Rácz Lajos

A szeretet stafétabotia
i Karácsony a szerelet, a békesség, aZ öröm 52inoll'nimála ézámvetést,,,nagyta kdílásl" VégZünk a

szívünkben, lelkünkben, Leporoliuk az emlékeinket,
kidobiuk az e]nyűtt, ócska haragkacatot, s mjndazt,
ami gáto]ia azt a teljességet, amelyet igazából csak a
karácsony tud adni.
Aki kapni akar, annak e|őbb adnia kell, önzés és
képmutatás nélküli szeíetetet, amely megbocsátó,
nem ró fel haragot, sem bűnt, mert a Szeretet ereje
ebben re|lik, Át tud folyni, hatolni az áilhatatosság
kövein, félresodorja a gyűlölet iszapját, hínáíját,
amely fogva tartja, marasztalia a szeíetet áradását.
A karácsony ere|e abban rejlik, hogy az ember az
egész évi bosszúságát, haragját félre tudia tenni, Egy
szó, egy ölelő mozdulat meg tudia gyújtani a tekintetekben az öröm csillagszóróit,
Hogy milyen lesz a második ezredvégi karácsony?
Nos, én úgy gondolom, hogy olyan lesz, amilyennek
megálmodiuk, Az álmoknak bizony van realitása, hiszen a lélek rajzolja meg, s ahhoz, hogy életre kellen,
elevenítő tettekre Van szükségünk. Ha erőtelies aZ
álom kontúrja, könnyebben ki tud lépni a valóságos
világba, s ez az élővévált eleven csoda, megérinthetően jelen Jesz az életünkben,
Tudom, hogy a belső és külső tartalékok nem egyformák. Jól tudom, hogy aZ ,,Utca" egyik oldalán dőzsölnek majd, rníg a másikon kölcsönkérnek, hogy
meg ne szégyenüljenek önmaguk és gyermekeik előtt,
És]esznek olyanok ís (nem kis számmal), akik dermedt szíwel és lélekkel, átfagyott vesékkel az aluljárók lépcsóin ülve néznek a semmibe, és semmi sincs
a tekintetükben, sem harag, sem ]ázadás, Csak az tud
így nézni, aki már megjárta a földi pokol minden
bugyrát_

Condoljunk ezekre és nyissuk meg

a

szívünket,

pénztárcánkat, s ne gondoljunk most az egyszer arra,
hogy mi okból vannak az utcán, s mivégből lettek hailéktalanok! Tudom, hogy valami csoda fol1tán lesz gu-

lyásleves és Isten kegyeiméből talán még bejgli is, de
jon lesz-e jó szó?
Fájdalmas, torokszorító kérdésekezek, amelyek szeretetért koldulnak, mert a karácsony a szeíetet ünnepe. Nyissuk meg bátran a szívünket és adjunk bőven a
szeíetetünkből, ne féliünk attó], hogy elfogyI A szeretet önmagát megsokszorosító erő. Minél tóbbet adsz
belőle, anná] tóbb marad neked.
Ezek olyan igazságmorzsák, ameIyeket nem szabad
lesöpörni aZ aszlalról, mert ezzel nem Szűntetjük meg
a je]enlétét,Úlra és újra termelődjk, mint a kenyérmorzsa, A hadfogságban mindig ott maradt aZ asztalon, senki sem ette meg, melt a morzsa ielenléte a
va

holnap ígérete Volt,

f,f
l!

agy aiándék a Ieg}e'em, amely ingyen vetelik és
adarik Lovább, s olyan harmóniát teremt, ame yben az ember jói érzi magát, S lám a kulcs máris a ke-

zedben van, megnyithatod vele a szeretet aitaiát és
beengedheted otthonodba az örömöt, amely szegénynek és gazdagnak egyformán megadatik, mert a szeletet nem anyagi természetű, hanem a békességforráSaként tör föl, Leírhatatlan dallammal ajándékoz meg
bennünket, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy mosolyra, nevetésre ingereljen bennünket_
S a tekintetünkben együttérző fények születnek, A
régi, kedves szavak új ruhát öltenek és üde, friss jelentéssel érintik meg a szívünket, s a nemzedékek megfogják egymás kezét, és örömkönnyek közt valliák meg
azt a nagy titkot, ame]yet te is tudsz. AZért nem mondom ki, mert feI akarom ébreszteni benned azt az ősi
vágyat, amelyet időtlen idők óta keres az ember S ha
megleli, tovább adja, mint egy Stafétabotot, ame]y
szívtőI- szív tg f ut ki pi ru 1t a rcca l, mosolyogva,
Vári te is bizalommal, mert hozzád is elér a szeretet
stafétabotia. S ha megkaptad, add tovább, mert Várnak reá a szeretetle éhes szívek, különösen ilyenkor,
karácsony tájékán

!
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költő, aki eqa esztendeie ehkónt vetette pa,pírra karácsonqi qond.olatait, nem érhette meg az óvezred utllsó karácslnlJát. Suptemll-én örökre letette a tlllat. A hazai ciqdnyság irodalmdnaft, és újsdgírásának kienelftedő alakía vllt. l944-ben lánoshalmán
szüIetett. Bácsalmáson, a cíqánysoron tijltötte gl|erek- és kamaszkorát. 1963-ban höltözött Budapestre s haláIáig a fővárosban ólt.
Dolgozott raftodómunkásként, vOIt íalsztállJozó és építőpari seqédmunkás, vulkanizáló, majd burkaló egq kísszövetkezetben. lnnen

ber

került betegséqe miatt ftOrai nyugdíjba. Úisáqíróként a Magaar |flúsáqban és a ciqáry lapokban - a Rlmanl Nuevipeben, a
Kethano Drlmban a Lungl Drlmban jelentek meq - írásai. Utóbbi íOluóiratnak halóláig főmunkatársa volt. versehkel már a hetvenes évek elejétű jelentkezett, s bár az említett laipoft mellett az ArS [ímű antológia t\992) is közöIt tóle kiilteményeket, első önálló
kötetének megjelenésére mégis ijtvenedift születésnapjáiq kellet várnia - Költffi eszközei egqre finomodtak , tisztultaft , versei végül már a
zsoltároh hangján szóItak- TeIe volt még tenleftkel, Fiatal ciqány értelmiséqiekró1 szóló interjűköteten és eqa riplrthöteten dllgozott,
amiftor hosszú beteqség után, móqis váratlanul elérte a halál. FóTb művei: ,,Emléket égetek" (költeménaek) |994.] ,,Zslltárok" (versek) 1997.: ,,ÉIő neménq" (versehI 1999,

A Baúnágban
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staÍétab,tot- - -

legutóbb az idén dpilisi számunkban ielent meq négy vetse. Kevesebb mint fél éwel azelőtt, hogq végleg átadta a
szeretet

stafétabotiát-
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