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Mátyás B. Ferenc

Id�hámozók
Torobán György örömt�l sugárzó arccal érkezett haza.

Hetvenegy évének hajszálpontos ismérveit viselte: hajlott volt a háta, per-

gamensárga a b�re, szederjes az ajka, fi tyeg� a fülcimpája. Járása csúsztatott 

lépésekb�l sorjázott össze, hajába egyetlen sötétebb szál sem keveredett. Bal 

kezével megkapaszkodott az asztalban, amikor felemelte és ráhelyezte a ko-

sarat.

– Nézd, Vénke – lelkendezett –, nézd, mennyi fi nomságot hoztam!

Felesége is ny�tt volt, vastag, fekete, szürke mintás fl anelotthonkát viselt, 

itt-ott kidudorodtak-púposodtak rajta a csak bizonyos kor után viselhet�, fur-

csábbnál furcsább alsóruhanem�k. Bekukkantott a kosárba, majd összecsapta 

a kezét. A csattanás úgy hangzott, mint amikor pohárnyi vizet löttyintenek az 

agyagpadlóra.

Torobán György elégedetten nyugtázta a hatást.

– Szerencsém volt, Vénke, egyszer�en csak szerencsém.

– Varázsló vagy – lelkendezett az asszony, és hozzáfogott kirakosgatni a ko-

sár tartalmát. Közben motyorászott: – Finom májgombóclevest, aztán tojásos 

vel�t, majd rántott csirkét pürével, eperhab-krémet, sajtot, majd ezeket a szép 

almákat… – Felnézett a férjére. – Kávénk van-e még?

– Akad az is.

– Boldog vagyok, nagyon boldog – szipókálta érzelmesen az asszony. – Egész 

kis karácsonyi lakomát csaphatunk! Szebbet, mint a tavalyi, bár az sem volt meg-

vetend�, ugye? Biztosan örvendtek volna Baradlay Ödönék, ha eljönnek…

– Na és a legutóbbi ebéd? – kérdezte sokatmondóan Torobán György.

– Igen… igen… – próbált visszaemlékezni az asszony. – A decemberi nyug-

díjkor… Akkor kit is vártunk?

– Kárpáthy Zoltánt!

– Igaz, igaz, pisztránggal, töltött káposztával, sertéspecsenyével, tejszínha-

bos almatortával és hamisítatlan feketekávéval… A csodák csodája volt, igazi 

ünnep! – nézett érzelmesen a férjére, hogy kisimultak bele ráncai. Aztán kissé 

elkomorodott, mint aki hirtelen komolyra fordítja szavát: – És ma? – emelte 

magasra gyér szemöldökét, és visszafojtott lélegzettel várt, mintha Torobán 

György ajándékcsomagot bontogatna.

– Ma? Hát… Tudom is én… – A  férfi nak feszített gondolkodástól még in-

kább meggörnyedt a háta, s keze fején lüktetni kezdtek puffadt erei. – Szóval, 

hogy karácsony van, mit szólnál, aranyom, a gyermekeinkhez?

– Az unokáinkkal együtt! – szögezte le Vénke.

– Természetesen.

– Mert nagyok lehetnek már…

– Na persze… Mióta nem láttuk �ket?

– Két éve… Három éve… De ma lesz a napja – mondta Torobán György, és 

nagyot toppantott.
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– Akkor ne lopjuk tovább az id�t – parancsolta Vénke –, fogy az magától is, 

és aligha a javunkra!

Mindkett�jüket rég nem tapasztalt er� szállta meg, mintha testük elfelejtett 

mélységeiben szunnyadó energiákat szabadított volna fel a remény. Ám lehet, 

a magány s�rített lelkükbe oly feszültségeket, melyek képessé tették mindket-

t�jüket a korukat meghaladó teljesítményekre.

Hamarosan ritka zajokkal telt meg a konyha: csengett-bongott a rézmozsár, 

a gázt�zhely zsongása hamvassá tette a konyha leveg�jét, hatalmas fazekak-

ban tajtékozva lobogott a forró víz, és az id� teltével összefonódtak a szagok, 

ínycsiklandó illatokká nemesedtek a g�zök és párák, Vénke arcát is halvány pír 

verte ki, mintha hosszú, téli sétából érkezett volna haza.

Mindeközben Torobán György könnyed, szinte kecses csuklómozgással 

habbá verte a tojásfehérjét, apránként porcukrot adagolt hozzá, aztán hozzá-

keverte az összetört földieper-szemeket, majd tovább ügyeskedett a habver�-

vel, mint egy tapasztalt dzsesszdobos. Az asszony pontosan, szakértelemmel 

feldarabolta a kifagyasztott csirkét, bepanírozta, b�ven mártva tojásba, lisztbe 

és prézlibe, és a forró olajba lökte a darabokat… A f�tt agyvel� a lapítón g�zöl-

gött már, mellette öt tojás várta, hogy feltörjék… Ám el�bb a májgombóclevest 

készítette el�: hígra metélte a megtisztított, tányérnyi májszeleteket, tojást, sót, 

petrezselyemlevelet, kevés zsírt és zsemlemorzsát kevert a pépbe, dió nagy-

ságú golyókká gyúrta, majd miután megforgatta a rozsdabarnára sült csirke-

részeket, a  forró levesbe dobta egyenként a gombócokat. Torobán György 

pedig az eperhabot elkészítvén, krumplit hámozott, négybe vágott minden 

szemet, majd mérsékelten sós vízben odatette f�ni az egészet…

A közeli templomban tízórai misére harangoztak.

– Hányra várjuk a gyerekeket? – kérdezte aggódva az asszony.

– Gondolom – mélázott férje –, elég, ha egyre elkészülünk…

– Persze, persze – vetett gyors pillantást Vénke a konyhájára –, de jobb, ha 

jó el�re elkészülünk, teríts meg, a konyhát már gy�zöm magam is.

– Igen, így lesz jó…

– Ne feledd az ezüstöket, és persze a maradék porcelánt se!

– De nem ám – lelkendezett Torobán György, és kuncogva, mint megle-

petés el�tt a gyermekek, el�bányászta a szekrény rejtekéb�l féltett, ünnepi 

tárgyaikat.

Amikor minden részletében elkészült az ünnepi ebéd: az asztalon század 

eleji porcelánedényekben várakozott minden fogás, s a nagyszoba kinyitható 

asztala makulátlan damasztabrosszal, csillogó-villogó ezüst ev�eszközökkel 

pompázott, Torobán György el�vett egy kopott címkéj�, ezerkilencszázharmin-

cas évjáratú pezsg�süveget, megtöltötte hideg kútvízzel és az asztal közepére 

állította.

– Ünnepelünk – suttogta lelkesen.

– Ünnepelünk, kedvesem – felelte izgalomtól remeg� hangon Vénke.

Aztán kimentek a csatatérre emlékeztet� konyhába és megebédeltek. Az 

asszony egyetlen szeletke pirítóst joghurttal, férje két ev�kanálnyi krumplipürét 

és a csirke egyik szárnyát kebelezte be, majd bementek a nagyszobába, leültek 
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a pompázó asztalhoz, és várakoztak. Olykor-olykor egymásra mosolyogtak, 

mintha biztatnák egymás… Négy órakor bekapcsolták a televíziókészüléket, és 

bóbiskolva, fel-felrévedve, kolozsvári álomtempóban nézték a teljes m�sort, 

míg a bemondó asszonyság jó éjszakát nem kívánt az egész országnak…

Akkor feltápászkodtak az ünnepi asztaltól és rendet csináltak a lakásban. 

Gondosan vigyáztak, hogy minden visszakerüljön eredeti helyére… Amíg Vénke 

mosogatott, Torobán György a szemetesvödörbe ürítette a töméntelen ételt, 

kivitte az udvaruk végébe, és az egészet az emészt�gödörbe szórta.

Lefekvéskor megcsókolták egymást, mint ötvenegy éve minden este, elol-

tották a villanyt és elvackolták magukat ágyukban. Az asszony ekkor megszólalt:

– A jöv� karácsonykor kit várunk, drágám?


