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Kredeczki Zsombor

Elveszett karácsony

Szokás szerint lekéste a 49-est. Elvileg persze volt menetrend, de az nem nagyon számított, a busz 
akkor jött, amikor akart. Elindult gyalog felfelé a Fillér utcán. Majd valamelyik megállónál elkapja. 
Ha egyáltalán jön. Mert sokszor volt, hogy hazaért, mielőtt a következő busz utolérte volna.  
Az utca egyébként olyan volt, mint egy tűzhányó. Lankás dombocskának indult, aztán egyre jobban 
emelkedett, a házuk előtt meg már szinte ijesztően meredek képet mutatott. Lehetne a tetején egy 
kráter, gondolta K. Zs. Néha gomolyogna meg szikrákat hányna és akkor mindenki attól parázna, 
hogy mikor fog kitörni. Ilyenekre gondolt, miközben felfelé kutyagolt, meg arra, hogy két nap 
múlva karácsony, meg kéne venni végre az ajándékokat. 

Az első szemeszter vizsgaidőszaka alighogy elkezdődött. Ma volt az egyetemes jogtörténet 
kollokvium. K. Zs. azt hitte, utána bent maradnak a Belvárosban, ahogy az eddigi vizsgák után 
mindig. Ebéd a Csendesben (pogány ínyenctekercs), utána meg a Véndiák vagy az Ibolya Presszó. 
De mindenki rohant haza. Egérke a karácsonyi ajándékok miatt, Dzsentrinek meg valami diákmelót 
kellett intéznie. Az a lényeg, hogy K. Zs. a Moszkva téren már egyedül volt, és mivel az orra előtt 
ment el a busz, nekiindult a hegynek. Az Ezredes lépcsőnél feltűnt egy középkorú fazon, aki úgy 
viselkedett, mint egy idióta. Valamit a füléhez szorított és hangosan beszélt. A szembejövőket is 
megszólította. A legtöbben megálltak és beszéltek egy pár szót vele, majd fejcsóválva haladtak 
tovább. K. Zs. a menekülés esélyeit latolgatta. Elég reménytelennek tűnt, az első keresztutca még 
messze volt, a másik oldalra meg nem tudott átmenni a forgalom miatt. Mindegy, majd a földet 
nézi elmélyülten.

Elzavarták őket! kiabálta az ember, amikor K. Zs. mellé ért. Hallod? kérdezte, mert K. Zs. elha-
tározásához híven a járdát bámulta, és igyekezett kikerülni a bolondot. Az ember azonban elé állt 
és rárivallt. Elzavarták őket, érted? Kiket? kérdezte K. Zs., azonnal meg is bánva önkéntelen kíván-
csiságát. A román rohadékokat! ordította az ember és továbbra sem vette el a micsodát a füléről.  
K. Zs. nagyon bután nézett. A Csaut, érted? Menekül a szemét a feleségével együtt. K. Zs. továbbra 
is az embert bámulta. A fülére szorított tárgy egy Sokol rádiónak bizonyult, fekete bőrtokban.  
Egy laposelem volt zöld szigetelőszalaggal rögzítve a hátuljára. A Csaucseszkut? kérdezte K. Zs., 
de a rádiós fickó már a következő járókelőnek kiabált.

K. Zs. ténfergett kicsit az üres lakásban. Az öccse csak késő délután jön majd haza az edzés-
ről. A szülők dolgoznak. Benézett a spájzba, ott néha lehetett Pilóta kekszet találni. Megpróbálta 
felhívni Dzsentrit, de nem vette fel. Nyilván még nem végzett a melóval. Újságkihordás, vagy mi. 
Hanyatt feküdt az ágyán és behunyta a szemét. A hideg, téli eső kopogott az ablakpárkányon.  
Nem tudott elaludni, a vizsga izgalma még dolgozott az idegeiben. Körülnézett a szobában. Rom-
Mánia. Nagyjából egy fél éve rakta ki a falurombolás elleni plakátot. Eszébe jutott a rádiós ember. 
Felkelt és bekapcsolta a tévét. A híradó különkiadása ment. Igazából senki sem tudott semmi 
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biztosat. Időnként egy bukaresti tévéstúdiót kapcsoltak, ahol emberek tömörültek a kamera előtt, 
szinte kilökték egymást a képernyőről. Papírról, minden szót külön hangsúlyozva, néhányan kelle-
metlenül kiabálva szövegeket olvastak fel, aztán meg egymás szavába vágva beszéltek. A budapesti 
stúdióból megpróbálták magyarra fordítani, amit mondanak. K. Zs. kiment a konyhába és csinált 
egy rántottát. Hagymát is pirított alá. Tálcára rakta két szelet kenyérrel meg egy pohár vízzel és 
visszament a tévé elé. Épp arról beszéltek, hogy Marosvásárhelyen lőnek. Megszólalt a telefon. 
Apád még nincs otthon, igaz? Persze, ő mindig sztahanovista volt, nevetett Karcsi bá, még ilyenkor 
is melózik, amikor már mindenki lelépett. Gondolom, hallottad mi van a Csauval. Remélem, hogy 
elkapják és kinyúvasztják. Apádnak mondd meg, hogy kerestem, sürgős! Karcsi bá Erdélyből jött 
át, tele volt rémtörténetekkel. K. Zs. nem nagyon akarta elhinni, amiket mesélt. A szekusok által 
megkínzott magyarokról, a magyar szekusokról, az élelmiszerhiányról, a vízzel elárasztott falvakról 
meg a diktátor tiszteletére rendezett felvonulásokról.  K. Zs. az ablakon át figyelte egy darabig 
a szomorú égből csöpögő, rosszkedvű esőt. Továbbra is éhesnek érezte magát. Kettévágott egy 
zsömlét és tett bele egy szelet párizsit.

A fater hetvenéves szülinapjáról már jó néhányan hiányoztak. Igazoltan, persze, hiszen meghal-
tak, ezért nem tudtak eljönni. A hatvanadikon még teljes volt a banda, ott volt az összes régi evezős 
haver, meg a kollégák és egyéb gazfickók is. Aztán a hetvenedikre megfogytak. A fater persze vidám 
volt, mint általában, természetesnek vette, hogy ő éli túl őket, és nem fordítva. Az öcsémmel, két 
kopaszodó, mérsékelten pocakos családapa, meglepetésbulit szerveztünk neki. Meg kellett hozzá 
Karcsi bá is, mert ő erdélyi, mindenkivel haver, és vannak kapcsolatai az evezősklubban is. A szü-
letésnap reggelén mindketten felhívtuk a fatert. Nehogy azt higgye, hogy teljesen elfelejtettük. 
Felköszöntöttük, ahogy illik. Később úgy mesélte a fater, hogy azért délután felé már megsértődött, 
mert kevesellte a vacsorázást, amire anyuka megbeszélésünk szerint invitálta. A Céltorony evezős 
hely, közvetlenül a Duna-parton, a Népszigetre vezető híd tövében, ezért is választottuk. Mi persze 
elbújtunk és figyeltük, ahogy anyuka megérkezik a rosszkedvű faterral. Anyuka unszolta, hogy sétál-
janak át a Népszigetre, csak hogy megnézzék a csónakházat meg szívjanak egy kis folyóillatot. A fater 
még akkor sem kapcsolt, amikor a stégen kirakott kilbót mellett Félix köszönt rá és megkérdezte, 
hogy elmennek-e egy körre. Félixszel együtt versenyeztek a Vasasban. Meg sem kérdezte, hogyan 
került oda vagy egyáltalán mit keres ott. Kicsit kábán beszállt a csónakba és nekiindultak. Amint 
eltűntek a kanyarban, előbújtunk. Az összes vendég, a régi evezős haverok, meg a kollégák és egyéb 
gazfickók letódultak a stégre és ott vártuk a kétpárevezőst. Húzd meg, István! kezdte Karcsi bá a 
kórust. Így bíztattuk a stégről az egykori versenyzőpárost, amikor egy negyedóra múlva feltűntek 
ismét. A fater persze forgatta a fejét hátrafele, hogy kiafene kiabál itt neki. Aztán volt könnyekig 
meghatottság és ölelkezés a stégen. És volt grillsütés a Céltoronyban meg táncmulatság, és sok bor 
és sör is elfogyott. És a cimborák emlékeztek a régi szép időkre. A fater körbejárta a vendégeket, 
kötelességének érezte, hogy mindenkivel társalogjon kicsit. Emlékszel, mikor majdnem vittünk 
egy segélyszállítmányt Erdélybe? Sofőröket kerestek a konvojba és elmentünk valami belvárosi 
lakásba, egy megbeszélésre. Egy lelkész szervezte az egészet. De aztán lőni kezdtek mindenhol és 
kinyírták a Csaucseszkuékat és már nem indult el a konvoj. Emlékszel? Karcsi bá kicsit forgatta a 
fröccsöspoharat a kezében. Persze, azt nem lehet elfelejteni, bólogatott Karcsi bá. Nem is akarom. 
Minden hónap elsején megnézem a videót. Karácsonykor többször is. Milyen videót, kérdezte a 
fater. Hát a kivégzést, mondta Karcsi bá és valami fémesen kemény és rugalmatlan költözött a hang-
jába. Még száll a lőpor, ezek meg ott fekszenek, mint a trancsírozott macska az úton. Vértócsában. 
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Jön a fehérköpenyes figura és megvizsgálja őket. Sokáig egyáltalán nem hittem el, hogy ez tényleg 
megtörtént. Karcsi bá hangja felpuhult. Még ma is elfog néha a kétség. Ezért kell mindig megnézni. 
Hogy tényleg megdöglöttek. Karcsi bá nagyot kortyolt a fröccsből és átnézett a Népszigetre.  
A fater meg levette a cipőjét, felállt egy székre és bejelentette, hogy táncolni fognak. Én bementem 
a teraszról a fedett részbe, hogy elrángassam a dídzsét a biliárdasztal mellől.

K. Zs. csak nézte a töredezett márványlépcsőkön lépkedő barna cipőit, kicsit lihegett és arra 
gondolt, hogy szeretne egy Nájkit. Egy Air Pegasust, mondjuk. Kék-fehérben. Egy menő edzőcipő, 
igen, az kéne, nem ez a fosbarna bőrcsuka. Tizennyolc éves, már nem lenne olyan nagy dolog, ha 
kapna egy Nájkit karácsonyra. Az apja hangja zökkentette ki valahonnan fentről, hogy merre jár. 
Megyek már, mondta és kicsit gyorsabban rakta egymás után a kopott bőrcipőket. A lakás ajta-
jában egy kimért modorú ember várta és egy könyvekkel plafonig telizsúfolt szobába tessékelte, 
ahol már az apja is ült. Meg a Karcsi bá is ott volt, a többieket nem ismerte. Csupa kipirult arcú 
ember. Arról beszéltek, hogy végre elkapták Csaucseszkuékat, de Erdélyben nincs mit enni, éhín-
ség fenyeget. Németországból meg Dániából küldtek egy csomó mindent, de nincs, aki átvigye. 
K. Zs. apja egyből fölajánlotta a családi Skodát, Karcsi bá a Zastaváját és a többieknek is majdnem 
mind volt kocsijuk. K. Zs. megbűvölve hallgatott. Még sosem látta az apját lelkesedni. Hosszan 
latolgatták az indulás legkedvezőbb időpontját. December 23-a volt, senki nem akart puhánynak 
látszani, de a Szentestét azért szerették volna otthon tölteni. Az üzemanyag is komoly probléma 
volt, a benzinkutak nem működtek Romániában. És az is, hogy hol fognak aludni, meg mit fognak 
enni az úton. A dánok két kamion csokit küldtek, avval elleszünk egy darabig, vigyorgott Kar-
csi bá. Végül abban maradtak, hogy majd telefonon pontosítják az indulás időpontját. Hazafelé  
K. Zs., akinek pár hónapos volt még csak a jogsija, megkérdezte az apját, hogy majd ő is vezethet-e. 
Az apja kicsit megrezzent. Majd meglátjuk, mondta.

December 24-én délután az egész család szokás szerint ideges volt. Elharapott és félig kimondott 
beszólások. Fellángoló és összepréselt szájjal visszaszorított veszekedések. K. Zs. ajándékcsoma-
golás ürügyén a szobájába vonult és várta, hogy vége legyen. Pontosan ismerte a forgatókönyvet. 
Majd az ajándékosztásra mindenki lehiggad és a vacsorát selymes gyertyafényben és szeretetteljes 
megkönnyebbülésben fogják elkölteni. Borleves, krumplipüré és rántotthús. Meg az uborkasaláta, 
persze. Hagyománytiszteletből megmaradt a csengetés, amikor az öccsével izgatottan illett bemenni 
a kivilágított karácsonyfához és meglepetést színlelve bontogatni az ajándékokat, amiket több-
nyire együtt vettek meg korábban. K. Zs. nem bánta, belement a játékba. Nem akart mindenáron 
és azonnal felnőni, szívesen elnosztalgiázott a gyerekkorával. K. T., az öccse, aki csak két évvel 
volt fiatalabb, még inkább ragaszkodott az effajta formaságokhoz, felháborodottan tiltakozott, ha 
valamiféle változás szóba került. A szaloncukrokat is azonnal meg kellett kezdeni, még a vacsora 
előtt, az anyjuk szokásos korholása közepette. Hogy ha már vacsora előtt képesek édességet enni, 
akkor már legalább ne a fáról, hanem a bekészített tálkából egyék. És K. Zs. és az öccse, meg az 
apjuk, cinkos oldalra-mosolygással nyitogatták a karácsonyfára aggatott szaloncukrokat és néha 
az anyjukra pillantottak, aki csípőre tett kézzel, boldogan figyelte a fiait. 

De idén semmi sem úgy volt. A feszültség nem oldódott a csengőszó után sem. Végigcsinálták, 
persze, az ajándékbontást, meg volt műmeglepetés is, de nem áradt szét a bársonyos-nyugodt 
boldogság. A vacsoránál K. Zs. apja már felkapcsolta a villanyt, nem gyertyafényben ettek, mert 
idegesítette, hogy nem látja a kaját. Ezen persze összekaptak az anyjával, aki emlékeztette, hogy 
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mindig gyertya mellett szoktak enni. K. Zs. szemben ült az apjával és nézte, ahogy előre felvágja 
a rántotthúst, aztán átveszi a villát a jobb kezébe és belapátolja a darabkákat. Időnként a bal keze 
középső ujjával segíti fel a villára a következő falatot. K. Zs. álmodozva, lassan evett, az apja meg az 
öccse gyorsan, mohón tömték magukba a vacsorát. K. Zs. éppen nekikezdett a második fogásnak, 
mikor az apja már felpattant és megkérdezte, hogy hozhatja-e a beiglit, és szokása szerint választ 
sem várva kiment a konyhába és tepsistől behozta a diós meg mákos rudakat. K. Zs. anyja kia-
bálni kezdett, hogy azt még szépen ki kell tenni egy tálra és erre az apja megkérdezte, hogy vajon 
az megváltoztatja-e az ízét, és az anyja sírástól elcsukló hangon megkérte, hogy ne rontsa el ezt a 
szép estét. Erre az apja felpattant és bekapcsolta a tévét. Letépett pár szaloncukrot a fáról és beült 
az egyik fotelba. K. Zs. örült, szerette volna nyugalomban megenni a rántott húst. Igyekezett nem 
figyelni a tévéből agresszíven áradó hangokra. Ma is lelőttek egy csomó embert Romániában. 
Marosvásárhelyen szekusokat fogtak el. Holnap lesz a Csaucseszku pere, mondta az apja a fotel-
ból. Nem lehetett folytatni a vacsorát, legalábbis úgy nem. K. Zs. és a család többi tagja a vacsora 
maradékával átültek a kanapéra és elmerültek a romániai forradalomban.   

Karácsony első napját K. Zs. hagyományosan olvasással töltötte. Általában elsőnek ébredt. 
Csend volt a lakásban, lehetett nyugodtan heverészni, válogatni a karácsonyi könyvekből.  
Most ez is másképp történt. Az apja még ki sem törölte a csipát a szeméből, máris bekapcsolta a 
tévét. Jó hangosan, mert különben nem lehet hallani. K. Zs. becsukta a könyvet és ő is kiült a fotelba. 
Nézték élőben a forradalmat. Ebédre a vacsora maradékait ették, meg sok beiglit. K. Zs-nek nem 
volt ereje felkelni a tévé elől. Egész nap ment, hangoskodott. Mindenkit kapcsoltak, mindenki 
elmondta a véleményét. K. Zs-nek vagy izzadt a lába, vagy fázott. Se zoknival, se anélkül nem volt 
jó. Aztán késő délután jött a hír, hogy kivégezték a Csaucseszku házaspárt. Állítólag per is volt, és a 
francia tévében videót is mutattak a kivégzésről. Újra felbolydult a televízió, elemzők kommentáltak, 
okostojásokat kapcsoltak. K. Zs. és a család többi tagja aznap már nem beszélgettek egymással. 

Hülyeség volt január másodikára tenni a statisztika vizsgát. Az oktató gyorsan és gúnyosan 
bizonyította K. Zs-nek, hogy semmit sem tud, nem érti a lényeget. Aztán megvetően adott egy 
közepest. K. Zs. megpróbált örülni annak, hogy túl van rajta. Lebotorkált a büfébe és vett egy 
puncstortát. A többiek még nem végeztek, a büfé üres volt. K. Zs. nézte a puncstortát a papírtál-
cán. Nem volt kedve egyedül enni. Aztán bevágódott Zsiga, a pofátlan. De most még neki is örült. 
Adj már egy kilót, légyszi. Teljesen le vagyok égve. Még cigit sem tudtam venni. K. Zs. kitúrt egy 
százast és szó nélkül odaadta a Zsigának, aki hálából melléült, oldalba bökte és csevegni kezdett 
vele. Na, hogy telt a karácsonyi szünet? Jó volt, mi? Mázlink van, hogy rögtön ki is csinálták őket. 
Bazmeg, az egész tárat beléjük eresztették. Lehunyta négy szemét a két szemét, mondta röhögve, 
és megint oldalba bökte K.Zs-t. 

K. Zs. ránézett az érintetlen puncstortára, aztán mormogott valamit a Zsigának, hogy bocs és 
kiment az egyetem elé. Leült az egyik műkő virágláda szélére. Cigit tett a szájába, de nem gyújtotta 
meg. Nem érdekelte a nadrágján keresztül felkúszó hideg nedvesség. Semmi másra nem vágyott, 
csak hogy érjen már véget ez az elcseszett karácsony. 
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