
Nevek a kosárban 
 

A szüleim sosem voltak a hiányzás hívei, de az a december úgy alakult, hogy 

egész hónapos útra keltek; egészen Indiáig terveztek menni, hogy segítsenek a 

rászorulóknak. Nem volt más választásuk, még a téli szünet előtt kivettek az iskolából és 

leautóztak velem vidékre, hogy a nagypapa vigyázhasson rám. Nem fogok hazudni, 

tizennégy éves, friss gimnazistaként egyáltalán nem lelkesedtem a tudattól, hogy az 

iskolai karácsonyi buli helyett papa vidéki viskójában kell töltenem az egész decembert.  

Imádtam nagyapához járni nyaranta, imádtam a kicsi házikóját a kisvárosi 

templom mellett, és majd megvesztem a nyugodt hangulattól, ami körbelengte az egész 

környéket. Szerettem a határ felé tartó traktorok hangjára kelni, kedveltem a végtelennek 

tűnő mezőket, a levegőben terjedő virágillatot pedig szívesen becsomagoltam volna, hogy 

a panelban is érezhessem, de rettegtem tőle, hogy tél lévén csak az unalom vár majd rám. 

Nagyvárosban nőttem fel, mindig élmény volt egy-két hetet csöndben eltölteni, távol 

mindentől és mindenkitől. Jelen esetben viszont egy egész hónapról beszéltünk, nem csak 

pár hétről.  

Az a december viszont más volt. Terveim voltak az új barátnőimmel: moziba 

akartunk menni és megnézni valami csöpögősen romantikus karácsonyi filmet, be 

akartunk ülni a pláza egyik kávézójába kipróbálni az ünnepi kínálatot, és végül együtt 

akartam karácsonyozni a szüleimmel, akiknek az adott év már a harmadik alkalom volt, 

amikor jótékonykodással töltötték az idejüket. A különbség csak annyi, hogy az előző két 

évben engem is vittek, hiszen országon belül maradtak. Indiáig azonban nem akartak 

cipelni.  

Így történt, hogy december elsején a nagy lila bőröndömmel együtt papa 

előszobájában topogtam, próbálva leverni a havat a bundás csizmám talpáról. Abban az 

évben korán érkezett a hó, már november végén leesett a hegyekben, az utolsó napokban 

pedig ellepte az országot.  

Papa két puszit nyomott az orcámra, tüzetesen kifaggatott arról, tetszik-e az új 

iskolám, majd megkínált egy kis mézeskaláccsal és hagyta, hogy bekapcsoljam a 

nappaliban lévő, poros öreg tévét. Nem kellett kétszer kérni, ledobtam a kabátomat a 

fogasra, majd levetettem magam a kanapé párnái közé és már nyúltam is a távirányítóért. 

A nagyapánál nem, hogy wifi, de netkábel sem volt, így előre szenvedtem, hogy egy 

hónapot fogok eltölteni elzárva mindentől és mindenkitől.  

A számat húzgáltam, miközben fél füllel azt hallgattam, ahogy apa és anya kérleli 

papát, hogy próbálja nekem érdekessé tenni az elkövetkezendő ünnepeket, ugyanis a 

mobilnetem véges és nem fog kitartani egy hétnél tovább. Elkeseredetten bámultam hol 

a tévében játszódó brazil szappanoperát, hol az ablaküvegen túl szállingózó pelyheket.  

Anyuék nem maradtak sokáig, nem telt bele másfél órába sem, már csak az autónk 

berregését hallottam, ahogyan elhajtanak a ház elől. Az óra delet ütött, a 

templomharangok megszólaltak, a papa pedig letelepedett mellém a kanapéra.  

– Tudom ám, Évácskám, hogy nem ez lesz életed karácsonya, de biztos találunk majd 

olyan hagyományt, ami neked is tetszik! – simított végig a hajamon, halvány mosolyt 

festve ezzel az arcomra.  

Jóleső érzés volt a kandalló mellől tévézni, egészen úgy éreztem magam, mint egy 

karácsonyi filmben. 



Délutánra azonban rendesen ráuntam az ücsörgésre és feltűnően kezdtem fel, s alá 

mászkálni a házban. Először csak a holmimat pakoltam ki a vendégszobában, miközben 

a konvektor ütemes kattogását hallgattam, ahogyan az a lelkét is kilehelte azért, hogy 

meleget csináljon nekem estére. Megágyaztam, bepakoltam a szekrénybe és feltettem 

tölteni a laptopot, hogy alvás időre legyen sorozatom. Felkészülten érkeztem, minimum 

tíz évadnyit töltöttem le az indulás előtti napon.  

Nagypapa szerencsére észrevette, hogy meguntam a banánt, így felajánlotta, hogy 

menjünk el bevásárolni a következő napokra.  

Nem mentünk messzire, még csak az utcából sem kellett kisétálnunk, hogy 

eljussunk a legközelebbi boltig. A munkaórák végeztének hála nem voltak kevesen; 

érdeklődve figyeltem a körülöttünk elsétáló ismeretleneket.  

Decemberhez méltóan karácsonyi dallamok szóltak a rádióból és mindenhol 

karácsonyfadíszeket és szaloncukrot véltem felfedezni.  

– Szeretnél egy adventi naptárat? – vett le egyet a mellettünk lévő polcról.  

Apáék tíz éves korom óta nem vásároltak nekem hasonlót, de nem akartam elvenni a 

lelkesedését, így vállat rántottam. Végül is, miért ne?  

Így landolt a kosárban egy adventi naptár, aminek külsején egy kuckó előtt parkolt a szán 

az összes rénszarvasával együtt, a Mikulás pedig felfelé igyekezett a kéményhez. Mit 

számított még egy kis csoki a töménytelen sütemény halom mellé, amit a nagyapával 

hétvégente terveztünk sütni, hogy legyen mit vinni a templomba a hajnali misékre?  

A hirtelen gondolat rögtön eszembe juttatta, hogy vasárnaponként nekem bizony 

korán kell majd kelnem. A felismerésre megrökönyödtem, és megálltam az adventi 

koszorúk előtt, amiket a papa olyan bőszen nézegetett.  

– Tényleg, nem is láttam nálad koszorút!  

– Megvártam a megérkezésed, hogy választhass – mosolygott rám.  

Ha valamit már kiskoromban is szerettem az adventben, az a vasárnapi gyertya gyújtás. 

Ebből kifolyólag nem siettem el a válogatást, alaposan szemügyre vettem a kínálatot. 

Végül egy dús, fenyőágakból összefont, hagyományos színekben pompázó darabot 

választottam, melyen a lila és a rózsaszín gyertyákat kicsi gyöngyök és csillagok 

keretezték. Nagypapa elégedetten bólogatott, majd tovább csoszogott a következő sorba.  

Szépen megpakolt kosárral fizettünk a kasszánál, tömött szatyorral battyogtunk 

haza. Otthon kiraktuk a koszorút a konyha asztalra, visszagyújtottuk a kandallót és 

bekapcsoltuk a rádiót. Bemehettem volna sorozatozni a szobámba, de szívesebben 

segítettem gofrit sütni vacsorára.  

– Cukormérgezéssel fogok haza menni, papa – jegyeztem meg kacagva.  

Az ablakból láttam, ahogyan a hó óráról órára kevésbé esik, majd teljesen eláll. Az 

udvarra ráborult a sötétség, csak a didergő fűszálakon meghúzódó hóréteg verte vissza az 

utcai lámpák tompa sárga fényét. Időközben mi is felkapcsoltuk a világítást a konyhában, 

úgy tevékenykedtünk tovább.  

– Feltegyem neked a vizet melegedni, angyalom? – kérdezte.  

Már majdnem elfelejtettem, a ház annyira régi, hogy bojler sincsen benne, így fürdéshez 

gáztűzhelyen kell melegíteni vizet.  

– Igen, kérlek! – bólintottam hevesen. Szerettem volna ágyba kerülni este tíz előtt, hogy 

a holnap hajnali kelés ne viseljen meg annyira és ne grimaszba torzult arccal száljak fel a 

szomszéd városba vezető buszra.  

A gofri édes illata betöltötte nem csak az egész konyhát, de még a nappalit is. 

Amíg eszegettünk a kandalló meleg fényében és fél füllel hallgattuk a fadarabok 



ütemtelen recsegését, papa adventi hagyományokról kezdett beszélni, amit nagyon 

szívesen kipróbálna velem.  

– Tehát akkor a legtöbb hagyományra még heteket kell várni, igaz? – tömtem a számba 

még egy falat kakaós gofriszeletet. – Luca napjáig még hátra van tizenkét nap. Az 

majdnem két hét. 

– Jól látod – bólogatott. – Addig találunk más elfoglaltságokat.  

Miközben papa beszélt, rájöttem, hogy a szüleim mennyi hagyományt egyáltalán 

nem tartanak. Furcsa volt belegondolni nagyapa meséit hallgatva, hogy régen mennyi 

mindenre odafigyeltek decemberben az emberek, és az idő rohanásával mennyire kevés 

dolog maradt ebből.  

Fürdés után már csak elköszönni andalogtam a konyhába, kifárasztott a több órás 

utazás és a vásárolgatás, na meg az egész napos evés. Nagypapa viszont éppen 

szorgalmasan körmölt valamit, előtte egy fellapozott naptár, mellette kis kosár, benne pár 

cetlivel.  

– Mit csinálsz? – értetlenkedtem, áthajolva a válla fölött.  

– Emlékszel mit meséltem neked a fiú nevekről? – dobta az utolsó papírkát is az apró, 

fonott kosárkába. Nagyon vigyorgott ősz szakálla alatt, látszott, élvezi, hogy itt vagyok.  

– Arról beszélsz, hogy Luca nap után minden nap el kell dobnom egyet és az utolsó rejti 

a jövendőbelim nevét? – pislogtam rá elkerekedett szemekkel. – Papa, azt sem tudod 

milyen nevű fiúkat ismerek!  

– Az nem baj, kiválasztottam pár szép nevet a naptárból – csapkodta meg az említett 

tárgyat vidáman. – Fiatalka vagy még, sok mindenkivel fogsz találkozni. Tessék – nyomta 

a kezembe. – Luca napjáig nem leskelődünk! – kötötte a lelkemre.  

Nem vitatkoztam, fogtam a kosárkát és bevittem a szobába. A konvektor 

elcsendesedett, kellemes meleg levegő ölelte közre a teret. Legszívesebben rögtön 

feltúrtam volna a neveket, kíváncsi voltam papának melyikekre esett a választása. A bajt 

megelőzve kihúztam a régi fa íróasztal egyik fiókját és eltettem szem elől a fonott tartót.  

Ezt követve farkasszemet néztem a feltöltött laptopommal, de nem tudtam rávenni 

magam, hogy bekapcsoljam. Szóltam a papának, hogy lefekszem aludni, pár perc múlva 

pedig már a takaró alatt szuszogtam.  

 

Az elseji szájhúzás után a hátralévő idő úgy röppent el a szemem előtt, mintha 

valaki négyszeres gyorsításban pörgette volna végig a filmtekercs képkockáit.  

Másodikán reggel ismét hóesésre keltünk, habár nem vettem volna észre, ha 

nagypapa nem bök az ablak felé. Hajnal ötkor elég kómás voltam ahhoz, hogy nem 

fogtam még fel: máris eltelt egy nap, mióta megérkeztem. 

Komótosan húztam magamra a rétegeket, gondosan ügyelve arra, hogy 

misézéshez alkalmas ruhákat vegyek fel. A szüleim elfoglalt emberek – és fáradtak –, így 

sosem volt még alkalmam az adventet kísérő hajnali miséken részt venni. Aznap reggel 

egy kicsit nyűgnek éreztem, hiszen sokat jártam templomba, nem tartottam szükségét 

minden vasárnap hat órára átküzdeni magamat a szomszéd városba.  

A korai órák elvették az étvágyamat, így mindössze egy fél pohár vizet ittam, 

mielőtt elsétáltunk a buszmegállóig. Nem álltak mellettünk sokan, leginkább a papával 

egy korosztályba tartozó nénik és bácsik lézengtek körülöttünk. Hát persze, a velem 

egykorúak között nem, hogy nem divat templomba járni, de ilyen korán még úgy sem.  

A busz kis késéssel érkezett. Az úton végig a környéken gomolygó ködöt, a lassan 

ébredező házakat és az egybefolyó, havas tájat figyeltem. Még félhomály volt, leginkább 



nem sötét, de nem is világos. Pár csillag még halványan pislákolt az égen, a Hold is 

álmosan nézett le ránk, ahogyan a busz végigpöfögött a vidéki, kátyús utakon.  

Nagypapa elszunyókált mellettem, miközben a pára lassacskán eltakarta előlem a 

tájat. A busz fűtése egyre inkább átmelegített, többé nem vacogtam a bundás kabátom 

alatt. Sejtettem, hogy a templomban nem lesz ilyen meleg, odaérve pedig rájöttem, hogy 

nem gondoltam butaságot.  

A templomot halványan világító sárga, tojás alakú fényfüzérekkel díszítették. Az 

éjszaka frissen esett fehér hótömeg visszatükrözte a sziporkázást a falakra, ezernyi 

csillagot festve rá. A fából összebarkácsolt jászolban már minden fontos szereplő helyet 

foglalt, csupán a kicsi Jézus hiányzott még, hiszen szentestére még várni kellett. Lelkesen 

vettem szemügyre a gondosan kidolgozott bábukat, nem tudtam megállni, hogy ne 

készítsek pár képet róluk.  

A templomban sem volt nagy meleg, viszont sokkal többen voltak, mint 

számítottam rá. A padok között egész színes felhozatallal találkoztam, velük szemben a 

gyermekkórus készülődött. Erős tippem szerint az egyházi általános iskola növendékeivel 

találkozhattam, amit később nagyapa meg is erősített.  

A miseének úgy hangzott a visszhangtól, mintha két szólamban szólna, amitől 

kellemes bizsergés futott végig a hátamon. Szerte a beltérben gyertyák égtek apró lánggal, 

a hajnali félhomályban úgy festettek, mint a vízen úszó fényes tükörképek. Hamarosan 

az első adventi gyertya is meggyújtásra került, hat órára pedig jóleső melegség töltötte fel 

a templomot. Mindenki mosolygott, papa még szóba is elegyedett a mellettünk ülő 

házaspárral; az alsós korú kislányuknak tetszett a sálam. Természetesen rögtön 

megkínáltam a lányt mézeskaláccsal, amit még a papa sütött napokkal ezelőtt, majd a 

gyermekkórus felé vettem az irányt és közöttük is szétosztogattam pár omlós süteményt. 

Mondanom sem kell, örömmel fogadták az ajándékot. Egészen jót beszélgettem velük, 

hasonlóan nyűgösek voltak a koránkeléstől, mint én reggel, annyi különbséggel, hogy én 

már sokkal jobban éreztem magamat. Elmesélték, hogy minden vasárnap itt lesznek, sőt, 

a szentesti éjféli misén is találkozhatok velük, szóval megígértem, hogy legközelebb is 

hozok valami finomat.  

Nem buszoztunk rögtön haza, helyette beültünk egy közeli kávézóba és 

megreggeliztünk. Mindketten forró csokit ittunk és elfogyasztottunk egy-egy kakaós 

csigát. A város lassan felébredt, egyre többen tévedtek be reggelizni, az utcán elindult a 

forgalom. A Nap is úgy döntött, ezen a szép vasárnapi reggelen ideje lesz megmutatnia 

magát és lehelni egy kis életet a téli, fagyott természetbe.  

Hazaérve meggyújtottuk az otthoni gyertyát is, és egy pár percig csöndesen 

imádkoztunk. Ezt követve nekiálltunk ebédet főzni, majd tévéztünk kicsit. A napjaink 

nagyrésze így telt. Hol főztünk, hol sütöttünk. Bele-belenéztünk a téli filmkínálatba, a 

rajzfilmek többségét végig is követtük, volt, hogy az ismétléshez is a kandalló mellé 

telepedtünk. Elmentünk segédkezni a helyi templom ételosztásánál és megsétáltathattam 

a szomszéd néni kutyáját.  

Ha a papa valamit imád, az a sütés. A házban éjjel-nappal sütemények illata szállt, 

minden második nap készítettünk valamit, a délelőttök általában rá is mentek a konyhai 

sürgés-forgásra. Anya rosszul lett volna, ha látta volna, hogy minden nap sütizek. Persze 

sosem csináltunk nagy adagot, de akkor is.  

Hatodikán reggel arra ébredtem, hogy előző éjszaka nálunk járt a Mikulás. 

Nagyokat ásítva bámultam a csizmámban terpeszkedő kicsiny csomagra és a mellette 



ágaskodó virgácsra. Papa a nappaliban kuncogott, ahogyan a reakciómat leste, én pedig 

nem értettem, mi olyan vicces. Aztán realizáltam.  

A virgács csak egy dolog volt, csak a felszín, de amint leguggoltam a lábbelim mellé, 

észrevettem, hogy a mikuláscsomag édességek helyett zöldséggel és gyümölccsel van 

töltve. Ekkor már én is nevettem, így vittem be az ajándékomat hozzá, hogy kibonthassam.  

– Tennem kellett valamit, mielőtt édesanyád megvádol, hogy rossz hatással vagyok rád a 

rengeteg süteménnyel – nevetett.  

Kaptam mindenfélét: mandarint és narancsot, répát és paprikát, aszalt szilvát mogyoróval, 

valamint találtam a zacskó alján egy doboz vitamint is. Nos, azt hiszem tényleg rám fért 

egy kis vitaminbomba az elmúlt napok után… 

 

A hó másodikán távozott, majd csak tizenkettedikére tért vissza. Addig leginkább 

néma fagyok voltak, habár a ház nyárias melege miatt nem sokat érzékeltem belőle. 

Minden nap bundás zokniban és kötött pulcsiban flangáltam, szinte el is felejtkeztem arról, 

hogy ez az első telem itt. A sorozataimhoz sem nyúltam, talán, ha egy fél évadot 

lepörgettem az esték alatt, nagypapa mindig kitalált valami programot, hogy egy 

pillanatra se kerülgessen az unalom gonosz mumusa.  

 – Feljött, feljött! – hajoltam izgatottan a rotyogó fazék felé, melyben gombócok 

főttek. Igyekeztem nem kiejteni a villát a kezemből, miközben próbáltam nem megégetni 

magamat.  

Habár a Luca cédulás kosárka december tizenharmadikával életbe lépett, a papa 

ragaszkodott hozzá, hogy a gombócokat is kipróbáljuk és megjósoljuk a jövendőbelim 

nevét. Azt mondta, ugyanazokat a neveket rejtette a gombócokban, mint a kosárkában.  

Kicsit csaltunk a szokással, mi nem vártunk éjfélig, egyikünknek sem volt kedve fent 

kuksolni addig. Úgy döntöttünk hát, hogy összekötjük a kellemest a hasznossal és 

gombóc lesz az ebéd. Reméltük, nem esszük meg a neveket is köretként.  

– Nos? – pillantott fel rám a mandarin pucolásból, miközben én két villával turkáltam az 

elsőként felúszott ebédet.  

– Csak ne az üres legyen! – harapdáltam az alsó ajkam izgalmamban. – Nem üres! Aú! – 

ejtettem el a felforrósodott cédulát, majd rázni kezdtem a fájó ujjaim a levegőben. Feladni 

azonban nem adtam, utána nyúltam és magamhoz vettem a hideg csempéről. – Olivér! 

Nem is ismerek Olivért, papa! – biggyesztettem le az ajkaimat.  

– Még – kacsintott rám egy huncut vigyor kíséretében, amire válaszul én csak a fejemet 

ingattam.  

Belegyömöszöltem a fecnit a nadrág zsebembe, megfogtam a tál fokhagymát és 

bevonultam a nappaliba. Ha már a férjem nevével nem lettem okosabb, legalább a 

boszorkányokat tartsam távolt a háztól.  

 Ebédig lefoglaltam magam a fokhagymafüzérrel, amiről készítettem is jó pár 

képet, azzal a szándékkal, hogy majd később elküldöm a barátaimnak. Amennyire ismerik 

az advent időszaki hagyományokat, majd azt fogják hinni, hogy vámpírokat akartam 

elűzni itthonról.  

– Január havas lesz – szólalt meg a papa miközben tett még egy kis lekvárt a 

tányérjára.  

– Holnap kiderül milyen lesz a február – bólogattam. – Nem mondott havat.  

Igazam lett, másnap nem havazott. Olybá tűnt, a február csapadékmentes lesz, sőt, 

a március is. A napok elrepültek a fejem felett, mire észbe kaptam túl voltam az összes 



hajnali misén és a kosárból egy kivételével eltűntek a papírkák. Összesen ötször sütöttem 

mézeskalácsot, ebből négy adagnak több, mint a fele el lett ajándékozva a templomban.  

Huszonnegyedikén délelőtt elérkezett a műfenyő feldíszítésének az ideje. Papa a 

kinti fafészerből vonszolta be a megviselt öreg fát, ami úgy nézett ki, mintha minimum 

annyit megélt volna már, mint a papa maga. Csak fél óra telt el azzal, hogy megpróbáltuk 

beleállítani a talpába, lehetőleg úgy, hogy ne dőljön rá a kanapéra. Végül csak megtaláltuk 

az egyensúlyi pontját, nagyapa szerint olyan egyenesen állt, mint azelőtt soha.  

Újabb fél óra múlva vörös és arany gömbök, csillagok és különböző szaloncukrok 

lógtak minden ágról. Nagypapa nem bírt magával, minden második csokoládéba mázolt 

édességet sunyiban a szájába tuszkolt, majd úgy tett, mintha nem vettem volna észre. 

Megmosolyogtam, miközben egy székre állva pipiskedtem, próbálva felhelyezni a 

csúcsdíszt a fa legtetejére. Papa tartotta a széket, nehogy leessek, és ugyan majdnem 

megizzasztott a kísérletem, sikeresen felkerült a csillag a helyére.  

Kicsit elszomorodtam, mikor az éjféli misére készülve húztam a sapkámat a 

fejemre, hogy az utolsó busszal átmenjünk a szomszéd városba. Visszafelé vonatot 

terveztünk, busz legközelebb csak hajnalban járt újra.  

Az éjszakai hideg csípte az orromat. Szerencsére szélcsend uralkodott, így nem 

volt elviselhetetlen hideg, de éjszakához hűen a mínuszokat verdesték a fokszámok.  

– Évám, vigyázz, el ne csússz! – figyelmeztetett a kapucnija alatt dideregve. – Csúnyán 

odafagyott a víz a járdára.  

 Óvatosan lépkedtünk a sötét utcában, csizmámnak talpa minden lépéssel nagyot 

koppant az alvó járdalapokon. A fák ágai meredten nyúltak az ég felé, mintha csak azt 

remélték volna, elérhetik a csillagokat. Az utcák mind álomba merültek, csak pár helyről 

úszott ki némi fény. A távolban kutyák vonyítottak és egy vonat zakatolt ütemesen. Kicsit 

zavart a tudat, hogy a papa egy templom mellett lakik, ott mégsem tartanak soha semmit, 

így mindig buszozni kell, ha misére akarunk menni. Pedig milyen egyszerű lett volna, ha 

csak átugrottunk volna a szomszédba.  

 A buszon egészen sokan ültek, mindenki rétegesen bebugyolálva. A fűtés ez 

alkalommal elmaradt, az ülés mégis eléggé felmelegített ahhoz, hogy ismét fázni kezdjek 

leszállás után.  

 A templom előtt békésen terpeszkedő Betlehemből már a kis Jézus is visszanézett 

rám, természetesen nem tudtam megállni, hogy ne szemléljem meg közelről. Bentről 

kihallatszott az orgona gyönyörű hangja, ami a környéket is feltöltötte élettel.  

 A templom előtti tér immár teljes pompájában világította be a környéket. Szentesti 

kézműves vásárok bódéi sorakoztak egymás mellett, az ételkínálatok felől szálló illatok 

ravaszan piszkálták az orromat. A tér kellős közepén, a magasba nyúló, fehér-arany 

díszekkel felöltöztetett fa mellé apró színpad került, amin éppen Jézus születésének 

történetét játszotta el egy színtársulat. Mielőtt bementünk volna a templomba, megálltunk 

és belenéztünk az előadásba, én mégsem voltam képes figyelni. Teljesen elvarázsolt az 

emberek lüktető nevetése, megbabonázva bámultam a sürgő-forgó fiatalokat, akik sokkal 

inkább az adventet lezáró éjszakai programok miatt jelentek meg, mintsem a mise miatt. 

Ha nem csalt a megállapításom, a forraltboros stand sem volt hátrány. 

 A megtakarított zsebpénzemből vettem egy kézzel készített karkötőt anyának, és 

egy kulcstartót apának. Bár nem sok, biztosra vettem, hogy nagyon fognak örülni az apró 

ajándékoknak. A papát sem hagytam ki, még pont maradt annyi apróm, ami futotta egy 

kötött sálra.  



 Beérve nyugtató melegség árasztott el, a betömörülő emberek látványától elkapott 

az izgalom. Dallamra bólogattam, ahogyan percről percre feltöltődtek a sorok. A szemem 

sarkából láttam az általános iskolásokat, fegyelmezetten várva várták, hogy elkezdődjön 

az este. Papi halkan dalolászott egy dalt az ütemre, közben néha-néha mosolyogva rám 

pillantott.   

 A Mennyből az angyal elindulásával libabőr futott végig a karomon, ahogyan 

mindenki egyszerre énekelte a dalt. Egészen olybá tűnt, mintha egy hatalmas család 

lennénk, akik a különleges alkalomból összegyűltek, hosszú idő után hazatalálva. Az ének 

után a teret betöltötte az atya beszéde, majd a további közös dalolások. Összekulcsolt 

kezekkel ültem és imádkoztam. Mire kinyitottam a szemeimet a harang már kongott és 

az éjfél beütött.  

 Az ígéretemet megtartva, így utolsó alkalommal is vittem mézeskalácsot a 

kórusnak, akiktől ezúttal érzékeny búcsút vettem, mielőtt visszakeveredtem volna 

nagyapához.  

– Ma elfelejtetted megnézni az utolsó nevet! – jutott az eszébe az állomás felé tartva.  

– Tényleg!  

Mondanom sem kell, amint hazaértünk villámsebességgel dobáltam le magamról a 

felesleges ruhákat és már száguldottam is a szobám felé. Nagypapa lassan ugyan, de 

utolért, kérdőn állt meg mellettem. Egy szó nélkül nyomtam a kezébe a papírost, 

hitetlenül ingatva a fejem.  

– Olivér – olvasta fel. – Ez már két Olivér.  

– Még mindig nem ismerek Olivért. Szerintem nincs is az iskolában Olivér – 

biggyesztettem le az ajkaim. – Mekkora véletlen egybeesés, hogy mindkétszer ugyanazt 

kaptam!  

– Ki tudja? Lehet nem véletlen.  

Csak legyintettem, nem hittem az ilyesmiben. Elég kicsi volt a valószínűsége, hogy bármi 

jelentősége legyen a Luca napi hagyományoknak, habár azt beláttam, hogy nagyon jól 

szórakoztam a nevekkel.  

 

 A karácsonyunk nyugodtan telt. A szomszéd néni hozott át nekünk halászlevet, 

mi pedig adtunk neki a csirkénkből és a diós bejglinkből. Reszkessetek betörőket néztünk, 

kaptam ajándékba egy papa által kötött sálat és egy pár kesztyűt, valamint fát vágtunk a 

kertben tüzelőnek.  

 Szinte el sem hittem, hogy nem használtam le a mobilnetemet és mindössze 

másfél évadnyi sorozatot pörgettem le. Az elmúlt hónap egy furcsán idilli, álomszerű 

képnek tűnt, amikor nem éreztem késztetést rá, hogy lépést tartsak a világgal és éjjel-

nappal a szociál média felületeit bújjam. Ennek ellenére nem hanyagoltam a barátaimat, 

többükkel beszéltem telefonon és majdnem minden nap küldtem nekik egy képet, vagy 

egy rövid üzenetet.  

 Úgy éreztem, a vidéken töltött adventi időszak teljesen megnyugtatott. Levette a 

vállaimról az első középiskolás félévem okozta stresszt és hagyta, hadd pihenjem ki 

magam anélkül, hogy különösebben aggódnék. Ehhez nagyban hozzájárult papa csendes 

természete és az, hogy minden hétvégén voltam templomban, így legalább egy napot a 

sok közül nem azzal indítottam, hogy a telefonomat nyomkodjam, gyors sorokat írva 

mindenkinek, akinek kell. Szinte újjászülettem, biztos voltam benne, hogy 

kiegyensúlyozottan fogom végig vinni a maradék sulis félévet.  



 Pont ezért, kicsit csalódottnak éreztem magamat, amikor huszonkilencedikén 

reggel a peronnál ácsorogtam, a tavaszi szünetig búcsút intve nagypapának. Ideje volt 

összepakolni és hazamenni, hogy legalább az újévet anyuékkal ünnepeljem, akik előző 

nap éjszaka érkeztek haza Indiából. Nagyon izgatottnak hangzottak a telefonban, le 

mertem fogadni, rengeteg mesélnivalójuk lesz.  

– Vigyázz magadra, Évám – ölelt meg búcsúzóul, mellettünk hangos fékezéssel érkezett 

meg a vonat.  

– Te is, papa! – simítottam végig a hátán, majd intettem még egy utolsót, míg felszálltak 

előttem. – Köszönök mindent! Ez volt életem eddigi legjobb decembere! 

Fellöktem a bőröndömet és meglepetten vettem tudomásul, hogy alig van hely a vonaton. 

Két vagonon is átverekedtem magam, mire le tudtam ülni egy szabad helyre. Szinte még 

a sapkámat se vettem le, már indultunk is. Mosolyogva integettem a papának kifelé, aki 

lassan összeszedte magát és elkezdett kicsoszogni az állomásról.  

 Hosszú út állt előttem, így kényelembe helyeztem magam. Elővettem egy könyvet, 

hátradőltem és elmerültem egy ismeretlen világban, hagyva, hadd ússzanak el mellettem 

a különböző állomások.  

– Bocsi, szabad ez a hely? – állt meg mellettem, egy körülbelül velem egykorú fiú.  

– Persze! – bólogattam hevesen. – Ha segítesz feltenni a bőröndömet, akkor be is férsz!  

Egy szó nélkül felkapta, majd betolta a felettünk lévő polcra az említett tárgyat. Mellé 

feldobta a saját utazótáskáját is, majd a sapkáját levéve belesüppedt a mellettem lévő 

ülésbe.  

– Azt hittem, hogy bőven lesz hely… – nevetett kínosan. – Tévedtem.  

– Én is meglepődtem! – helyeseltem, becsukva a könyvemet. – Az előttünk és mögöttünk 

lévő kocsikban sincs több hely. Örültem, hogy találtam egy szabad kettest.  

– Három kocsival ezelőtt szálltam fel és mindenhol ültek már – ecsetelte, kitekerve a sálát 

a nyakából. – Úgy gondoltam, hogy nem megyek tovább, megfelel nekem itt is. Amúgy 

Olivér vagyok – nyújtotta a kezét egy barátságos mosoly kíséretében, én pedig egy 

pillanatra lefagytam.  

– Olivér?  

– Igen.  

– Ó! – próbáltam leplezni a meglepettségemet, de így is nagyobbra tátottam a számat, 

mint kellett volna. – Szép név! Én Éva vagyok.  

– Tied is – mondta vidáman. – Utazol valahová vagy hazafelé mész?  

Olivér kedves fiú volt, végigbeszélgettem vele az egész utat, egészen addig, amíg le nem 

szálltam. Szinte nem is figyeltem az engem boldogan üdvözlő szüleimre, máris a 

kabátzsebemben kotorásztam a telefonomért, hogy elmeséljem papának, valami fura 

véletlen folyamán megismertem egy Olivért. 

Talán ezeknek a szokásoknak mégis csak van valami alapja.  

 

 

 

 

 

 


