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Brauch Magda 

Karácsonyi angyal
1943 telén kanyarós voltam.
Akkor már több mint két éve nálunk is folyt a világháború.
Ez csak helyzetjelentés. Semmilyen szörnyű történet nem következik belőle.
A betegségtől, bár később megtudtam, súlyos volt, nem szenvedtem, nem is 

emlékszem egyébre, csak az ijedtségre, amikor kezdetben megláttam az egész tes
temet ellepő piros pöttyöket. A  háborús helyzet abban az évben még alig-alig volt 
érezhető az újból Magyarországhoz tartozó észak-erdélyi városban. A légveszély 
még ritka volt, és nem volt komoly következménye, a valódi bombatámadások 
csak a következő évben, a német megszállás után okoztak riadalmat, számomra fő
leg azért, mert ilyenkor éjszaka is ki kellett bújni a meleg paplan alól, és rohanni 
kellett az óvóhelynek kinevezett pincébe. A bombáktól nem féltem, és ha a lakás
ban, az ágyban maradhattam volna, nemigen érdekelt volna, hogy a fejemre hull
hatnak. Már akkor sem féltem a haláltól, csak a szeretteimet féltettem. Tudtam, 
hogy nélkülem nem mennének le a különben korántsem bombab iztos pincébe.

De —  mint említettem —  1943 kora telén még viszonylag békés, karácsony
váró hangulat uralkodott a városban. Azóta számos történetet olvastam, hallot
tam, filmet láttam az akkori időkből, melyek a háború okozta szegénységet, tüze
lő-, gyógyszer-, élelmiszerhiányt, egyszóval a nyomort tükrözik. Bizonyára így 
volt, a színvonalas irodalom valósághű, de ha magam is az szeretnék maradni, 
meg kell vallanom, hogy m i ebből semmit sem éreztünk, pedig édesanyám tiszt
viselői fizetéséből éltünk hárman, nagyanyámmal. Apám a fronton volt, de —  
menekültek lévén —  hadisegélyt nem kaptunk. Mégis mindenünk volt: meleg 
szoba, meleg étel, meleg ruha, csak a lakás volt igen szűkös, egyetlen szoba, m e
lyet egy szegény öregasszonytól béreltünk, aki a konyhában húzta meg magát.

Ahogy lassan kezdtem kilábalni a betegségből, egyre izgatottabban vártam a 
karácsonyt. Előző évben nem „talált meg” a karácsonyi angyal, m ivel éppen az
nap szöktünk át a zöldhatáron, így aztán nem hozhatott nekem semmit. Ezt nem 
felejtettem el, és éppen azért reméltem, hogy most már biztosan megtalál, és pó
tolja a tavaly elmaradt meglepetést is, így gazdag lesz az idei karácsonyom.

így  reménykedtem boldog várakozásban, gyógyulásban, de a meleg szobából 
nem mehettem ki, ezt szigorúan megtiltotta a doktor bácsi. Ez nem kis gondot 
okozott édesanyámnak és nagyanyámnak, hiszen ők „tudják”, hogy egy kisgyer
meknek nem szabad meglátnia az angyalt, mert akkor be se hozza a karácsonyfát 
és a vele járó ajándékokat. A  felnőttek b izonyára sokat törték a fejüket, hogyan 
oldják meg ezt a kényes kérdést, m ivel én töretlenül hittem az angyalban, és egy
előre nem akartak felvilágosítani. Ráadásul a kis lakásnak csak egyetlen bejárata 
volt, a szobába csak a konyhán át lehetett bejutni, tehát még a jól fűtött konyhá-
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ba se mehettem ki. A  szoba magas ablakán az „angyal” nem tudott volna be
mászni.

Ezeket az érveket félfüllel hallottam is, meg nem is. Nem tudtam, nem is 
akartam elképzelni, hogy ebben az évben se találjon meg a karácsonyi angyal, il
letve ne merjen bejönni, mert én —  gyermek létemre —  megláthatom.

Hát majd bebújok a paplan alá —  próbáltam én tanácsot adni a felnőtteknek, 
akik —  más megoldás nem lévén —  el is fogadták, de figyelmeztettek, ne húz
zam teljesen a fejemre a paplant, nehogy ne kapjak levegőt, ellenben forduljak a 
fal felé, és végig tartsam csukva a szemem. Legyek türelmes, sokáig tarthat, amíg 
az angyal fel is díszíti a fenyőfát.

Vajon hol jön be az angyal? —  találgattam, mert magam is tudtam, hogy erre 
csak két lehetőség van: vagy a konyhaajtón, vagy a szoba ablakán (a konyhának 
csak ajtaja volt, félig üvegből, onnan kapott egy kis világosságot). Ha az ajtón 
jön, akkor elég, ha a fal felé fordulok az ágyban, nem látom a szobát, ám az ablak 
pont ott van a falon, amerre fordulok. Ha meg ott jön b e— meg tudom-e állni, 
hogy egy pillanatra se nyissam ki a szemem? M i tagadás, kíváncsi voltam, de az 
angyalfiát sem akartam kockáztatni. Azt tettem, amit tanácsoltak, fejemre húz
tam a paplant, a fal és az ablak felé fordultam, becsuktam a szemem, izgatottan 
figyeltem minden zajra, aztán—

Aztán nem tudom, m i történt, hogy történt, nem is értem még ma sem, de 
egyszercsak hirtelen megláttam az angyalt. Egyetlen p illanatig. Szinte m a is ott 
van a szemem előtt, ahogy az ablakon belép, nagy fehér szárnyakkal, egy óriási 
zöld fenyőfával. Gyorsan behunytam a szemem, és utána megnyugodva hallgat
tam a fa díszítésével járó zörejeket. Szerencsére nem ment vissza.

Mire kinyithattam a szememet, már nem volt ott —  természetesen —  semmiféle 
angyal, égtek a gyertyák a gyönyörűen feldíszített, mennyezetig érő fán, a fényben 
csillogtak a díszek és a rengeteg szaloncukrot burkoló sztaniolpapírok. A fa alatt pe
dig annyi játék és képeskönyv, hogy egy kisebb óvodai csoportnak is elég lett volna. 
Elhozta azt is, amit tavaly elmulasztott —  gondoltam. Pedig meg is lestem ...

Vacsora közben —  amelyhez már fölkelhettem —  nem tudtam magamban 
tartani a titkot. Elárultam, hogy én bizony egy pillanatig láttam az angyalt az ab
lakban, és „élethűen” le is írtam, m ilyen volt.

—  Biztosan elaludtál és álmodtál —  vélte édesanyám. —  Hiszen nem az ab
lakon jött be. Hogy képzeled, hogy akkora szárnyakkal beférne? A konyhaajtón 
jött be a fával, a csomagokkal, amelyekben a díszek, a szaloncukor és az ajándé
kok voltak. Segítettünk is neki, mert igencsak fel volt pakolva. Ugye anyuka? —  
fordult anyám nagyanyámhoz.

Később, amikor már tudtam a karácsonyi angyal „titkát”, elmondták, hogy a 
fát valóban az ablakon adta be egy szomszéd bácsi, és édesanyám vette át a szo
bában. Ezek szerint én az anyám feltartott kezeit néztem fehér angyalszárnyak
nak. De még akkor is állítottam, hogy az angyalt láttam.

Almodtam-e, képzelődtem-e vagy a szokatlan helyzet és izgalom szülte-e ezt a 
látomást, ma sem tudom eldönteni.

De arra ma is emlékszem, hogy hatéves koromban láttam egy (a) karácsonyi angyalt.


