


Decemberi varázslat

Karácsonyi történetek
Brátán Erzsébet

Publio Kiadó

2013

Minden jog fenntartva!

A fenyőfák halála

Már kora gyermekkoromban sajnálni kezdtem a karácsonyért
hősi halált halt fenyőfákat, amely érzés mára nem csökkent, hanem
egyre fokozódott bennem.

Utánajártam, hogy megtudjam, hogyan működik ez.

Manapság már a karácsonyi ünnepekre kifejezetten erre a célra
ültetnek fenyőfákat, hogy azután azokat vágják ki és árasszák el
velük a piacokat. Csak halkan kérdezem, akkor nem bűn ennyi fa
kivágása? Hány évig növekedett azért a pár napért? Mi lesz velük
utána?  Régebben  elégették,  majd  egyre  több  környezetbarát
ötletet valósítottak meg országunkban is. Például komposztálják,
vagy  talajtakarót  készítenek  belőle,  amivel  lehet  korlátozni  a
gyomok növekedését,  esetleg  a  talaj  kiszáradását  is.

Mi lenne a megoldás?

Egyre több lehetőség adódik,  például  töves  fenyő bérlésére,
vásárlására,  vagy  ott  a  műfenyő,  bár  az  sosem nyújthat  olyan
látványt,  mint egy eredeti.  A gyökeres fenyőfa legtöbbször nem
marad  meg,  bármilyen  ötlettel  próbáljuk  meg  életben  tartani.
Mások szerint viszont, ha már úgyis kivágták őket, akkor miért ne
legyen igazi karácsonyi hangulat a lakásban?



Ennek  ellenére  sajnálom  őket,  főleg  azokat,  amiknek
lehetőségük sem volt karácsonyfaként pompázni… Mégis remeg a
szívem, mert  jóval  nagyobb a kínálat,  mint  a  kereslet.  Ez nem
minden  esetben  a  környezettudatosságnak  tudható  be,  hanem
annak is, hogy egy másfél méteres normann fenyő csaknem tízezer
Ft-ba  kerül.  Ami  lássuk  be,  sokaknak  nagyon  drága,  pedig
csodaszép,  nem  hullik,  formás  és  mesés  fenyőillatot  áraszt  a
lakásban. Ám az ünnepek után őt is szégyenszemre kidobják az
utcára, eltüzelik, bezúzzák, komposztálják stb.

Az évek során próbáltam úgy intézni, hogy legalább miattam ne
kelljen  elpusztulnia  egy kis  fának,  akinek,  hogy akkora legyen,
amekkora,  évekig  kellett  növekednie.  (Állnak  fenyők  az
udvarunkban,  aminek  az  alsó  ágait  használjuk…)

Egy nap megéreztem a bolt előtt pompázó óriásfenyő lelkét,
teljesen  átéltem  (nemcsak  az  ő,  hanem  minden  csodálatosan
örökzöld büszke fenyő) szenvedését, és nagyon fájt, hogy azért a
néhány  napért  és  a  ráaggatott  színes  papírba  csomagolt  üres
dobozokért  kellett  az  életét  kioltani.  (Mennyi  fának  kell
elpusztulnia értelmetlenül az emberi önzőség miatt?) Javasoltam,
hogy  ültessenek  oda  egy  élő  fát,  amit  évről  évre  kíméletesen
feldíszíthetnek, akkor megint eggyel kevesebb fát „kell” kivágni…

Az idén is mindenhol erdőnyi mennyiséget árultak, amik még a
karácsony utáni  időszakban is  ott  hevertek egy sarokban.  Nem
értem,  ha  a  kereskedők  ismerik  a  vásárlási  szokásokat  (ami
gondolom,  évről  évre egyre csökken),  tudják körülbelül  mennyi
szokott  elfogyni,  akkor  mégis  miért  szereznek  be  olyan  sok
kivágott  fát?

Miért?
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Irina hatalmas szerelembe esett,  s  még mielőtt  elvégezhette
volna a középiskolát, az érkező kisbaba miatt kimaradt. A szülei
széles  bánatukban  azt  sem  tudták,  hová  legyenek,  hisz  azt
remélték,  ha  kínkeservesen  is,  de  legalább  elsőszülöttjük
szerencséjét  és  jövőjét  megalapozhatják.  Az  iskolából  való
kimaradással  azonban  minden  ebbéli  reményük  szertefoszlott.
Attól féltek, hogy az érkező unokát is nekik kell majd felnevelniük,
amikor még három kicsi fiúról kellett gondoskodniuk.

- Nemhogy keresett volna egy kis pénzt, hanem elásta magát
egy életre! – dohogott az anyja.

– Ilyen ez élet… mit tegyünk? – kérdezte az apja.

– Ilyen az élet? Valóban? Mit tegyünk, Miért mit tettél eddig? Ez
is miattad van, mert sosem törődtél velük, folyton csak ittál, aztán
kiütötted magad, én pedig egyedül neveltem fel őket!

– Sejtettem, hogy én leszek a hibás, de te vagy az anyja, miért
nem világosítottad fel?

– Felvilágosítottam, de mindig délutános vagyok, te voltál itthon,
miért engedted?

– Ugyan, azt hiszed, meg tudtam volna akadályozni?

– Hát persze, hisz magadról sem tudsz gondoskodni, minden az
én vállamon fekszik!

– Akkor dühöngj magadban! – morogta és kiment a vita elől.

Nem tudtak mit tenni,  tehetetlenségükben egymást vádolták.
Nagyon  szegények  voltak,  mindig  máról  holnapra  éltek,  nem
egyszer  kellett  kölcsön  kérniük,  hogy  a  négy  gyermek  szájába
legalább kenyeret, tejet tudjanak adni.

A lányuk azonban vállalta a felelősséget és mivel a kis falusi
házban  nem  maradt  hely  még  egy  család  számára,  Petővel



albérletbe  költözött.  A  férfi  dolgozott,  így  ha  nehezen  is,  de
valahogy  megéltek.  A  kisfiú  már  az  albérletben  született,  úgy
örültek neki, az volt a világon a legboldogabb napjuk.

A kis Pető egy éves volt, amikor sikerült a nőnek egy kisboltban
eladóként elhelyezkednie. Kevés volt a pénz, alig éltek meg, mégis
boldogok voltak… legalábbis Irina.

Amint mondják, az ember lakva ismeri ki egymást, így volt ez az
ő  esetükben  is.  Pető  egyre  többször  részegen  járt  haza,  nem
érdekelte, mi történt a gyerekkel, sohasem lehetett rá számítani,
számtalanszor az asszonyt hibáztatta mindenért, még az ő hibáiért
is.  Irinát egy ideig védelmezte a szerelem rózsaszín felhője,  de
egyre inkább kinyílt a szeme, számtalanszor felháborodott, főleg,
mikor a párja már éjszakánként is kimaradozott. Rájött, hogy másik
nője van, s mikor szóvá tette, még ő kapott egy pofont… Akkor
hatalmas perpatvar kerekedett, kezdett komolyan félni tőle, alig
várta, hogy elaludjon a felbőszült bika…

Mit volt mit tennie, szedte a cókmókját és a kisfiúval együtt
hazaköltözött a szüleihez. Egy hátizsákban és egy szatyorban vitte
magával  a  legfontosabbakat.  A  kis  Pető  útközben  csak  annyit
mondott a letört anyja szemébe nézve:

- Nem baj, anyuci, legalább csönd van, nyugalom és béke!

Irinából akkor tört fel a zokogás. Addig tartotta magát, de az
ötéves fia bölcsessége kihozta belőle. Sajnálta a gyermeket, akinek
ilyen  apja  van,  sajnálta  magát  és  az  elfecsérelt  életét,  ott  állt
egyedül, szemben a nagyvilággal egy csöppnyi gyermekkel, aki alig
volt fiatalabb tőle. Nem hagyhatta magát mélybe süllyedni, mert
gondoskodnia kellett a rábízott életről.

Amikor hazaérkezett,  az  édesanyja hangosan jajveszékelt,  az
apja nem különben… Megpróbálták rávenni, hogy menjen vissza a
férjéhez, de ő nem volt hajlandó.



– Édesanyám, ha útban vagyok, szólj, azonnal elmegyek, valaki
majd csak befogad, de azt a latort soha többé nem akarom látni!

– Jól van, gyermekeim, maradjatok… - egyezett bele az asszony,
hiszen nem engedhette szélnek az egyetlen leányát.

Irina  meghúzta  magát  a  hátsó  részben,  ami  régen  nyári
konyhaként szolgált. A felújításhoz senkitől sem kért segítséget,
kialakított egy részt szobának, a másik felét konyhának. Egyedül
építette  be  az  ajtót,  kimeszelte,  az  ajtókat,  ablakokat  pedig
lefestette.  Nehezen,  de  a  rokonság  megunt  holmiival
berendezkedtek, lett egy ruhásszekrényük, mosógépük, centrifuga,
polc, tévé, rádió, magnó, egyszóval apránként minden kialakult.
Amikor odaköltöztek,  nyár volt,  rekkenő hőség,  alig bírták ki  a
lapos  tetős  vityillóban,  de  nem  törődtek  vele,  mert  legalább
nyugalmuk volt. Pető még csak utánuk sem ment, inkább örült,
hogy az új nőjét magához vehette. Nagy csalódás volt ez Irinának,
de már nem tudta meg nem történtté tenni.

Belevetette magát a lakrész rendbetételébe, amiben a kicsi fiú
teljes  odaadással  segítette.  Ha  őt  nézte,  megérte  az  a  rossz
kapcsolat  is.

–  Talán  csak  azért  kellett  nekem  ez  a  férfi,  hogy  a  fiam
megszülessen? – kérdezte magától.

Aztán eldöntötte, hogy igen, így igaz…

Az  első  télen  egy  rozzant  vaskályhával  küzdöttek,  sokat
szenvedtek, néha füstfelhőben aludtak. Máskor meg nyúlszag volt,
mert tüzelő híján a régi nyúl óllal gyújtottak be. Megtanulták, hogy
a rossz rongyoknak nincs fűtőértéke, hát még a papírnak, mert a
kidobott telefonkönyvekkel sem lehetett meleget csinálni, a rossz
cipőknek  pedig  fertelmes  bűzt  áraszt  a  talpa,  ezért  örültek  a
következő  tavaszon  annak  a  használt  konvektornak,  ami  pb
gázpalackkal  működött.  Irina  az  egyik  kolléganőjétől,  aki



korszerűsítette a fűtést, így feleslegessé vált nála, olcsón megvette.


