he-
lyen nyílt ki, szinte magától: ott ahol esőért kellett fohászkodni, és ott ahol szá-
razságért szállt az ég felé az ige. Apám rákezdte: „És nyíljanak meg az egek
csatornái... " A padsorokban élénk mozgolódás támadt, s a prédikátor szten-
tori hangját is túlharsogta a kurátor hangos köhögése. Ekkor már több mint
három hete esett vigasztalanul az eső.

De apámról egy karácsonyi történetet akarok elmondani. Nagy tél volt, ke-
mény csontroppantóan hideg tél. A Don-kanyar igazi nagy tele. A határmenti
kis falura ráterült az orosz tajga nyírfavállairól lecsúszott hóköpeny, s mi riad-
tan tekingettünk ki az iszonytatóan vastag hótakaró alól. Boltig, iskoláig, temp-
lomig, s persze a kocsmáig vezetett embermagasságú-mélységű lövészárok a hó-
ban, meg néhány elszántabb szomszéd indult meg egymás felé hóbarlangot mé-
lyítve. A falu fölötti hegyoldalban kétségbeesett vadak tehetetlenkedtek a hó
fogságában. A róka persze könnyedén úszta át a fehér óceánt i a nyúl is kú-
szott-mászott a hótengerben, de az őzek, szarvasok ott álltak csapatban nap-
hosszat, s ha éjszaka vékony jéghártya is üvegesedett a hó tetejére, késként
szabdalta vérző lábukat.

Híre jött, hogy az egyik kert végében a szénakazal közelében egy tizen-
kettes szarvasbika fulladt bele a hóba. Apám egy vadászcimborájával kievic-
kélt, és az állat szarvára nadrágszíjat hajítva, bevezette az istállóba. Hamarosan
híre ment a különös háziállatnak: a szomszéd gyerekekkel naphosszat ott lá-
batlankodtunk a bika körül, aki szemmel láthatóan egyre nehezebben tűrte a
miatta rendezett népünnepélyt. Nem evett, búskomor lett, sőt ha tehette szarvá-
val dühödten csapkodott felénk, egyszóval a helyzetébe való beletörődés leg-
halványabb jelét se mutatta.

Karácsony estén vendégek jöttek hozzánk. A szentestére enyhült az idő,
már az utak is járhatók lettek, keresztapámék hát csengős szánon hozták el szá-
momra az ajándékot. A gyertyagyújtás után a felnőttek a nagyszobába vonul-
tak, ahol ünnepi asztal mellett tárgyalták meg a világ sorsát. A sokadik pohár
után apám előrukkolt a meglepetéssel: az istállóba invitálta a vendégeket, hogy
megmutassa a befogott szarvast, hiszen hát ilyet nem lát mindenkor az ember.
Fémtalpas tizenkettes petróleumlámpával imbolygott elől a büszke gazda, utá-
na a vendégek kíváncsiskodó hada. A láncra kötött szarvas addig hátrált, míg a
köteléke engedte, aztán leszegve a fejét a félelemtől kifordult szemét még ellen-
ségesen villogtatta a jövevényeknek. Apám bátorságra kapott, s úgy döntött
megsimogatja a riadt jószágot. Ám villannak az ágas-bogas szarvak, és a lámpa
messzire repült. A petróleum kifolyt a szalmára, és természetesen meg is gyul-
ladt. Keresztapám viszonylag józan kocsisa elkötötte a láncát a szarvasnak, és
egy pokrócot dobott a lángokra. A bika néhány tétova lépést tett a szabadság
felé, aztán a csillagokig érő vaskapun átszökkenve látomásként tűnt el a fehér
éjszakában.

Hátán azóta apám ül. És a szarvas agancsának ágain gyertyafény lobog.
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