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ségétől, hisz nagyon-nagyon szeretne orvos
lenni…”

„Talán te is követni akarod!? – förmedt rá a
lelgyőr. – Egy tőről vagytok vágva! Na, látjátok
– fordult felénk –, ezért kellenek az ilyen és ha-
sonló gyűlések, mert ilyenkor lehet megtudni:
ki hogyan gondolkozik, ki a hűséges pártunk
eszméihez!”

„Nem, én csak szeretném követni a tanulás-
ban … Eddig úgy gondoltam, hogy itt szak-
embereket nevelnek, készítenek fel az életre,
meg hogy mindenkinek esélye van … Én nem
szavazok a kizárás mellett!” – fordult felénk
lángpíros arccal.

Egy tenyérnyi csend után viharos taps dü-
börgött a teremben helyeslő bekiáltások kísére-
tében.

„Mit tapsolnak rohadt tenyereikkel?! – pró-
bálta túlkiáltani a jelenlévőket a szónok. – Meg-
érdemelnék, hogy az egész évfolyamot kirúg-
juk!”

Kapta magát és mérgesen kirohant janicsár-
fiókái kíséretében.

Boriszt nem rúgták ki, de megbuktatták
mindkét állami vizsgán, és csak egyévi kény-
szerpihenő után, no meg azután, hogy a párt él-

Szűkebb pátriámban így nevezték a karácsonyi
ajándékot, melyet – mondanom se kell – szív-
repesve vártunk. A közelgő ünnepek csúcs-
pontja számunkra: gyerekeknek, a szenteste
volt, mikor is birtokunkba vehettük a kará-
csonyfa alatti Jézuskát, Jézuskákat. Már advent
első napjaiban egyre gyakrabban visszatérő
téma volt ez gyermekvilágunkban, mikor is ér-
leltük vágyainkat és elképzeltük a közelgő nagy
nap ajándékait, melyekről oly gyakran tettünk
említést a Nagy Jézuska földi küldötteinek, szü-
leinknek, és ezerirányú óhajunkat papírra is
vetettük az égi ajándékozó címére írott leve-
lünkben, emlegettük egymás közt tavalyi Jé-
zuskáinkat – kimondva és kimondatlanul ösz-
szehasonlítva azok minőségi és mennyiségi

harcosát kiakolbólították alkoholizálása miatt,
tanulhatott tovább és diplomázhatott.

Úgy tudtuk, hogy megbetegedett, epilepsziás
lett, és Rahót is azért választotta munkahelyéül,
hogy minél távolabb kerüljön rossz emlékű vá-
rosától. Elmegyógyászként kamatoztatta kivé-
teles tudását, betegei szerették, tisztelték, csa-
ládot alapított, két gyermeke született, de ő
korán, nagyon korán távozott. Azt beszélték,
hogy betegsége elhatalmasodott rajta, és szán-
dékosan túladagolta magát.

A tiszai áradás, a soron következő, meghiú-
sította szándékunkat: nem találkozhattunk Ra-
hón, mert a kegyetlen ár elmosta az országutat.

Az összegyűjtött pénzt elküldték nekem, ad-
nám át – alkalomadtán – a feleségének.

Napok múltával, mikor úgy-ahogy helyre-
állt a telefonos kapcsolat, feltárcsáztam Borisz
feleségét, elmondtam neki – többek között –
tervünket, elképzelésünket.

Könnyekkel viaskodva köszönte, de egy
időre halasztást kért, ugyanis azt a parcellát,
melyben Borisz földi maradványai pihentek,
elmosta a megvadult Tisza.
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Jézuska
jellemzőit –, megkülönböztetett hangsúllyal
azokat az ajándékokat, melyek megítélésünk
szerint szebbek, jobbak voltak, mint társaink
hasonló ajándékai. 

Ez sosem pénzbeli összehasonlítás volt, hisz
tudtuk, sőt kézzelfogható bizonyítékai is voltak
a nagyfiuknak, hogy a Nagy Jézuska nem vá-
sárol a boltokban, neki „vannak ajándékai”,
melyeket kinek-kinek érdemei szerint oszto-
gat; az értékrendet a mennyiség, változatosság
és újszerűség határozta meg: egy-egy ruhada-
rab, amire úgyis szükség volt, a lányoknál nem
került rivaldafénybe, amiben közrejátszott a ki-
sebb-nagyobb irigykedés is. Fantáziaébresztők
a babák, a babakelengyék, bababútorok voltak,
még abban a kivitelben is, melyeken látni lehe-



tett a háború utáni szegénység nyomait. Ná-
lunk, fiúknál, szintén a játékszerek voltak a
sztárok: hintaló, mozgó, alakjukat változtató
szerkezetek, na és persze valamiféle háborús-
dira alkalmas játék: kard, pisztoly, melyekkel
ritkán lepett meg a Nagy Jézuska, s talán éppen
ezért is voltak a legbecsesebbek.

Az ünnepek első napján, amikor még szün-
idő volt az iskolákban, vittük Jézuskáinkat az
osztályba, amolyan közszemlére, a nem titkolt
dicsekvés szándékával.

Én soha nem vittem, nem tudtam elvinni az
iskolába Jézuskáimat osztálytársaim árgus te-
kintetétől félve, mert eleve hátrányban voltam,
restelltem magamat és féltem a becsmérlő vé-
leményektől: nagymamámmal, édesanyámmal
és beteg nénémmel éltünk egy fedél alatt, nem
volt férfi a háznál, nem kívánhattam – ezt meg-
értették velem –, hogy karácsonyi álmokat sző-
hessek.

A felettünk átvonult világégés fojtó pernyéje
megvámolta még a nap huszonnégy óráját is –
szegények voltunk, s mindezek mellett ki is kel-
lett tenni magunkért: ajándékcsomagot kellett ké-
szíteni barátomnak, legkedvesebb osztálytár-
samnak, átadni neki azzal, hogy ezt neked hoz-
ta a Nagy Jézuska, de az én karácsonyfám alá tet-
te, amit ő is viszonzott. Márpedig illett valami
szebbet, jobbat és többet csomagolni, hisz nem
lehetett demonstrálni a szegénységet, no meg
arra is gondolni kellett, hogy az én ajándékom
valahol egyensúlyban legyen az övével, különös
tekintettel az én helyzetemre: a város köztisz-
teletben álló orvosának fia volt a legjobb bará-
tom, s mint ilyen, akinek családja a módosabbak
közé tartozott, több és szebb ajándékkal lepett
meg – nem illett lemaradnom.

Hetente kétszer: szerda délután és vasárnap
délelőtt, harangozásig, élvezhettem barátom és
családja vendégszeretetét, ami mindig élmény
volt, játszhattam egyedülálló játékaival, forgat-
hattam szebbnél szebb könyveit, ehettem a sza-
kácsnőjük fantasztikusan ízletes süteményei-
ből, hallgathattam a rádiót.

Advent harmadik vasárnapja délelőttjén is
meglátogattam őket. Már az előszobában azad-
dig soha nem tapasztalt illatot éreztem, ami
csak hatványozódott, mikor a barátom szobá-
jába léptem.

Sokáig nem kötött le az aznapi játék, mert
kerestem, kutattam szemeimmel az érzékszer-
veimre olyannyira ható illat forrását, míg végül

felfedeztem, azaz gondoltam, hogy az, mert
azaddig nem találkoztam ilyennel: az ablak
alatti kisasztalon, egy gyümölcsöstálban sárga
külsejű, fehér bélésű héjak hevertek – ezek
árasztották az illatot.

– Az narancs – világosított fel barátom. –
Nem láttál még narancsot?

Ingattam a fejemet.
– Nézd csak – ütött fel egy könyvet –, így néz

ki.
Egy számomra ismeretlen, furcsa alakú-

lombú fán libatojás nagyságú terméseket fe-
deztem fel.

– Ez mifelénk nem terem, onnan hozzák, ahol
mindig nyár van, sosincs tél. Apukám hozta
valahonnan – világosított fel Tapi barátom. – Az
íze meg, az olyan finom, mint, mint a narancsé.

Restelltem magam rákérdezni: és az milyen?
– Az illata nagyon jó! – nyeltem nagyokat,

mert a zamatát nem tudtam azonosítani.
– Nekem nagyon tetszik...
Vittem, hordoztam magamban, álmaimban

is velem volt. Nagyon szerettem volna beleha-
rapni, megkóstolni, de vágyamat csakis párat-
lan fantáziámmal tudtam kielégíteni: víziókat
szültem, építgettem, alakítottam erdők, ligetek,
gyümölcsösök formájában, de csakis azért,
hogy közepükbe helyezzem a számtalan illatos
narancsot.

– Szereted még a narancsillatot? – kérdezett
Tapi az ünnepek előtt úgy két nappal.

– Szeretem, még most is érzem – válaszol-
tam, miközben tolult és izmosodott bensőm-
ben az érzések megismételhetetlenje.

– Csak nem narancsot szán nekem Jézuska-
ként? – villant át agyamon.

Ez a gondolat nem hagyott nyugton, sőt erő-
södött, mígnem elfogadott ténnyé érlelődött
bennem.

Édesanyámmal lázasan készítettük a Tapi-
nak szánt Jézuskát: igyekeztünk gazdaggá, szí-
nessé tenni, mert meg voltam győződve: na-
gyon-nagyon kell viszonozni a narancsot. A
diókból, almákból, színes papírcetlikbe csoma-
golt kockacukrokból összeállított ajándékba be-
lecsempésztem legkedveltebb játékomat is: az
ólomkatonát, amit ő is szeretett volna, de én
azaddig nem tudtam megválni tőle.

Meg sem vártam az iskolai ünnepély végét:
szaladtam haza, szorosan magamhoz ölelve
Tapi barátom Jézuskáját egyre foglalkozva az-
zal a gondolattal, hogy milyen lesz az íze, hogy
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biztosan nagyon finom lesz, hogy végtelenül
fog ízleni.

Lázasan fejtettem le a csomag borítóját: úgy
négy-öt maroknyi narancshéj volt a tartalma,
némelyik frissebb, néhány aszottabb, valame-

lyik már-már száraz, de az illat az olyan volt,
mint mikor először találkoztam vele.
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