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Kovács katáng Ferenc

Fehér karácsony
Cekkert még nem láttam Apa kezé-

ben. Barna papírzacskó volt benne. 

Átrohant a nappalin, egyenesen be a 

nagyszobába, amit csak az ebéd utáni 

lepihenésre és éjszaka szoktunk hasz-

nálni. Széktologatás, nyikorgás, halk 

puffanás, majd egy rövid szentségelés 

hallatszott. Anya sem értette a dolgot, 

szó nélkül elvette Apa kezéb�l az üres 

cekkert, és kiment a konyhába. Finom 

illatok csapták meg az orromat.

Apa levette fejér�l a fekete perzsa 

kucsmát, és a díszkiadású sorozatokat 

tároló könyvállvány tetejére tette. Szür-

ke, irhabéléses télikabátját a bejárati 

ajtó melletti fogasra akasztotta. Puha 

marhab�r birgerli csizmáját kif�zte, 

nagy nehezen kibújt bel�le. Faszege-

zett b�rtalpáról lekaparta a havat, s a 

rongysz�nyegre tette. Megnyalt tenye-

rével lesimította fakószürke szöghaját. 

Anya után ment. A  konyha sarkában 

volt a m�helye. Az ablak el�tt robusz-

tus férfi varrógép állt, mellette a vastag 

lapos feny�fa szabóasztal. A másik ab-

lak alatt volt Anya kecsesebb, n�i var-

rógépe, �  az ebédl�asztalt használta, 

ha épp nem a Dédi birtokolta.

A  karácsonyi sütés-f�zés kellékei 

mindkét asztalt beborították. Nagyobb 

ünnepekre, húsvétra, Ilona- és Fe-

renc-napra, karácsonyra Dédi mindig 

áthívta a hátsó szomszédot segíteni. 

Marcsa forrázás után igen ügyesen és 

gyorsan kopasztotta a tyúkot. Tokot 

még a szárnyvégeken sem hagyott. 

Végül a vájdlingban rakott újságpa-

pírlángon leperzselte a szárnyason 

maradt pihéket. A tyúk belezését már 

nem bízta rá Dédi. Marcsa a tüzet vi-

gyázta, a  horganyzott mosófazékban 

vizet forralt, folyton mosogatott. Dédi 

azt is hagyta, hogy id�nként nagyokat 

sóhajtva lepihenjen a sparhelt mellé, 

és sorolni kezdje az utca pletykáit.

Reggel óta egyfolytában havazott. 

Ezt f�leg Apa nehezményezte, s ha én 

ujjongani, lelkendezni merészkedtem, 

jobb volt nyakleves-távolságon kívül 

állnom t�le. Apa nem szeretett havat 

seperni, lapátolni pláne nem. S bizony 

el�fordult, hogy a rend�r becsenge-

tett, ha nem volt tiszta a ház el�tti 

járda. Én készségesen ajánlkoztam, 

de valami rejtélyes oknál fogva nem 

engedtek ki egyedül az utcára. Na jó, 

egyszer a szomszéd rossz fi úk biztatá-

sára én is meghógolyóztam Csámpás 

Rozit. S habár egyedül én nem talál-

tam el, mérget vehettem rá, hogy én 

kapom a legnagyobb verést érte. Apa 

a f�zfa sepr�t jobbra, balra lengetve 

viharzott el�re, csak úgy szállt a csil-

logó, fagyos hópihe. A kerítés tövében 

már térdig ér� hósánc volt. Majd elol-

vad, nyugtatta magát. A  sparhert ha-

mutartó dobozából felszórta a frissen 

sepert járdát, s berohantunk a meleg-

re. Apa zakóban volt, csak sálat tett 

a nyakába, s  bet�rte a zakó fazonja 

alá. Amikor a fejér�l leesett a kucsma, 

nekem nem volt szabad meghallanom 

a kísér� szöveget. S meglátnom sem, 

hogy a túloldalon hóna alatt feny�fá-

val surran tova valaki a s�r� hóesés-

ben. Engem bezzeg úgy beöltöztettek 

erre a tétlen szemlél�désre, mintha 

nagyapámékhoz mentünk volna a vá-

ros másik végébe.

Hál’ Istennek, megint fehér kará-

csonyunk lesz, sóhajtott nagyot Dédi. 
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Apa lesütötte a szemét, épp a hideg-

re panaszkodott, húz az ablak, nem 

ért semmit a karnisra felrajzszögezett 

lópokróc. Heten ültünk a konyhaasz-

tal körül. A  szenteste a sz�k családé. 

Dédi, Nagyiék, Anya, Apa, Durcás meg 

én. El�került a herendi készlet és az 

ezüsteszcájg. Csillogó, zsíros fény�. 

A Jézuskát nyolcra vártuk. Asztalra ke-

rült a soron lév� fogás. Ilyenkor hogy 

tudnak enni a feln�ttek? Id�nként én 

is belefeledkeztem a fi nomságokba: 

húsleves cérnametélttel, utána leves-

hús, sárgarépa, karalábé. Mélybarnára 

sütött toroskáposzta, rizses és véres 

hurka, kolbász, áttört krumpli, vizes 

uborka. Mindenkinek volt egy törté-

nete vagy kommentárja a Dédi f�zt-

jéhez. Ólomlábakon járt az id�. Az 

elmaradhatatlan, porcukorral hintett 

diós és mákos beigli selyempapír alatt 

várakozott az ablakpárkányon. Csak az 

ajándékozás után lesz feltálalva. A sü-

t�b�l frissen el�húzott mákos bobájka 

volt az utolsó fogás. A  férfi ak nem 

nyúltak hozzá. Nem csúszik rá a bor, 

hárította el magától a nagyapám. Én 

hiába szerettem volna közéjük tartoz-

ni, mivel bort nem kaphattam, öröm-

mel fogadtam el a púpozott kistányért. 

Észre sem vettem, Apa elt�nt a kony-

hából. Bagózik valahol, kommentálta 

Anya. S hirtelen, mintha szíven ütöttek 

volna, megszólalt egy vékony hangú 

cseng�. Rohantam volna, de a feln�t-

tek komótos kászálódását ki kellett 

várnom.

Megjött a Jézuska. Berepült a be-

lülr�l zárt ablakon? A  spaletta retesze 

is úgy feszült, hogy az ujjaimmal meg 

sem tudtam mozdítani. Egy csavarhúzó 

állt ott a reggeli és az esti spalettázásra. 

A Jézuska meggyújtotta a gyertyákat is, 

csillogott a sok színes gömb, az ezüst-

boa és a hófehér angyalhaj. Szaloncu-

kor, habcsókkarikák lógtak az ágakon. 

A fa plafonig ért, a szoba sarkát teljesen 

ben�tte. Óriásnak t�nt nekem. Meg-

hatottan álltunk körülötte. Énekeltük 

a Mennyb�l az angyalt. Apa a vállamat 

szorongatta, s hogy ellágyulását leplez-

ze, barackot nyomott a fejemre.

Anya kiosztotta az ajándékokat, 

felolvasta a kísér�cédulákat. Egy szé-

lesebb mozdulatától meglebbent a 

függöny, belekapott a gyertyaláng. 

Nagyapa felpattant a tonettszékb�l, és 

két tenyerét összecsapkodva pillana-

tok alatt eloltotta a tüzet. Jó nagy lyuk 

tátongott a drapp szín� horgolt függö-

nyön. Megszeppenve ültünk egy dara-

big ölbe tett kézzel. Aztán süteményez-

tünk, a feln�ttek iszogattak. Végül Apa 

elénk állt hátratett kézzel. Na, melyik 

kezemben van? Mindkett�ben narancs 

volt. Felbontotta. Illata összekevere-

dett a viaszgyertya, a megperzsel�dött 

t�levél s az ünnepi lakoma illatával. 

Két gerezd jutott mindenkinek. Ilyet 

még egyikünk sem evett!


