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Kiss Tamás

A mi karácsonyunk
A mi alföldi tájékunkon nem éltek

karácsonyi szokások már az én gyerek-
koromban sem. A derűs, mulattatós
betlehemes játéknak nyoma sem volt.
Fenyőt - gyertyákkal, alatta ajándé-
kokkal - nem állítottak. Az a legenda
járta, hogy a kunok a maguk pogánysá-
gukból egyenesen a kálvini hitre tértek,
leiküknek ez a szikárabb puritánság
felelt meg leginkább. A karácsony az
advent koronája volt. Nagyon tisztel-
ték azt a várakozó négy hetet: a készü-
lő lélek csendjét.

Nagymama reggelenként elővette a
Keresztyéni Tanítások 1786-os pozso-
nyi kiadását, amiből még az ő dédanyja
is elmélkedett, és a tanításra ráolvasta
az aznapra szóló imát. Az adventi na-
pok tanítása szerint e csendesség arra
való, hogy megintse a lelkeket, „sza-
kítsák félbe bűnös szokásaikat, hiába-
való mulatságaikat". Egyszóval az ün-
nepnek egy egészen sajátos szemlélete
jellemezte a mi karácsonyunkat: az
crzclmesség és a hangulat visszafo-
gottsága, elkerülése annak, hogy az
anyagiassággal leplezzék azt, ami ben-
ne lelki, etikai tartalom. A szeretetet
másként értelmezték: nem volt az
ajándékozás alkalma; a mai fo-
gyasztói szemlélet nem zavarta
bensőségét.

Ha mégis szokásról beszélnénk,
az is sajátos biblikusán etikai szin-
ten jelentkezett. A korcsmák zárva
tartottak, mert néhány duhajon kí-
vül úgyse ment volna beléjük sen-
ki. A karácsony a család ünnepe
volt; táncmulatságot is inkább hús-
vétra, pünkösdre rendeztek; és az
iparosság: szüretre. Ennek viszont
volt bizonyos játékos kereplős, ki-
csit baccháns színezete, de ebben a
paraszt-polgároknak semmi részük
sem volt. A városnak egy-két ren-
dőre volt, az utcák csendesek vol-
tak, tyúklopási eseteken kívül alig
emlékszem másra. Az oly gyakori
falusi bicskázásnak a kapatos legé-
nyek közt sem volt helye. Úgy
tetszik, a város vigyázott a hírére.

A csinos copf-barokk templom

mindkét nap délelőttjén színültig meg-
telt, ez háromezer lelket jelentett. Lenn
a férfiak, asszonyok, idősek és le-
ányok, fenn a kórus lépcsős padsorai-
ban a legények, fölöttük a kékre festett,
arany csillagos mennyezettel. A kun
legénynek a talpig fekete öltözet a sima
fehér inggel mezővárosi polgári rangot
jelentett, a körbe begyűrött kalap meg
éppen. Ezt nálunk viselték így begyűr-
ve, a környező városokban mind más-
képpen. A mi kalapunknak saját meste-
re volt. Rossz nyelvek szerint, mikor a
legény kalapjába hajolt a templomban,
rövid imaként ezt mormolta: „Rab
Gyula kalapos mester, Nádor utca 7.".
Mert azért nem volt ilyen szép a meny-
asszony, voltak itt kívülállók, kintre-
kedtek is; ámde ez volt a sok évszáza-
don át kialakult ünneplés belső karak-
tere, amit az első világháborút követő
évek is megtartottak, s aminek én is
részese voltam. Én ugyanis még a Mo-
narchiában születtem, s I. Ferenc Jó-
zsefalattvalója voltam négy éves koro-
mig.

Nos, ebből az időből való első kará-
csonyi élményem. Még tombolt a há-
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ború, apám akkor jött haza karácsonyra
Volhiniából, véres harcok színhelyé-
ről. Elsőnek a fegyvere tűnt fel, amit
gondosan a szekrény mellé a sarokba
állított. Aztán a szakálla, amit ferenc-
jóskásan tán éppen a király halála lisz-
teletére kezdeti növeszteni. Az ünnepet
a gyermeki lélek nagyon hamar magá-
évá fogadja, tehát a karácsony érzelmi
érintései sok irányból jöhetnek - nem
mindig érintve hitéleti lényegét. Szá-
momra ilyen volt persze apám hazaér-
kezése, és az a szinte jelképes mozdu-
lat, ahogy manlicherét a sarokba állí-
totta. Mind karácsonyt jelentett. Aztán
persze a csizmám az ablakban. Nálunk
nem volt ismerős Mikulás sem: a láb-
belik kitétele az ablakokba karácsonyi
szokássá vált.

Ilyenkor persze korán ébredtem,
apa észrevette mocorgásomat, felöltö-
zött, s a pár csizmácskára rányitotta az
ablakot. Azonnal kiemeltem, s a félho-
mályban kiürítettem az asztalra: dió
volt az egyikben, a másikban mézes
mogyoró. Ennek íze erősen hasonlított
nagymama süteményére.

- Nahát, látod, lejött hozzád is Jézus
- így apa.

- Az égből? - kérdeztem, mert
az ablak abban a pillanatban valami
csudás fénnyel fellángolt előttem.
Felrántottam a csizmám és megra-
gadtam apa kezét, és vontam kifelé
a sötét szobából a kertbe. Ott a fák
fölött még vasszínű volt a korai cg,
de a szomszéd Pápai bácsiék háza
fölött narancsszín öntötte el az al-
ját, és ennek a narancsszínű égi
jelnek éppen a közepén egy tűzvö-
rös hasadék nyílott ki. Bűvölten
álltam a látvány előtt. Magamhoz
szorítottam apa karját, s remegve
szóltam:

- Ott szállt le Jézus?
- Ott kisfiam, lásd, éppen ott.
Én ezt a látomást a meghasadt

éggel őrzöm hosszú életemen át,
mert egy érdekes gondolat is fűző-
dik hozzá a karácsonyokról. Az,
hogy nem az a fontos, hogy mit
hozott, hanem hogy eljött.


