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Hiszem és vallom, hogy egy szervezet életében a

megújulásnak ugyanolyan szerepe van, mint a
hagyományok tiszteletének. Sõt, a hagyományok
teszik folytonossá az emberi életet. Nálam ez elég
korán tudatosult. Pontosan akkor, amikor harminc
évvel ezelõtt számomra az ,elsõ Mikulás-ünnepsé-
get tartottuk a könyvtárunkban. Fiatal munkatárs-
ként rám esett a választás. Buzgón olvastam az
általam akkor még ismeretlen neveket, szólítgat-
ván a kicsiket, hogy járuljanak magasságos Mi-
kulás személyemhez ajándékért. Emlékszem,
olyan kislányt is kihívtam, aki éppen hathónapos,
karon ülõ csecsemõ volt. Ez az idei ünnepségen
jutott eszembe, amikor elõttem állt az a hathóna-
pos csecsemõ, aki ma már anyuka, két gyönyörû
kislányával.

Bizony sok idõ eltelt azóta. Az én mikulássá-
gom is hamar lejárt. Gondolom azért, mert a fia-
im már nehezen tolerálták volna közszereplése-
met. Legtöbbször Csaba barátom volt a Mikulás.
Az idén is felöltötte a Mikulás-jelmezt. Csaba tö-
kéletes Mikulás. Mindig improvizált beszéddel
adja át az ajándékot. Kellõ tapintat és empátia is
kell ehhez a beosztáshoz, mert az aprónép néha
szeppenten közelít anagyszakállú apóhoz'. Csaba
szépen és jól énekel, ami szintén elengedhetetlen
a jó Mikulásnál. Külön szám egyébként a kram-
puszok mú'ködése. Már néha azt hiszem, tanult
kollégám csak azért vállalja az egészet, mert min-
dig a két legfiatalabb kolléganõ öltözik be kram-
pusznak, és ekként, mint hû alattvalókhoz illik,
kiszolgálják nagy szakállú fõnöküket, azaz segít-
ségére vannak az ajándékok osztásában. Megjegy-
zem, az alig kétéves Marci unokám is ezen a
véleményen van, mondván: "Én jobban szejetem
a kjampusz jányokat."

Egy-egy ilyen ünnepi délután számvetésre is
alkalmat ad. Vajon miért több a könyvtáros-unoka,
mint a gyerek manapság az ünnepélyeken? Talán,
mert öregszik a csapat, vagy más munkahelyen már
nem tartanak Mikulás-ünnepséget. Nem tudom, de
azt állítom, hogy nagy közösségmegtartó ereje van
egy-egy ilyen összejövetelnek. Annak is, hogy ná-
lunk szintúgy évtizedes hagyomány, hogya nyug-
díjas munkatársaink is összejönnek.. Az már csak
figyelmesség kérdése, hogy volt fõnökünk születés-
napjára esik ez a találkozás. Szóval, mint egy nagy
család. És hát a családban is varu1ak összezördülé-
sek, általában akkor, amikor a pénztelenség üti fel a
fejét. Nálunk meg különösen igaz ez, mert nemcsak
az erõsödõ infláció tizedeli sorainkat. Sánta Ferenc
Sokan voltunk címû novellája büdös barlangjának
lehelete csapott meg, amikor kényszerûségból nyug-
díjba küldtük a szupermikulást. Álltam az ünnepsé-
gen és arra gondoltam, mikor jön el Dürrenmatt
öreg hölgye, hogy kiválassza a maga III Alfrédját
(vagy Alfrédjait), hogy általa megválthassuk ajövõ
évi költségvetés hiányát, maroknyi intézményi lé-
tünk folytatásának zálogát.

Az ünnepség végén a Mikulás felállt, két csi-
nos, bekonnozott képû segítõje vállára tette a kezét
mintha egy kicsit magához ölelte volna ó'ket, és
szép hangján rázendített a "Mennybõl az angyal"
kezdetû karácsonyi énekre. Talán rajtam kívül
senki sem vette észre a nagy gyerekforgatagban,
hogy a hangulat egyszerre Arany János-i lett.
Csaba oly szívhezszólóan énekelt, hogya kram-
puszok az oldalán tekintetükkel angyalokká sze-
lídültek. Talán azért hallatszott ilyen szépnek az
ének, mert ebben benne volt negyvenkét év örö-
me, bánata. Aztán eltûntek a gyerekszemek elõl.

Megváltó Mikulás, hozz boldog új esztendõt
könyvtárunkra, és ugye jövõre is eljössz!?

Varga R(Jbert
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