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Berecz Ágnes Gabriella

F�tsenek rád az angyalok!
A  tisztaszobába nem volt szabad be-

menni.

– Hideg is van odabent, meg hát 

az angyalokat sem illik zavarni – ma-

gyarázta Nagypapi, mialatt a felcsavart 

vastag sz�nyeget közelebb tuszkolta 

az ajtó alatti réshez.

– Mikor jönnek?

– Ó, hát azt senki se tudhatja!

– De biztosan jönnek?

– Jönnek, jönnek, még sosem ke-

rültek el minket.

Az el�szoba túlvégében volt a 

konyha, amellett két apró hálószo-

ba, egyik a nagyszüleimé, a  másik 

a  miénk. A  szüleim már jóval el�bb 

elmentek dolgozni; sose értettem, ho-

gyan tudtak hajnalban olyan halkan 

kilopakodni, hogy ne ébredjek fel.

Mami a konyhában tett-vett, éppen 

hájat kapart, közben a sparhelt felé 

sandítgatott, ahol hosszú nyel� fém-

edényben cikóriakávé f�tt.

– Szilvásat is csinálsz, ugye? – kér-

dezte Nagypapi inkább csak meg-

szokásból, ugyanis az örök vitát a 

karácsonyi hájas süti felett, mármint 

hogy a barack- vagy a szilvalekváros 

fi nomabb-e, Mami úgy tartotta élet-

ben, hogy mindkett�b�l minden év-

ben hatalmas tálnyit sütött.

Mami reggelire nagy karéj vajas ke-

nyeret kent nekem, aminek a ropogós 

héjával bizony meg kellett volna küz-

denem, ha Nagypapi nem vágja körbe. 

Meleg tejet kaptam hozzá, s miközben 

majszoltuk, Nagypapi megkérdezte:

– No, Aprólék, kijössz velem az 

erd�be?

– Mit csinálunk?

– Mit, mit? Hát fát vágunk.

Mire Mami bebugyolált, az öreg 

már el�hozta a fészerb�l a kis szánkó-

mat. Az is a keze munkája volt. Nem 

hagyományos szánkóformája volt, in-

kább csak egy támlás kissámli széles 

talpakon. Emlékszem az öreg bakan-

csára, kucsmájára, bekecsére, még 

annak a bagószagára is, és ahogy az 

övébe dugta a kisfejsze nyelét.

A  falu határában, az erd� felé né-

hány szánkó- és lábnyom árulkodott 

arról, hogy mások is megtették már ezt 

az utat, ám mi nem találkoztunk senki-

vel. Nagy volt a fehérség és a csend, és 

ha a szánkóról oldalra kinyúltam és vé-

gigsepertem a bozóton, csak úgy por-

zott a hó a fagyott csipkebogyók között.

Az erd�ben aztán Nagypapi is 

megrázogatott néhány fácskát, csak 

� nem játékból, hanem hogy a formá-

jukat vizsgálhassa. Én ezzel nemigen 

tör�dtem, csak a faóriásokat bámul-

tam, futkározik-e mókus a csúcsukon. 

Mialatt Nagypapi pár fejszecsapással 

kivágta a kiválasztott feny�t, egy vesz-

sz�vel karikákat rajzolgattam a hóba. 

A fát aztán a szánkóra fektettük, Nagy-

papi húzta, én a másik oldalán baty-

tyogtam, kézen fogva hazaindultunk.

Így. hetven év távlatából se értem, 

hogy vajon miért nem találtam sem-

milyen összefüggést a délel�tt kivágott 

feny� és a szenteste között. De tényleg 

nem találtam, és ügyet se vetve a szán-

kó terhére, a fejünk felett elhúzó, riká-

csoló varjakról társalogtam Nagypapi-

val. Erre a hosszú békés sétára nagyon 

jól emlékszem. Amikor a falu határába 

értünk, földbe gyökerezett a lábam és 

rángatni kezdtem az öreg bekecsét:

– Nézd! Nagypapi, nézd!
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Az öreg tekintete követte a kinyúj-

tott karomat, a házunk hátsó, füstölg� 

kéményére mutattam:

– Nézd, Nagypapi! Bef�töttek az 

angyalok!

Az öreg csak állt elrévedve egy 

pillanatig, aztán megértett, és óriási 

hahotába kezdve felkapott a karjába:

– Bizony, az a tisztaszoba cserép-

kályhájának a kéménye. Jól megfi -

gyelted! Gondolod, hogy az angyalok 

f�töttek be?

– Ki más?

– Szerintem is úgy lehet – mondta 

még mindig nevetve.

Nem tudtam, hogy mi ebben a 

mókás, mint ahogy azt sem, hogy 

a szüleim, hogy ne vegyek észre sem-

mit, az ablakon bemászva kezdték 

a tisztaszobát el�készíteni a fadíszí-

téshez. Azt is csak jó pár év múlva 

értettem meg, hogy attól a naptól 

kezdve Nagypapi miért köszönt úgy 

mindenkinek karácsony napján, hogy 

f�tsenek rád az angyalok!

A mai gyerekek számára már nem-

igen vannak csodák. Vagy vannak, 

csak másfélék? Mi csak szenteste lát-

tuk meg a karácsonyfát, �k már októ-

bert�l úton-útfélen olyan csillogó de-

korációt és pompát látnak, ami szebb 

is lehet, mint az otthoni, és ami újdon-

ságszámba semmiképp se megy. Az � 

számukra miben áll a titok? Márpedig 

titoknak lennie kell! Bizonyára hetven 

fölött majd �k is mesélnek az unokáik-

nak, hogy gyermekkorukban így és így 

volt. Legfeljebb nem azt, hogy nagy 

hó volt, mert a klímaváltozás miatt 

nemigen van részük ebben, hanem 

inkább azt, hogy milyen nagy es� volt 

karácsonykor, és milyen szépen sok-

szorozták meg az es�cseppek a dísz-

kivilágítást. Nem azt, hogy a nagyma-

májuk micsoda szilvás hájas sütit sü-

tött, hanem hogy a bevásárlóközpont-

ban volt egy cukrászda, ott lehetett 

ám csudajó bejglit kapni. Esetleg azt, 

hogy micsoda boldogság volt el�ször 

okostelefont kapni. Emlékeik, szépsé-

ges gyermekkori élményeik nekik is 

lesznek, csak mások, mint a miénk, és 

majd az � unokáik is rácsodálkoznak: 

jé, hajdan ilyen is volt?!

Mert minden a gyermekkor és a 

szenteste marad. Még sokáig megma-

rad, mindegy, hogy pásztoros és angya-

los mesékkel, vagy netán moderneb-

bekkel. A hangsúly akkor is azon lesz, 

hogy a kisgyermekek számára marad-e 

valami a titkokból, és hogy vannak-e 

körülöttük szeret� szül�k, nagyszül�k, 

akik gondoskodnak varázslatról.

Mióta a feleségem meghalt, a fi a-

mékhoz megyek szentestére. Magam 

is kénytelen vagyok betérni a be-

vásárlóközpontba. Nem, ajándékot 

különösebben nem viszek, a  feln�tt 

unokám már jobban örül egy kis extra 

zsebpénznek. A  menyemnek viszont 

mindig adok egy nagy cserép mikulás-

virágot, azt nagyon szereti. A környé-

kükön csak a plázában van virágos. 

Átverg�dök a tumultuson, meglepeté-

semre nincs lökdös�dés, valahogy de-

r�sen harsány mindenki, pedig hosz-

szúak a sorok minden pénztárnál.

Már el�re mosolygok, ahogy a 

fi am majd ajtót nyit és a menyem át-

ölel: – Atyus, hol járt ilyen sokáig, már 

aggódtam!

Én majd ezt kapom ajándékba.

A  forgóajtónál fi atal anyuka gör-

nyed két nagy szatyorral. Megpróbál-

ja fél kézzel cipelni, hogy a másikat 

a kicsi fi ának nyújthassa. Az még 

hátratekert fejjel álmélkodik a vil-

lódzó feny�füzéren. Ne bámészkodj, 

sietnünk kell, nógatja anyukája, mire 

a kislegény vonakodva szót fogad. 

Ilyenforma lehettem, mikor utoljára 

Nagypapiéknál karácsonyoztunk.

– F�tsenek rád az angyalok! – sut-

togom a forgóajtó felé.


