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Ünnepi ebéd
 
Peti és Marika tizenkét évesek. Szüleik a nyáron ünneplik
húszéves  házassági  évfordulójukat.  A  gyerekek  számára
komoly  fejtörést  okozott,  mivel  kedveskedjenek őseiknek.
korábban  virággal,  csokival,  saját  készítésű  ajándékkal
lepték  meg  őket,  úgy  tűnt,  hogy  ötlettáruk  kimerült,
mígnem Marikának remek gondolata támadt
-Tudod, tesó, mi nem vagyunk a konyha tündérei, nálad ez
nem olyan probléma, de egy lánynak a háztartás minden
csínját-bínját  ismerni  kéne, hogy majd a boldogító  "igen"
kimondása után  életünk párjának  ne  okozzunk csalódást.
Úgyis  eleget hallom anyától  “milyen felnőtt lesz belőled”?
Arra  gondoltam,  mivel  -  egy közmondás  szerint  -  a  férfi
szívéhez  emésztőszervén keresztül vezet az út, el kellene
kezdenem a  felkészülést,  s  te  mint  famulusom tevékeny
közreműködő lennél. Így, mondhatni több legyet ütünk egy
csapásra: megtanulok főzni veled együtt, igaz, a férfi dolga
a nagybetűs életben nem elsősorban a harapnivalónak az
asztalra teremtése, de sok mesterszakácsot ismer a világ.
Mi lenne, ha te is  megismerkednél a kulinária fortélyaival.
Másrészt  nagy  örömet  okoznánk szüleinknek,  erre  igazán
nem számítanak.
-Jó ötlet, de hogyan fogjunk hozzá?
-Szövetségesekkel  a  dolog  mindig  egyszerűbb.  Bele  kéne
avatni barátaink szüleit, cinkos némaságra kéne rábírni őket
s szakmai segítségért hozzájuk fordulni.
Így  is  tettek.  Marika  barátnőjének  anyukája  különösen
konstruktívnak  bizonyult,  mivel  megkezdődött  a  hosszú
nyári vakáció az iskolapadok is " pihentek”, így a délelőttök
szabaddá  váltak.  Az  ebéd  készítése  ez  időtájt  zajlik.  Az
anyuka  folyamatosan  bővítette  a  gyerekek  ismereteit,
miközben a családtagok számára főzött. Konszenzus alakult
ki  azon  a  téren,  mi  legyen   menü.  Kerülték  a  bonyolult



fogásokat.  Rántott  hús  krumplival  nagyon  is  megfelel,
desszertként almás pitére gondoltak
Közeledett  az  évforduló,  ideje  volt  megtenni  az
előkészületeket, beszerezni a nyersanyagot.
Évek  óta  mindketten  perselybe  gyűjtötték  a  kiutalt
zsebpénzt: papa, mama, nagynéni, nagybácsi, keresztanya
és  keresztapa  számos  alkalommal  ajándék  helyett  vagy
ráadásként  juttatott  némi  pénzt:  több  ezer  forint  gyűlt
össze.
A kérdéses nap reggelén - szüleik munkába távozása után -
beszerző körútra indultak. A hentesnél két kiló szép karajt,
a  zöldséges  néninél  burgonyát,  petrezselymet,  almát,  a
közértben  zsemlemorzsát,  lisztet,  tojást  vásároltak.  Úgy
látszott minden megvan az eredményes ételkészítéshez.
Otthon elővették a konyhaeszközöket, a szépen felszeletelt
húst egyenletesre klopfolták, panírozás közben vették észre,
hogy a tojást a boltban felejtették.
Riadtan szaladtak vissza, de már nem találták ott.  Valaki
bizonyára  örvendezhetett  a  “talált  tojásnak  mitévők
legyenek?" Pénzük elfogyott, az utolsó fillérig bevásároltak,
kölcsönkérni túl necces lett volna. Hogyan tovább?
A véletlen segített tovább lendíteni az ügyet, de megterhelte
lelkiismeretüket.  Mert  mi  is  történt?  Kinéztek az  ablakon,
egy néni éppen akkor vitte be házába a boltban vásárolt
holmit,  apránként tudta ezt megtenni,  mert sokat vett és
már gyenge volt, azt is látták, hogy hosszabb időbe telik,
míg ismételten kijön egy újabb adagért.
A  gyermekek lelkében kettős érzés  dúlt.  “Mi  lenne,  ha  a
kosárban lévő tojásokból elcsennének párat? Nem szabad,
így egy belső hang.  Hányszor hallottuk szüleinktől,  mikor
ismételten  lelkünkre  kötötték,  hogy  ne  nyúljunk  idegen
tulajdonához.  Ők  egész  életükben  becsületes  emberek
voltak, mi lenne, ha kiderülne, hogy gyermekeik görbe útra
tévedtek.  Maguk  előtt  látták  a  szégyenkező,  megtört
szülőket, a másik gondolat: meghiúsul a meglepetés, marad
még  a  kosárban  tojás  éppen  elegendő,  észre  sem  fogja
venni,  különben is  hallottunk olyat,  hogy egy nemes ügy



felülír  egy  hétköznapi  vétséget,  márpedig  mi  lehet
nemesebb  ügy  mint  szüleinknek  örömet  okozni.  Lesz
boldogság,  mikor  megpillantják  a  szépen  megterített
asztalt, a finom fogásokat, ráadásul azzal is szembesülnek,
hogy csemetéik megtanultak főzni.
Marika  a  figyelő  szerepét  vállalta,  az  akció  kivitelezése
Petire maradt.
Minden egy pillanat törtrésze alatt zajlott  le: semmi nesz
nem volt,  egy  árva  járókelő  sem  mutatkozott,  a  néni  is
később  érkezett.  Igazából  akkor  könnyebbültek  meg  -
egyelőre - mikor az idős asszony rápillantott a kosarára, de
nem tűnt fel a hiány, majd eltűnt a házának kapuja mögött.
Attól  fogva  már  ment,  mint  a  karikacsapás:  előkészület,
panírozás, majd a forró zsírba tették a szép hússzeleteket. A
krumplihámozás  és  a  sütés  sem  okozott  nehézséget,
racionálisan  megosztották  maguk  között  a  feladatokat.  A
szép,  meghámozott,  ledarált  alma  hamarosan
tésztaköpenybe került, így a sütőbe. Időre minden készen
állt. Még egy csokor virág is került az asztalra. A várakozás
izgalma háttérbe szorította a szorongást. Várták a csengő
megszólalását.
Ez  is  bekövetkezett.  A  gyerekek  igyekeztek  közömbös
arckifejezést erőltetni magukra: ne is sejtsék őseik, mi vár
rájuk a konyhában.
A konyhaajtó  sarkában a szülők egy pillanatra megálltak.
Mikor  tekintetüket  körbejártatták,  arcukon felsugárzott  az
öröm.  Ekkor  rukkoltak  elő  a  gyerekek  a  köszöntésükkel:
Szeretett  szüleinknek  még  sok-sok  boldog  házassági
évfordulót kívánunk. 
Lett  ölelés,  puszi,  ami  belefért:  szemek  nem  maradtak
szárazon,  az  arcokon  nem  akadt  fillérnyi  hely,  ami
csókolatlan  maradt.  A  szülők  megilletődötten  ültek  az
asztalhoz, láthatóan ízlett nekik a feltálalt étek, többször is
vettek belőle.
-”Nem  is  tudtam,  hogy  ilyen  ügyes  szakács  gyerekeim
vannak”, így az anya. Az apa ráerősített, “ilyen finomat csak
akkor ettem, amikor édesanyátok főztjét ízleltem.“ Az apa



ügyelt  arra,  hogy  a  gyerekekre  irányuló  dicsőségözön ne
szorítsa háttérbe a családi tűzhely hűséges őrzőjét. Mégsem
lenne  ildomos  megsérteni  élete  párját,  szerencsés
beárnyékolni a házassági évforduló ünnepét.
Aznap moziba és cukrászdába mentek. A szülők viszonozták
a vendéglátást. A gyerekeknek ízlett mind a pazar fagylalt
zamatos  gyümölcseivel,  mind  az  a  dobostorta,  melyet
igazából ebben a cukrászdában tudnak előállítani.
Az  ünnepi  hangulat  lanyhulásával  ismét  előfurakodott  a
lelkiismeret hangja, s egyre erősödött. Mérgezte álmaikat,
visszhangozta,  “lopott  gyümölccsel  ékeskedtetek”.  Valamit
tenni  kellett.  Jobbik  énjük  sugallatára  a  jóvátétel  mellett
döntöttek, de hogyan köszörüljék ki a csorbát, tüntessék el
lelkük világából a foltot? Támadt egy ötletük.
-Mi  történne,  ha  ajándékkal  lepnénk  meg  a  károsultat
töredelmes vallomás kíséretében?
A gondolat tetté érlelődött. Vásároltak egy tábla csokoládét,
majd  becsöngettek  a  nénihez.  Kitárult  az  ajtó,  a  néni
meglepetten tekintett rájuk: nem értette, kik a titokzatos
látogatók,  milyen  szándékkal  keresték  fel,  miért  ül  ki
arcukra  az  izgalom,  s  végül  mit  szorongatnak  kezükben,
melynek csomagolása elrejtette a tartalmat.
A látogatók nyelve nehezen eredt meg, az segített, hogy a
néni barátságosan tessékelte be őket otthonába, asztalhoz
ültette,  s  az  asztalra  rögvest  friss  gyümölcs  és
aprósütemény került. Ekkor - könnyek között - töredelmes
vallomást  tettek  az  elcsent  tojásokról,  a  házassági
évfordulóról. Lassacskán az idős asszony előtt kikerekedett
a  történet.  A  néni  azonnal  megbocsájtott,  egyben
emlékeztette  őket  arra,  hogy  a  lelkiismeret  az  egyetlen
kivétel, ami elöl nem lehet elszökni, tompítani is csak ideig-
óráig lehetséges.
A  gyerekek  egy  életre  megtanulták,  hogy  nincs  nagyobb
áldás, mint békében lenni önmagunkkal.


