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Ványai Fehér József

Hetven Karácsonya
Az 1970-es esztend� Karácsonyára gondolok, tíz-
Éves voltam, nem állítottunk karácsonyfát, nem
Azért, mert szegények lettünk volna, szüleim a
Téeszben dolgoztak, a magyar átlag szintjén éltünk, 
Apám valami rossz fát tett a t�zre, súlyos ügynek indult,
Aztán szerencsére egyben maradt a család, anyám így
Büntetett minket, engem és nálam négy évvel id�sebb
N�véremet, no meg apámat, persze anyukának esze 
Ágában sem állott elhagyni bennünket, csak ezzel 
Fejezte ki, baj van, hogy nem vett feny�fát a piacon,
És nem tolta haza biciklivel a f�térr�l, nem vásárolt fél
Kiló szaloncukrot a vegyes boltban, csokisat, vaníliásat és
Rózsaszín�t, nem kaptunk combközépig ér� bundabugyit,
Halas bicskát, ritkaságnak számító fügét, narancsot, 
Banánt ajándék gyanánt, talán sírt is, de erre már nem
emlékszem határozottan. Természetesen nem fogadtuk
El a Karácsony-nélküliséget, hogy hozzánk nem jön Szent-
Este a Jézuska az angyalokkal, apám arra kért, játsszam 
Népdalokat és magyar nótákat a tangóharmonikán, amit 
� vett nekem a megyeszékhely bizományi áruházában 
S amelyen két éve tanultam zenetanárnál, de nem indultam
Nagy tehetségnek, nem is vált bel�lem profi muzsikus soha,
Kb. ötven-hatvan dalt tudtam, „Kerek ez a zsemle” meg 
Ilyesmiket, ültünk a viaszkosvászonnal borított konyha-
Asztalnál és énekeltünk, átjött keresztapám a szomszédból, 
Liter bor is került, bár én természetesen nem ihattam, gyerek
Voltam még, ültünk a hokedliken és mély átéléssel el�adtuk, 
Hogy „Száz forintnak ötven a fele”, meg azt, hogy „Már minálunk
Babám”, mi, kemény férfiak, akik nem bocsátunk meg soha és
Nem szedjük a meggyet fedeles kosárba. Ekkor már impro-
Vizáltam, mint Kocsis Zoltán Kékes márkájú tévénkben. 
A koncert anyukának szólt, hogy bocsásson meg és legyen újra 
Vidám. Kint szocializmust írtak, éppen akkor fejeztük be az 
Alapok lerakását és léptünk át a fejlett építésébe, hogy aztán
Nekikezdhessünk a kommunizmusnak, amelyet egyel�re csak a
Szovjetunió ért el. Nem tör�dtünk mi politikával, Kádár
Apánkat öröknek és elpusztíthatatlannak hittük, mint a rock
and rollt, bár mi inkább a tánczenei koktélt hallgattuk a Kossuth
Adón. Az iskolában éppen akkor ért véget a feny�ünnep, mikor
Apám belefogott a „Galambszívet örököltem”-be, buliba én még
Nem mehettem, de n�vérem már igen, feny�ünnepnek hívták a 
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Suli karácsonyi diákbálját, bár nem tiltották be teljesen Jézuskát 
Sem az angyalokkal, ezért vártuk. Aztán szereztünk pár feny�-
Gallyat a rokonoktól és felkötöttük a tükörre, vagyis mégiscsak
Megérkezett hozzánk is a Jézuska, éreztem, a konyha plafonjához
Közel, egészen közel, a fejünk fölött átrepül valami vagy valaki.

Horváth Ferenc

Karácsonyi képeslapra
Irodalmár barátaimnak

Mint egy igaz király, méltóságos legyél,
példát a tisztaságról angyaloktól vegyél,
szelíd és egyszer� légy, miként a pásztorok:
öltözzön égi fénybe földi karácsonyod.

S szíveddel szólj, poéta, úgy légy költ�-király:
földi, ám égi hangon – ez a helyes irály!
S miként a pásztorok, kik valának Betlehemben,
oly módon hozz örömhírt: hittel és rendületlen!


