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Karácsonyi könnyek    -----  Zólyomi Sándorné/Újkazinci Baráti Kör 

 

Nagyon korán kelt. Egyébként sem állt tőle távol a hajnali ébredés – ebben a korban már nem 

meglepő az ilyen – de most úgy érezte: szüksége van az időre, hogy mindent pontosan 

átgondolhasson – hová kell eljutnia, mit kell vásárolnia. Megszokta már, hogy minden mozzanatot 

pontos időhatárhoz kell rendelnie, mert csak így tudta biztosan, hogy minden rendben lesz. 

Egyébként is pedánsan, minden részletre odafigyelően élte az életét, de a kor megtanultatta vele, 

hogy jobb, ha néha meg-megcsaló emlékezetét feljegyzésekkel igyekszik kordában tartani.  

Még a lakattal bíbelődött a piaci kofa, amikor ő már ott toporgott a bódé előtt, mert első akart lenni 

a húsosnál, hogy a legfrissebb alapanyagokból készíthesse el a karácsonyi menüt: nem akármilyen 

nap volt ez, annyi nélkülözésben eltelt hónap után újra várta a családot haza.  

A gyerekeit, akik nagyon ritkán tudtak jönni, a szülői otthontól távol vállaltak munkát, és ritkán 

tudtak időt szakítani arra, hogy édesanyjukat meglátogassák. Az unokáit, akik nőttek, mint a gomba, 

és imádta őket, de az említett okok miatt sokkal kevesebbet láthatta őket, mint ahogy szerette volna. 

Lányának két fruskája és fiának kis hercege is kisiskolás volt, de a szünetekben is kevés idő jutott arra, 

hogy meglátogassák szeretett nagyijukat. 

Férje jó pár éve nem foglalkozott már földi dolgokkal, magával vitte a mennybe a közös karácsonyok 

emlékét is, amikor finom, omlós hús és forró bejgli illata töltötte meg a házat, és a falak verték vissza 

a felcsendülő gyerekzsivaj és az ércesen felhangzó karácsonyi dalok strófáit.  

A boltból kilépve elégedetten és gyermeki örömmel konstatálta, hogy havazni kezdett. A pelyhek 

sűrű függönyként borították el a várost, igazi béke költözött a szívébe: igen, ezzel lett teljes az ünnepi 

hangulat. Ugyanakkor némi félelem is vegyült ebbe a misztikus csodába: „ugyan, csak a gyerekeknek 

ne essen semmi baja az úton!”  

Amikor hazaért, lázas munkába fogott, előkészítette az ételt, szinte repült a porszívó, és közben még 

arra is jutott ideje, hogy a kis fenyőfát nagy karácsonyfává alakítsa: előkerült az összes dísz, amiket 

még akkor vásároltak, amikor a gyerekek kicsik voltak. Minden darabnak megvolt a maga története, 

így nem csoda, ha időnként el-elmorzsolt egy-egy könnycseppet, amikor elméje a múlt keserédes 

pillanataiba repítette vissza. 

Lassan átlengte a házat a sült hús és az aszalt szilva illata, ami a fenyőillattal együtt csodálatos elegyet 

alkotott. A lakás pompázatos rendben díszelgett, minden makulátlanul tiszta lett, és úgy érezte, 

mindent megtett azért, hogy utat nyisson a csodának, a régi ünnepek újra átélésének, már csak a 

többiek hiányoztak… 

Most vette csak észre, hogy a telefon üzenetrögzítőjének kis piros lámpácskája vadul villog, és mivel a 

nagy sürgés-forgásban egyáltalán nem hallott telefoncsörgést, biztos volt benne, hogy a hívások 

csakis akkor érkezhettek, amikor a bevásárlást intézte.  
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„Önnek két új üzenete van” – mondta a gép hangja, és félelemmel vegyes várakozás költözött 

szívébe. Az első a lánya volt: „Ne haragudj, Mama, de Jánosnak ma is be kellett mennie az irodába. 

Tudod, hogy ez az évvége mindenhol olyan stresszes, és nem jól venné ki magát, ha pont ő húzná ki 

magát a munka alól. Ugye megérted? Boldog karácsonyt kívánunk Neked, majd az újévben valamikor 

elugrunk hozzád. Tényleg ne haragudj…” 

Éles késként hatoltak szívébe a mondatok, úgy érezte, lánya és családja nélkül nem lesz már igazi az 

ünnep. „De majd megpróbáljuk tökéletesen jól érezni magunkat Gáborékkal” – gondolta, miközben 

elindította a másik üzenetet: 

„Jaj, Anyu, annyira esik ez az átkozott hó, nem merünk így útnak indulni. Itt minden olyan, mint a 

jégpáncél, a kocsin nem volt időm kicserélni a nyári gumit, megértheted, hogy féltem a családot. 

Ugye, nem haragszol?” Sípolt egy nagyot a telefon az üzenet végén, ami jelezte: a műsornak vége, a 

függöny legördült, vége van. Az álom, amit hónapok óta dédelgetett, szertefoszlott, a csoda elillant, 

és maradt minden a szürke hétköznapok szintjén. Maradt a magány, amely koromsötét, szűk 

dobozba zárta, amiből nem volt menekvés.  

Patakban törtek fel a könnyei. A reményvesztettség, a bánat könnyei. Utálkozva nézte a gőzölgő húst, 

a gyönyörűen villódzó karácsonyi fényeket, a gyertya lángját, közben pedig a gyerekek nevetése 

visszhangzott a fülében, amiket most nem boldog kacajként értelmezett, hanem úgy, mintha az egész 

világ rajta nevetne. „Jól megjártad, szenilis vén bolond! A Te hibád! Álmodozol, beleéled magad, 

pedig ez a Te sorsod! A magány!” 

Szinte húsába vágott a csengő hangja, és arra gondolt, „ki az a bolond, aki pont Szenteste zavarja 

meg önmarcangolásomat?” Semmi kedve nem volt hozzá, de ajtót nyitott.  

Az ajtóban családja állt. Fia, lánya, unokái, mindenki, hiánytalanul… „Ugye jól megvicceltünk, 

nagymama!?” – kiabálta kisunokája, és hirtelen nagyra nyílt előtte a világ. Újra ömleni kezdtek a 

könnyei. Egészen másfajta könnyek voltak ezek…  


