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Lehet ennél szebb karácsony? 

1957-et írtunk. Férjem ez év február 9-e óta a forrada
lomban való részvétele miatt „közbiztonsági őrizetes"-ként: 
előbb Budapesten, Kistarcsán, s karácsony tájt már a tököli in
ternáló tábotban volt. Egy héttel az ünnepek előtt beszélőre 
mehettem és csomagot is vihettem neki. Azt hiszem monda
nom se kell, hogy igyekeztünk gyerekeimmel úgy összeállítani a 
csomagot, hogy tőlünk távol is részesüljön mindabból, ami ma
jd a mi ünnepi asztalunkra is kerül. Gyerekeim kis fenyőágat 
díszítettek föl, s mellé tettünk egy szál karácsonyfa-gyertyát is, 
hogy szenteste tudjon ő is rabtársaival gyertyát gyújtani. 

Boldog voltam, mindent átvettek a csomagellenőrzéskor. 
A beszélőn arra kért férjem, tegyem a szentestét olyan 

széppé gyermekeink számára, hogy ne érezzék, hogy már nyolc 
hónapja nem lehet az édesapjuk köztünk. Megígértem, Nem 
volt könnyű az életünk, egy fizetésből éltünk, de mindkettőnk 
szülei és testvéreink is azon voltak, hogy az édesapjuk nélkül 
maradt kicsinyeinknek sok ajándék kerüljön a karácsonyfa alá. 

Elérkezett december 24-e, és a szenteste. Sötétedés után 
betlehemes és kántáló gyerekek jöttek hozzánk is. Katácsonyi 
énekeikkel s a megajándékozásukkal belopódzott a karácsonyi vá
rakozás kis otthonunkba. Kisgyerekeim Jézuska-várása úgy felfo
kozódott, hogy hallani vélték az angyalkák neszezését a szobában, 
s csengőjük hangját az ablakaink alatt. Ez akkor tetőzött, mikor 
megérkeztek keresztszüleik, s elújságolták nekik, hogy jövet talál
koztak az angyalokkal, mintha tőlünk jöttek volna. Be is men
tünk a szobába, s ott állt az óhajtott, szép, nagy karácsonyfa. 
Meggyújtottam a fán a gyertyákat s mondtam, gondoljunk édes-
apánkta, aki ezen a szép ünnepen nem lehet köztünk. Gyerekeim 
hozzám bújtak, s édesapjuk képével kis szívükben, velünk, felnőt
tekkel együtt énekelték a „Mennyből az angyal"-t. Volt öröm, 
amikor sorra vettük a fa alatt talált játékokat. Letelepedtünk 
mind a szőnyegre, s közösen próbáltuk ki a kapott ajándékokat. 
Emlékszem, az ölömtől felélénkültek, kéréseikkel osttomoltak 
bennünket, hogy újra és újra játsszunk hol egyik, hol másik játék
kal, de olvassunk a mesekönyvekből és énekeljünk is. 

Már 9 óra is elmúlt, mikor keresztszüleik búcsút vettek 
tőlünk azzal, hogy mi is feküdjünk le, hogy fel tudjunk kelni a 
„Pásztorok miséjé"-re, - amit minden évben a mi kis tanyai is
kolánkban tartott a plébános úr. Előre megbeszéltük, hogy etre 
mi is elmegyünk mind a hárman, bogy kérjük a jó Istent, segít
se haza édesapánkat. 

A lefekvésről azonban hallani sem akartak s addig kérlel
tek, míg kötélnek álltam s újra elkezdtünk játszani, Sőt, egyre 
jobban megfeledkeztünk az idő múlásától. 

Egyszer csak Verdi: Nabuccó című operája Szabadság-da
lának hangjai szűrődtek be az ablakon. Felugrottam s az ablak
hoz léptein, félre húztam a sötétítő függönyt. Noha nem láttam 
semmit és senkit, de tudtam, éreztem, hogy a férjem jött haza -
s mondtam: Gyerekek, megjött apuka! Rohantam az előszobá
ba, hogy ajtót nyissak. Kicsinyeim ruhámba kapaszkodva kö
vettek és csendben leslek az ajtóra. - S pillanatokon belül ott 
csüngtek édesapjuk nyakában, akit haza segített a jó Isten 
szentestére az övéi közé. 

Az újratalálkozás boldog perceit követte a közös játék és 
ének öröme, hiszen mindent meg akartak mutatni édesapjuk
nak. Falán éjfél is volt már, mire sikerült ágyba rakni őket. 

Reggel boldogan ébredtek édesapjuk keltésére s kér
ték, hogy ő öltöztesse fel őket. Közben én végeztem reggeli 
teendőimet, s ahogy előszobaajtót nyitottam, a misére 
igyekvők mind „Boldogabb, örömtelibb karácsonyi ün
nepeket" kívántak. O h ! Úgy szerettem volna teljes torokkal 
kikiáltani az egész falunak, hogy ennél szebb karácsonya 
senkinek sem lehet, mint nekünk van, de úgy gondoltam 
senkinek nem hozzuk tudtára örömünket, míg a jó Istennek 
hálát nem mondunk. 

Beharangoztak, s mi is elindultunk, hogy résztvegyünk a 
Pásztorok miséjén. Mikor a kápolnának használt tanterem ajta
jához értünk, a kis harmónium hangja jelezte, hogy már 
elkezdődött a szentmise. Ahogy beléptünk és meglátták férje
met, a pillanatnyi döbbenettől ocsúdva mindenkiből önkényte
lenül, szinte egyszerre, sóhajszerűen tört ki az öröm: „Megjött a 
tanító úr!" - M i négyen egymáshoz simulva, már nem kéréssel 
fordultunk a jó Istenhez, hanem hálát adtunk, hogy újra együtt 
vagyunk. 

Szentmise után mindenki osztozni akart kis családunk 
örömében, s meleg kézszorítással köszöntötték falujuk haza
tért tanítóját. Plébános urunk, - aki esketett bennünket s 
gyermekeinket keresztelte - meghatódva vallotta meg, alig 
várta, hogy „Dominus vobiscum"-ra - kifordulhasson az ol
tártól (akkor még latinul, s a híveknek háttal mondták a 
szentmisét), hogy szemével is meggyőződhessen a jó hírről, 
ami a mise elején az ő füléig is eljutott, s őszinte, baráti sze
retettel ölelte át férjemet. 

Azóta sok-sok év múlt el. Gyermekeink felnőttek, s mint 
szülők ők is igyekszenek mindig széppé vatázsolni a szentesté
ket gyermekeik számára. Tudom, ahogy gyermekeik mögött áll
va éneklik karácsonyfájuk mellett a „Mennyből az angyal"-t, a 
gyertyák fényébe nézve felsejlik bennük az a régi, felejthetetlen 
1957-es szenteste. 
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