
Csendes éj
Nem igazán ilyennek képzeltem a kápolnát: harangtorony és ke-
reszt nélkül, beépítve egy régi épület belsejébe. Kettesével szedem
felfelé a kopott lépcsőfokokat, de nem a sietség hajt, hisz van még
jócskán időm a gyakorlásig. A szag elől menekülök. Káposzta, fok-
hagyma és hipó áporodott elegye tölt be mindent. Az alagsori fő-
zelékes ebéd emléke, mégis a múlt avítt leheletének tűnik.

A második emeleten lihegve nyitom meg az üveges ajtót, a kilincs
csikordul, de nem engedelmeskedik. Oldalt fordulok. A félhomály-
ban egy emberi test körvonala bontakozik ki, ahogy mellé érek,
látom, hogy nincsen lába. Szinte perzsel a hiány. A tolószék fém-
küllős kereke pókhálóként tartja fogva áldozatát. Mikor elmegyek
előtte, páni félelem fog el, nehogy megragadjon és engem is gúzsba
kössön. Gyerekkoromban féltem a sötétben. Rettegtem, ha este ha-
zafelé a szomszédék kutyája megugatott, vagy amikor lefekvés után
pattant egyet a szekrény fája. Most újra ez az érzés tör rám. A fo-
lyosó végén ismét zárt ajtó fogad, vissza kell mennem a lépcsőházba,
el a tolókocsis árnyék előtt. Halkan nyöszörög. A hangocskákból
aztán lassan összeáll valami: egy ének. A ráncos női arcból, kontyba
szorított ősz haj alól tétova karácsonyi dallamok szállingóznak elő.
Most veszem észre: üres a karfa és az öle is, melegítőjének mindkét
ujja lappadva lóg a pokrócba betűrve. Mint egy ágak nélküli fatörzs,
amelynek kérges tekintete a semmibe réved. Földi büntetés vagy Is-
tentől kirótt vezeklés, hogy ilyen testben élni és érezni kell?

Egy emelettel feljebb járókeretes idős bácsi igazít útba. Még a
helyi kis versikét is elskandálja nekem, úgy, ahogy az ápoltak szok-
ták egymás között.

Nyitva áll a szent kápolna,
mely a lelkedet ápolja.

Ne kerüld el hetek hosszat,
vesd ki magadból a rosszat!

A teremből ugyanaz a dallamfoszlány szűrődik ki, amit a nénike
dúdolt az imént. Belépve a repedezett, fekete-fehér kockás járólapok
sakktábláján úgy teszem meg a kezdőlépéseket, mint annak idején
nagyszüleim előszobájában. Akkor persze huszár voltam, kisfiúként
mi más. Most csupán egy keresgélő gyalog. Tart még a pásztorjáték
próbája, hátrébb ülök le. Mintha zavart keltenék, bedobott kavics-
ként kis fodrozódást a tó sima vizén. Érzik az idegenségemet. Fiatal
hölgy lép mellém, türelmemet kéri a késedelemért, még nem végez-
tek, várnom kell a gyakorlásig. Hátradőlve nézek szét.

Az utcáról nem látszik a kápolna, innen bentről mégis olyan, mint
egy főtéri nagytemplom. Szimbolikusan sugallja, hogy nem a kül-
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csín, hanem a belső értékek a fontosak. Nagy kereszt a rózsaablak
előtt, fehér csipketerítő az oltáron, szószék, gótikus formák, virágok.
Elöl, a két feldíszített karácsonyfa alatt a gyerekek a Csendes éjt ének-
lik. Csupa sérült fiatal, talán húszan. Tolókocsiban, szőnyegen ku-
porogva, térden reszketve, Down-kóros lelkesedéssel, fogyatékos
grimasszal, botra-mankóra támaszkodva, fél kézzel, fél lábbal, de
teljes odaadással, tele torokból, mosolyogva. Összeszorul a szívem
a látványtól, zavartan maszatolom szét a könnyeimet. Ezek a gye-
rekek nem csupán betanult színészi feladatként játsszák el a betle-
hemi történetet, hanem ők maguk a főszereplők: a pásztorok és a
háromkirályok. Tényleg átélik, valóságosan a jászol mellett örülnek.

Isten Szent Fia hinti reád,
Ajka vigaszt adó mosolyát,
Krisztusunk megszületett,
Krisztusunk megszületett!

Vigaszt adó… Új értelmet nyernek számomra a jól ismert sorok.
Az önfeledt mosolyokból megértem, hogy ebben a pillanatban igazi
madárszárnyakkal repül a lelkük. Egy ikerpár integet a széksorok
felé, két teljesen egyforma kamaszlány. Nem ül senki előttem, bizto-
san a mögöttem ülőnek szól. Hátrafordulok. Üres székek ott is. Az in-
tegetés nem lankad, majd kiesnek a kórusból a mozdulat hevességé-
től. Már többen rám néznek és összesúgnak, kezd kínos lenni a
helyzet. Biztosan azt találgatják, hogy honnan ismerhetik a lányok
ezt a középkorú bajszos férfit, vagy azt nem értik, miért olyan mulya,
hogy nem reagál semmit. Megadom magam. Nehezen, igen lassan,
bénán emelkedik karom a magasba. Sután intek vissza. Visítva sza-
kad ki belőlük az ujjongás. Furcsa érzés: nekem örülnek, a puszta va-
lómnak. Ezt jó párszor megismételjük a próba végéig. Utána oda-
szaladnak hozzám, simogatják a kezem, a ruhám, a hajam. Feltétel
nélkül, teljes bizalommal, hiszen már ismerjük egymást.

Az orgonát a kápolna karzatán találom. Félórám marad gyako-
rolni a karácsonyi hangversenyig. A kántor kulcscsomót nyom a
kezembe, mondván, nem tudom eltéveszteni: kis kulcsot a kis zár -
ba, a nagyot a nagyba. Érdeklődőm, melyik hangszín-kombináció-
kat használhatom. Szeme elkerekedik, és látom rajta, hogy meg-
győződés nélküli a kurta válasz — „hát bármelyiket” —, majd inkább
gyorsan elbúcsúzik, nehogy további kényes kérdéseket tegyek fel
neki. A legkisebb kulcs nyitja a játékasztal faredőnyét. Feltolva meg-
fordul velem a világ. A hangszerről kapott információk mindegyike
valós, de másként. Tényleg két billentyűsora van, azonban minde-
gyik jóval rövidebb, mint kellene. Csakugyan van pedálja, ám
harminc hang helyett csupán öt árválkodik a poros padlózat felett.
A hangszínkapcsolók helyén különféle zenei stílusok állíthatók be:
jazz, pop, rock. A Bach-darabot, amivel készültem, nem lehet el ját-
szani rajta.
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Itt semmi nem az, ami. Az orgona nem más, mint a legegysze-
rűbb, könnyűzenére termett szintetizátor, a kápolna valójában el-
rejtett templom, a csonka test egy kósza dallamfoszlánnyal teljessé
válik, a sérült szárnyal, a normális lebénul, a kevés bőven elegendő,
de a sok sajnos itt nem elég. Én sem az vagyok már, aki idejöttem.
A gondolatsort az igazgató úr fejezi be a lépcsőházban, miszerint a
kápolna épülete sérültek elhelyezésére és gondozására létesített
szeretetotthon, ezért a sok beteg ember a folyosókon. „Sajnálom,
hogy nem megfelelő az orgonánk. Tudja, nekünk nem telik drágábbra.”

A villamos ablakára dobott hógolyók odatapadnak az üvegre, nem
csúsznak le, mókás bandzsa tekintetet kölcsönöznek a szerelvény-
nek. Aztán megérkezik a vezető, és az ablaktörlővel könyörtelenül
félresöpri a fasor sínpárjára meredő fehér szempárt. Amikor a ked-
ves szögletes arc végleg eltűnik, elindulunk. Kopasz fák futnak el
mellettünk az estében, fázósan őrizgetve egy-egy erőtlenül ka-
paszkodó levelet. A körúti padon az ázott kartonlap egy hajléktalan
otthagyott lepedője. Áll rajta a víz, szegényes tükörképét csillantva
meg a fákra erősített karácsonyi fényeknek.

Szentséges éj!
Mindenek álma mély.

A metró aluljáróban vak házaspár muzsikál. Jól kiegészíti egy-
mást a szájharmonika és a csörgődob. Néma zeneszerszám, egy
fehér bot ad támaszt a megindító produkcióhoz. A ritmust erősítve
úgy dobbant időnként, mintha tamburmajori pálca lenne. A parla-
ment kivilágított kupolája fölött sirályok köröznek, fehéren rep-
desnek a csillagfényes éjszakában, mint megannyi hajtogatott pa-
pír angyal a reményvesztett világban. Keringenek körbe és körbe,
mert nappalt éreznek a reflektorok becsapó, fogyatékos világossá-
gában. A rakparton végeláthatatlan kocsisor araszol, a fehér reflek-
torok, piros féklámpák, zöld és villogó sárga közlekedési lámpák
tükörképe óriási karácsonyi fényfüzérként lebeg a Duna vízén…

Csendes éj! Szentséges éj!
Angyalok hangja kél;

Halld a mennyei halleluját,
Szerte zengi a drága szavát,
Krisztusunk megszabadít,
Krisztusunk megszabadít!

Csendes, szentséges pesti éj. Világtalan csillag. Botladozó pász-
torok. Szótlan királyok.

Csend. Esély…
Csendes éj!
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