
KALÁsz MÁRTON

Karácsony, régi hárfahanggal

Kinéztél az ablakon, anyád odakint még át se ért az utca túloldalára, máris magába
kapta a dühödt hózuhogás. Fekete foltja sejlett aztán csak, az is eltúnt a közeli sarkon.
Föl akartál húzódzkodni az ablakra, hátha úgy még látsz bel61e valamit, de attól
megijedtél. Ott maradtál állva az ablaknál, szemben a megunhatatlanul kavargó fe
hérség, míg meg nem hallottad hátad mögött nyílni az ajtót. Megérezted, nagybátyád
jött be, nem a néni. Nagybátyádnak nem kellett tapogatóznia, itt nem ütközött se
élekbe, se szögletekbe. Izgatottan hátrafordultál. Nagybátyád, mihelyt becsukta maga
után az ajtót s a kilincset elengedte, megállt. - Te vagy itt? - kérdezte. - Kikísértem
anyádat. - Szorongva néztél a nagybátyádra, önkéntelenül szorongtál attól is, hogy
6 nem tud rád visszanézni. Nagybátyád újra megszólalt. - Valami baj van? - Ráztad
a fejed, dehogy, nincs. Nagybátyád beljebb jött a szobába, te hirtelen hátrahúzódtál.
Féltél, hátha meg akarja simogatni a fejed, azt nem szeretted volna. Nagybátyád azon
ban megkerülve a fal mentén huzódó nagy szabászasztalt jobbra fordult s benyitott a
szomszédos szebába. Nézted a becsukódó ajtót, befelé hallgatóztál oda, valamiért
féltél újra az utca felé fordulni s kibámulni a behavazott házakra.

Mindez tegnap volt, s imént az utcára nyiló tomácajtó nyikorogva ugyanúgy nyilt,
mint előző nap. Megjött a városból a néni, hallottad, hogy odakint leteszi a szatyrait,
aztán benyitott a szobába. Hószaga volt a ruhájának, a havat a tomácon lesöpörte
magáról, csak a hideget hozta be. Kint már nem dühöngött annyira a hó, mint tegnap,
valójában csöndesebb lett, szinte csak keringtek a pelyhek az ablak előtt. - Na, mi
az, nem találsz magadnak értelmes elfoglaltságot - szólt rád kedvetlenül a néni. 
Unatkozni odahaza is tudtál volna. - Nem merted mondani, szívesebben volnál
odahaza, nem akartál itt maradni, nekivágtál volna a hóviharban a hazaútnak együtt
anyáddal. Tegnap ez ugyan nem lett volna egészen igaz, féltél, de riadt örömöt is
éreztél. amikor nagybátyád ragaszkodott hozzá, hogy itt vendégeskedj, jobb volna,
anyád se indulna el ilyen ítéletidőben. Anyád makacskodott, nem olyan ítéletidő ez,
s valószínű, hogy szánfogat akad majd az úton, majdcsak fölveszi, vagy gyalogosan
társul hozzá valaki.

A néni szintén átment a másik szobába, óvatosan megintcsak hallgatóztál, de nem
jött különös hang onnan. Aztán úgy hallottad, mintha nagybátyád hirtelen sírdogálna
magában odaát. A néni a szomszédos szobából kimehetett a konyhába, a tomácon át
lehetett, mert távol csörömpölt az edényeivel. Unokatestvéred. a rosszcsont Miklóska,
nálad két évvel fiatalabb, mióta hazajött, szintén a konyhában volt. Be se nézett hoz
zád játszani, azelőtt se szeretett, most se. Különösen te se őt. Te a nagyobbat szeretted,
a kislányt, ]ulikát, aki egy éve meghalt agyhártyagyulladásban, s akihez a nagybátyád
tegnap a hóviharban még ki akarta magát kísértetni a temetőbe. A néni ezért haragu
dott, de megígérte, hogy ma kikíséri, A kora reggeli veszekedés miatt azonban a
nagybátyád most talán nem mert szólni. A veszekedést te is hallgattad, végignézted
a szomszédos szobából, ahol Miklóskával együtt aludtál, lestetek az üvegajtó függö
nyén át, Miklóska azt súgta, micsoda bambák ezek, mindig is ezt csinálják. Nagybá
tyád a félsötétben a varrógép előtt ült, görcsösen hajtotta lábával a gépet, nyaggatta,
kapkodott, mintha meg akart volna varrni valamit. Mintha nagy darab szövet csúsz
kált volna előtte, s öklével csapdosta a varrógép asztalát, szinte vinnyogva, sírós
hangon ismételte, a jóságos istenit, a keserves mindenit. Az utca felől nem volt behúz
va a függöny, a reggel derengett, már járkáltak az utcán, a tömeg hó fölhangosította
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a beszédet, különös csengést adott mindennek. Miklóska visszabújt az ágyba, onnan
suttogott: - Mindig csak varrni akar, mintha még tudna. Anyám meg ordít. - A néni
odakint már szinte kiabált, de nem ordított. Hamarvisszafogta megint a hangját.
Nem röstelled a két gyerek előtt? - mondta fojtottan. - Fölébrednek, végignézik ezt
a cirkuszt. - Fölsegítette a székről a nagybátyádat, aki most már ott reszketett térdig
érő hálóingben, a néni valamit ráterített, s a tornácon át visszakísérte abba a szobába,
ahol 6k ketten aludtak.

Miklóska hátat fordított neked a duplaágyban, mire egyáltalán vissza mertél bújni
a magad dunnája alá. Dünnyögött, úgy tett, mintha félálmában beszélne. - Most
biztosan a testvéremet mondja neki. Azt, hogy mért hagyta meghalni. Dyenkor ezt
szokta. A Julika, jajgat ilyenkor, a Julika. - Miklóska fülig húzta magán a dunnát, a
te szíved még sokáig dobogott a torkódban. Mintha imént nem is Miklóska hangját
hallottad volna, inkább furcsa, öreges hangot, amilyen otthon a faluban közös nagya
nyátoké. Julikát te is szeretted, rettenetes volt, amikor előző télen megláttad a kórház
ban, kifehéredett arccal, beesett, nagy kék üregú szemmel, s rájöttél, Julika meghal,
már meg se ismer. Anyáddal egyszer-kétszer elmentetek a városi temet6be, anyád azt
mondta, elég rendetlen ennek a kislánynak a sírja, nem tudom, mikor meg minek jár
ide ki ez az asszony. Tegnap, amikor nagybátyád váratlanul feléd fordult s megkér
dezte: - Te tudod az utat a temet6be, a Julika sírjához? - riadtan a nénire pillantot
tál, mintha rajtakaptak volna, s hevesen ráztad a fejedet. A néni rád se nézett, mégis
elpirultál. nagybátyád mindezt nem láthatta. Nem is kérdezett tovább.

Nagybátyád két éve látta utoljára [ulikát, télen, amikor hazajöhetett szabadságra az
orosz frontról. Akkor följöttek mindketten hozzátok a faluba, vasárnap, biciklivel,
hiába volt akkora hó. Te ágyban fekvő beteg voltál, [ulíkát majdnem bedugták melléd
a meleg dunna alá, annyira át volt fázva. Aztán csak a kezét kellett bedugnia hozzád,
azt se igen akarta, de amikor a hideg keze a lábadhoz ért, s te sikitva elnevetted
magad,· Julika hirtelen akkorát nevetett, hogya felnőttek elhallgattak a beszédben.
Nektek váratlan volt, hogy nagybátyád úgy beállított, azt se igen tudtátok, hogy
idehaza van. Nagyapád nézte katonaruhás fiát, apád a sógorát, anyád azon sürgölö
dött, hogy kiegészítse a fövő ebédet valamivel. Nagyanyád Julikát húzta magához, s
együtt hallgattak. - Hogy ezt a kislányt így el merted hozni magaddal - mondta
ki-be futkosása közben többször is anyád.

Nagybátyád fél arca csúnya vörös volt, ahogy váratlanul besütött hozzátok a téli
nap, s fénye ráesett, szinte lángolt. Akár a nyers hús, szólta el magát nagyapád.
Hálistennek, vette tréfára nagybátyád, különben sose jutok haza, s nem látom így
együtt magukat. - Meddig feküdtetek ott a hóban? - füzte tovább apad. - Ha te
ilyeneket elviseltél, akkor neked ez a mi telünk itt már nem is hideg. - Nagybátyád
délután Julikát a biciklire, a vázra zsinegelt kispárnára ültette, s tolta kifelé az udvar
ból, el az utcai ablak előtt. Kicsit imbolyogva a bortól, amit megivott. Megengedték,
hogy az ablakon át nézzed s integessél. Egy arra jövő ismerős szán hirtelen fölvette
őket, a biciklit a hátuljára dobták, a szélökig szánnal mehettek. - Nem is vagy te
igazán beteg - simogatott meg nagybátyád, amikor elbúcsuzott, s föléd hajolt, hogy
megöleljen. Neked egyszer csak arcának elfagyott felét volt muszáj megcsókolnod,
furcsa érdességet éreztél a szád tájékán, mintha viszolyogtató állathoz kellett volna
hozzaérned. Az ablakon át aztán nem is tudtál igazán integetni. Nagybátyádtól címe
tekre először tavasz körül érkezett lap, többet nem tudtatok róla. Mivel a család a
nénivel épp nem volt megint valami jóban, t61e se kaptatok hírt.

A néni megmelegítette a már reggel elkészített hallevest, s kitálalta. A te tányérod
ból is néztek fölfelé a málló, kis koponyahéjukat mutogató csukafejek, rájuk tapadva
a hagymaszeletek, nemigen szeretted ezt, de nem merted mondani. Inkább kivártad
volna a túros buktát. A néni türelemmel segített nagybátyádnak az evésben, Miklós-

914



kának ráütött a kezére. - Ha odahaza is ennyit eszel csak - mondta neked -, de
anyád biztosan jobban f6z a szád ízére. - Belemelegedtél a foszlányos bukta legyü
r~be, s önkéntelenül megszólaltál. - De az én anyám nem haragszik magára. 
Altalános döbbenetet keltettél ezzel a bejelentéseddel. A hallgatástól megrémültél s
fülig vörösen nézted a konyhaasztalt. - De hülye ez - vihogott fel veled szemben
Miklóska. - Na, akkor eszel még vagy nem? - kérdezte nyersen a néni. - Mert ha
nem, elrámolom a tányérodat.

Mosogatás után a néni azt mondta, valamit még elfelejtett, s vette a kabátját. Mik
lóska, aki neked még ebéd előtt azt súgta, majd titokban megkeresitek a karácsonyi
ajándékot, ő mindig tudja, hova dugták, rimánkodva követte a nénit, míg az hango
san föl nem csattant. De aztán mégiscsak kiszaladt utána, magára kapva bundáját, a
havas, hideg utcára, s nem is jött vissza onnan. A tornác hátuljában, a pincelejáró
mellett ott támaszkodott, még zsineggel összekötözve, a karácsonyfa. Kerek kis fa
volt, városi karácsonyfának nevezték az ilyesmit odahaza.

A délután szürkülni kezdett, bent voltál a szobában egyedül, hol az ablakon bá
mészkodtál ki, hol a nagybátyád varrógépéhez ültél. Egyszer óvatlanul megindult a
lábad alatt a gép pedálja, le kellett volna fékezned. de te teljes er6db61 beletapostál s
hajtottad. A gép surrogott, eszedbe jutott, mit mondott egyszer régebben, nyáron,
Miklóskának a nagybátyád, azonnal hagyja abba, mert eltörik a drága tű. Te se hagy
tad most abba, ahogyan akkor Miklóska se, s a néni Miklóskát nyakon ütötte. Hallga
tózni próbáltál megintcsak, a másik szobában, a konyha felől is csönd volt. Talán
elaludt a nagybátyád, vagy olyan halkan, óvatosan járkál, hogy neki ne ütközzék
semminek.

Lehet, odabent kucorog valahol a homályban, hogy sírdogálhasson magában.
Nagybátyád volt az els6 férfi, akit te sírni láttál, lehet, hogy ezért kapcsoltad össze
vele mindig a sírást. Akkor nem tudtad, szégyenkezni kell-e vagy sem, nálatok otthon
még asszonynak se volt való a sírás, gyereknek is csak ritkán. Nagybátyád úgy meg
lepett benneteket, azzal, hogy szombat délután beállított, s nem is egymaga, hanem
valaki ismeretlennel, egy katonaruhás férfi kísérte. Még szerencse volt, hogy aznap
mindenki odahaza volt, a nyári munka éppen úgy adódott, már délben végeztetek a
mezön. Nagybátyádnak a katonaruhás férfi óvatosan fogta a karját, vigyázz, mondta
neki halkan a kapun belül, itt nagyot kell lépned lefelé. Tudom, bólintott a nagybá
tyád, emlékszem, de elég ügyetlenül jutott le. Katonaruha volt rajta is, s megálltak az
udvar közepén. Az ismeretlen férfi riadtan rátok nézett, egyiktekről a másikotokra
ugrált a szeme. Nagybátyád egyenesen előremeredt,mintha ki tudja, mit látna vala
hol.

- Az volt a kívánsága, hogy ide magukhoz hozzam - szólalt meg akatonaruhás
férfi. Elengedte nagybátyád karját, s kicsit távolabb lépett t61e. Nagybátyád ott állt
egyedül az udvar közepén, s fölszakadt belőle a sírás, a hangos zokogás. Mindnyájan
önkéntelenül elhúzódtatok a közeléből. A kutya, aki addig szaglaszta a bakancsát, a
lába szárát, most ült vele szemben s fölfelé figyelt. Apád eszmélt föl elsőnek, megfogta
nagybátyád karját, megölelte a derekát s fölvezette a lépcs6n. - Gyere szépen 
mondta -, emlékszel a lépcs6re. Ne álljunk idekint. - Az idegen férfit a család nem
tudta tartóztatni. - Ne kérdezzenek - hárította el nagyapád tekintetét. - Majd ő

egyszer elmondja. Ha lesz rá lelkiereje. - Nagybátyádnak csak annyi kívánsága volt
odabent, hadd feküdhessen. Még az ágyban is egyre csak bocsánatot kért, hogy ide
jött, s nem ment haza, hogy muszáj volt sírnia, később már nem tudtátok, félálmában,
álmában beszél-e, sirdogál-e, vagy még mindig ébren van. Apádnak másnap, vasár
nap, sikerült rábeszélnie, hogy mégiscsak muszáj volna hazamenni, ebéd után befo
gott, s valahogy elindultak. - Inkább ne kérdezzetek - mondta 6 is, akár előző nap
az idegen katona, amikor szürkület előtt a faluba visszaért.
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Ebédnél az a mondat csak úgy kicsúszott a szádon, rosszkor, de a csalad tudta, te
is, ha nem beszéltek is el6tted mindig róla, hogy a néni haragszik rátok. A testvérem
nek elóbb-utóbb csak megbocsátja, hogy ilyen szerencsétlenül elóbb hozzám jött, s
nem hazament, mondogatta anyád, de nekem, hogya testvére vagyok, azt soha nem.
Tegnap, amikor megérkeztetek ide, a néni épp csak fogadta anyád köszönését, mint
máskor is, ha mentetek, hozzád volt kedves. Aztán fogta magát, szó nélkül elment. A
friss húsra, az egész tyúkra, az ajándékra, amit anyáddal a közeli üzletben vettetek,
úgy tett, mintha nem is látná. Anyád nem szólt a maga gunyoros módján, hogy
szívesen, nagybátyád nem vette észre, mi van az asztalra halmozva. Ó csak örült
anyádnak, aki nyár óta nem volt itt látogatóban. Apádat azután kérdezte, hogy a néni
elment, nagyapádat, aki 6sszel a fehér botot hozta neki, azzal, a saját görbe botját
festette be, jobb, ha a városban ezzel jár, nem említette. A néni aznap valamiért nem
volt a selyemgyarban, botrányt csinált, kidobta nagyapádat a bottal együtt. Nagyapád
dúlva-fúlva elrohant, utcákon át utol se érted, a botot elóbb az útra hajította, majd a
szomszéd kapujának támasztotta. Valaki visszavihette, mert a bot most ott állt a szoba
legsarkában, közel a szabászasztalhoz, anyád is, te is azonnal észrevettétek. Anyád
még a néni hazaérkezése el6tt elment.

Föl akartál húzódzkodni az ablakra, akárcsak tegnap, amikor anyád hazament,
hátha látsz valamit a már teljesen besötétedett utcából. De most se tetted, hátad mö
gött hirtelen nyílt az ajtó. Megfordultál, nagybátyád jött be a tornácon át a konyha
fel6l. - Itt vagy? - kérdezte, s meggyújtotta a villanyt. - Itt kuksol sz magad a
sötétben. Csak nem szomorkodsz? - Tapogatózás nélkül elindult, hagytad, hogy
megtaláljon, s megsimogassa a fejedet. - Mindjárt hazajönnek s földíszítitek a kará
csonyfát. - Hallgattatok. - Maga miért nem lát? - kérdezted, fölnézve rá, önkénte
lenül. Nagybátyád elóbb nem válaszolt, egyre jobban magához szorította a fejedet.
Féltél, hogy majd nekifog sírni, s most vele együtt te is. - A háború olyan, hogy egyik
ember épen jut haza onnan, kisfiam, a másik meg ilyen gyámoltalanul, mint én. 
Mozdulatlanul állt, mint nyáron az udvarotokon. - Most bemegy? - akartad kér
dezni, de hirtelen feléd fordult. - Tudod mit? - szólalt meg szinte ujjongva, jóked
vűen. - Mi ketten most elmegyünk a városba. Csavargunk egyet. Csak cip6t húzok,
kabátot keresek. Oltözz gyorsan. - Mire rátalál tál a kabátodra, a kucsmádra, már
visszaért. Végigtapogatott, begombolkoztál-e, sálad most sincs, kérdezte, s kinyitotta
az ajtót. Már odakint volt, te óvatlanul el6vetted a szabászasztal mellöl a fehér botot.

Az utcán minden behavaz6dott. Nagybátyád eleinte bizonytalankodott, csak nehe
zen tudta elhatározni magát, hogy lelépjen a járdára. - Mit szólnak majd, ha nem
találják itthon magát? - Legyintett. - Milyen kellemes, friss az id6. Ugye, szemerkél
a hó? - Szembekerültetek a finoman fújó széllel, mihelyt a Duna irányába fordulta
tok. Lassan vezetni kezdted, elóbb hónod alatt vitted a kényelmetlen fehér botot,
késöbb bátortalanul kocogtattál vele. Nagybátyádnak csúszkálós volt az utca. - Add
csak ide a botomat, hadd támaszkodjam - mondta. Megérezte, hogya város belseje
felé tartotok. Hangok áradtak, nevetés, cseng6szó, gyerekköhögés. Emberek kerülget
tek benneteket, valaki ráköszönt a nagybátyádra s csodálkozva utánatok nézett. Az
ablakokon nem volt behúzva a függöny, némelyik karácsonyfán már meggyújtották
a színes, apró villanyég6ket. Nagybátyád önkéntelenül továbbl6dított. Kiértetek a M
térre. Megkérdezte, a Fogadalmi templommal szemben vagytok-e? - Szépen ki van
világítva a tér? - Forgalom nem volt, lassan átvezetted a szürkületi téren, a szállin
gözö hóban. A templom lépcs6je el6tt megállt. - Nem akarok így bemenni - mond
ta sokára -, nem látnék odabent semmit. - Sarkon fordult, s magában szinte sietve
elindult. Amikor a Szenháromság utcába befordultatok, utánakaptál a kezének. Csak
a Korona ablakaiból jött világosság. Nagybátyád megállt, hallgatózott. - Hallasz te
is valamit? - A hangok a mellékutcából érkeztek, ahol a Kiskorona bejárata volt. Ha
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idelent nyaraltál, s kisétáltatok a Dunára az esti hajót várni, nagybátyád benneteket is
el6bb mindig bevitt oda kicsit a barátai közé.'

A Kiskorona ugyancsak zárva volt. Az ajtó függönyrésén át lehetett belátni. A
villany félig leoltva, a sarokban a hárfásn6 ült, ahol azel6tt, s magának játszott. Há
tulról hangok sz\Ír6dtek, a hárfásn6t nem zavarta. Valamilyen karácsonyi dallamra
énekelt s kisérte saját magát. Nagybátyád simogatni kezdte a bejárati ajtó üvegét,
mintha széjjelebb kívánná tolni rajta a függönyt. A függöny belül volt, a párát se tudta
így letisztogatni az üvegr6l, azt is a benti meleg nyomta az ajtóhoz. - Hallod, mit
énekel? - kérdezte. - Látod is? - Bólintottál rá, szíved a torkodban dobogott. - A
Patacsics Ilonka - mondta. Te azt nem tudod, válaszoltad. - Milyen az arca? Meg
6szült? - Gondolkodott. - A Kollár ékszerész egyszer félórán át fésülhette a hosszú
haját - nevette el magát. - Én igazán emlékszem rá. - Megrémültél nagybátyád
izgatott szavaitól. - Nem akarod mondani, hogy milyen? - kérdezte megkeménye
dett hangon. Te azt nem tudod, mondtad újra, s nagybátyád észrevette, a sírás kör
nyékez. Még közelebb lépett az ajtóhoz, arca szinte rátapadt az üvegre. Fordultában
kitapogatta a vállad s magához húzott. - Nem is akarok én többet kérdezni, ne félj.
Te még gyerek vagy. Most a Csendes éjt énekli. - A közelból betlehemesek kanyarod
tak be amellékutcába. Hangosak voltak, ugrándoztak, a papírjászol egyikük kezében
imbolygott. Majd elsodortak benneteket, s viszolyogtató pálinkaszaguk volt. Meghal
lották kíszűrödní a hárfahangot. Hozzád61tek az ablakhoz, megkocogtatták az ajtó
üvegét sbekiabáltak. - Boldog karácsonyt, boldog karácsonyt! - Nagybátyád meg
se moccant közben, nem szólt, mintha nem lett volna senki, mozdulatlanul állt. Az
egyik betlehemes észrevette a melléhez szorított fehér botot. Intett a többieknek, s
szájához emelte a kezét. Amíg elfutottak, s csönd lett, a hárfásn6 odabent fölállt,
falhoz támasztotta a hangszert s hatalmas lepellel beborította. Nagybátyád, mintha
megérezte volna mindezt, a fehér botot beleszurkálva az eltisztítatlan, magas hóba,
elindult nélküled. Átvette a botot a másik kezébe s elkezdte kocogtatni vele a házak
falát, a kapuk lépcs6it. Egyszer se szólt neked, hogy gyere. Mihelyt egy nagyobb
lámpa fényköre alá ért, észrevehette, hogy most már a téren kellene átjutnia. ott aztán
mégiscsak megállt, kicsit el6regörnyedve bevárt.
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