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Belgiumban kapott agyvérzést. Másodjára meg akkor, amikor ki-

küldték nekik az orvosi ellátás számláját, el is kellett adniuk az autót, 

különben jött volna a behajtó. 

Egyedül fogsz meghalni, mérte végig Emma lesajnáló arccal a ma-

gyarázkodásai után. Erre István nem is nagyon tudott mit mondani. 

Neki ez nem tűnt fenyegetésnek. Őszintén szólva ő se nagyon akarta, 

hogy ki tudja, hányan tülekedjenek majd a halottas ágyánál. Nem mű-

sor az, és nem is parádé. Úgy gondolta, hogy ha majd eljön az idő, akkor 

ő is el fog vonulni, mint egy medve, lomhán és méltóságteljesen. De itt, 

a dobozok között már jobban értette, hogy mire gondolt Emma. Például 

arra, hogy a magány a legsunyibb gyilkos a világon, tán még Columbo 

sem tudná elkapni, hiába vakarná az állát a megszokott mozdulatával. 

István egyre biztosabb volt benne, hogy minden egyedül töltött óra 

egy hetet visz el az életéből, holott már rég nem lehetne ilyen bőkezű. 

Nincs miből. Ilyenkor mindig fel akarta hívni Emmát, hogy a köszönés 

és a „hogy vagy?” után egyből könyörögni kezdjen, belesírjon a telefon-

ba, hogy mindenen változtatni fog, miközben semmin sem tud már, 

de ekkor hallani kezdte magában a saját, elvékonyodott, állati hangját, 

így aztán nem nyúlt a telefonhoz. Ott egye meg a fene az egészet.

A fényképek a doboz alján voltak. Az lett volna a legokosabb, ha az 

összeset kidobja a szemétbe, de a kibontott vodka most is azt mondta, 

hogy ő jóval bátrabb ennél, nézze csak végig mindegyiket. Régi karácso-

nyok voltak, kicsit már színehagyottak, de akkor még becsomagolták 

az ajándékokat, még ő is szarozott a celluxszal, hogy legyen meglepe-

tés, aztán már legszívesebben átaludta volna az egészet, a szilveszterrel 

együtt. Amit ezután látott, arra egyszerűen nem talált magyarázatot. 

Két alak állt szorosan összebújva a kép előterében, mögöttük templo-

mok, díszes házak, szökőkutak. A férfi  kétséget kizáróan ő volt, ugyan-

azok a ráncok, ugyanaz a megereszkedett váll, mintha a fej súlyát egyre 

nehezebben viselné a törzs, talán csak a tekintete volt magabiztosabb. 

A nő viszont... Egyszerre tűnt ismerősnek, mégis megmaradt bizserge-

tően ismeretlennek. Emma volt, de mintha képről képre jobban össze-

szedte volna magát. Megint festette a szemét, frizurát vágatott, kihúzta 

magát, és a melle is megint akaratosabban próbálta átszúrni a blúzát.

Az eggyel feljebb lakó egyetemista srác azt mondta, a képek Lisz-

szabonban, Barcelonában és talán Gentben készülhettek. Tuti helyek, 

tette hozzá, és megveregette István vállát. De hát én nem is voltam 

ott, nyögte ki István, mire a gyerek úgy nézett rá, mintha valami marha 

jó cuccról számolna be, egy tripről, ami nem hozza, hanem viszi az 
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Négy hónapig nem is merte kinyitni a szoba sarkában tornyosuló do-

bozokat. Fényképalbumok, kisebb vacakságok, de leginkább könyvek 

lapultak bennük súlyosan. A többit, a konyhai dolgokat, ruhákat, ágy-

neműt és a fürdőszobai holmikat már rég kipakolta, de azokhoz valahogy 

nem akart nyúlni. Mit csináljon a könyvekkel, amikor még a polcot 

sem vette meg? Olvasni nem volt kedve, a legtöbb úgyis a boldogtalan-

ságról szól, az meg neki itt van élőben, egyenesben, bármikor belelapoz-

hat. A boldogságról szóló könyveket inkább Emma szerette, a rikító 

borítók meg a fényes betűk árulkodtak erről, meg az ölelkező párok 

lehetetlen, kifacsart pózban. Emma ezeket rendszerint meg is köny-

nyezte, vagy legalábbis pirosra dörgölte a szemét a budipapírral, mert 

zsebkendőre sajnálta a pénzt, s olyankor megint hozzá lehetett nyúlni, 

nem parancsolta le egyből magáról Istvánt, és a szuszogásából meg 

a test rángásaiból ítélve némi élvezet is átszivároghatott a könyvből. 

De aztán elillant az is, ahogy a túlfogalmazott mondatok, és újra azzal 

a kissé sértődött arccal bámulta a tévét.

Az utazós csatornát szerette, abban bármit megnézett, a legsötétebb 

Afrikától az angliai mocsarakig. Mindegy volt, hogy mit mutatnak, 

csak minél messzebb legyen a Kén utcától, a belváros örökös nyugtalan-

ságától, a kutyaszartól és a reggeli szentségeléstől, mert valaki beállt 

az élelmiszerbolt raktárkapuja elé, hiába ott a tábla meg a felfestés. Őt 

megfi atalítaná az utazás, ezt találta ki végül lefekvés előtt, majd kezdte 

mondogatni másnap és harmadnap, mint valami imádságot. Akkor tedd 

félre a cigit meg a csipszet, morogta vissza István, mert a felesége hol 

pöfékelt, hol meg zörgött azokkal a szörnyű tasakokkal, néha kettőt is 

elropogtatott egy délután alatt. Ettől kezdett sárgulni a bőre, meg repe-

dezni, mint az esőt nem látott föld Afrikában, mert az igazából nem 

is krumpli, csak vegyszer, sózott átbaszás, de ezt Emma is tudhatná, 

ha legalább egyszer elkapcsolna máshová. A legnagyobb gond persze 

mégis az volt, hogy Istvánt maximum Sopronig lehetett elcsábítani, ott 

megmakacsolta magát, mint kutya az állatorvos rendelője előtt. Ő nem 

megy tovább, egyrészt semmi sem érdekli a határon túl, másrészt a csa-

ládban is mindig akkor jöttek a bajok, amikor valakinek viszketni kez-

dett a segge. Marcsiékat a nászútjukon rabolták ki, a nagybátyja meg 
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emlékeket. Sőt ha szigorúan vesszük, akkor a mellette álló nőt sem 

ismeri, folytatta volna, csak annak csapzottabb, füstösebb, örökké zörgős 

változatát. Ahogy folyton rág, mint valami hörcsög. De ezt már inkább 

az üres lépcsőfordulónak mondta, mert normális ember ilyesmit tény-

leg nem hallgat végig hétfő délelőtt.

Az egyik képet, talán a barcelonásat vagy a genteset, ki is nagyíttatta, 

de akkor sem tűnt fel semmi, nem volt hamisítvány, nem árulkodtak 

a pixelek semmilyen beavatkozásról, photoshopról. Szépek a fények, 

mondta ábrándozva a bolt eladója, egy harmincas nő, meg hogy sze-

rencsés ember a felesége, hiszen ilyen helyekre is eljuthat. És hogy 

a Sagradát is megnézték-e. Igen, felelte tétován István, mert biztos 

volt benne, hogy a képen szereplő pár biztosan megnézte a Sagradát, 

akármi legyen is az. Biztos volt náluk útikönyv. Én még nem jutottam 

messzebb Sopronnál, mondta a nő, és úgy tátotta el a száját, ahogy 

pornólapok modelljei szokták. Menjen a fenébe, csapta rá dühösen az 

ajtót István, bár mondhatott volna mást is, akár egy kávéra is meghív-

hatta volna, de erre csak utólag jött rá.

Szeretőt tartott a feleségem, magyarázta annak a kevés embernek, 

akik még feljártak hozzá. És a fényképre bökött a falon. Akkor már 

szakállat növesztett, és lefogyott a sok vodkától, a bőre viaszos lett, 

szinte ráfeszült a csontokra. Akkor már tényleg el lehetett hinni, hogy 

az a férfi  a képen nem ő, hanem egy jómódú idegen, akinek a seggében 

is pénz van, és aki elcsábította Emmát. Valahogy boldoggá tette, zörgés 

és füst nélkül. Mintha csak valami sorozat lenne a tévében.

Nem lesz ez így jó, öreg, mondta az egyetemista, amikor egyik este 

odakint aludt el a folyosón. A végén még átcuccol nekem a másvilág-

ra, tette hozzá. De ezt szinte azonnal meg is bánta, mert István a fal felé 

fordult, majd némán rázkódni kezdett a válla. Ne szívja mellre, nem 

úgy értettem, lépett mellé, és megpróbálta felhúzni a kőről. Akkor vette 

észre, hogy nem sír a másik, hanem kacag. Én onnan jövök, mondta 

István, amikor végre szóhoz jutott, és azzal, valahonnan a test mélyéről, 

meg is érkezett a hang. Nem vihogás volt, még csak nem is nevetés, 

hanem inkább éles zörgés, mintha alufóliát gyűrögetnének. Baszódj 

meg, lökte vissza a kőre a tehetetlen testet, aztán gyorsan lerohant a 

lépcsőn. De hiába sietett, az a hang aznap mindenhová elkísérte. 

Élet és Irodalom, 2016. szeptember 9.

Handó Péter

HÁZI ORVOSOK

Épp csak bakarasznyi köd

telepedett a szemére, mégis oly

homályba burkolódzott, hogy

már-már azt gondoltuk, menthetetlen.

Ettől még a mentők nem szirénáztak

veszettül körötte. Azt hittük, fölkel,

ha meghalt – emberléptékben – örökre.

Masszíroztuk volna a füle tövét

vörösre, de fehér maradt, mint egy

viaszfi guráé. Száját is fölöslegesen

nyálaztuk össze, nem köhögött vissza

semmit. Sőt azt se, miből a lelket

eredeztetik. Rakosgattuk jobbra-balra,

így szórakoztunk vele reggelig.

Ahogy megjött a hajnal, hoztuk a

reggelit – megszokásból. Mert a megszokás

úr, az ember meg alattvalója, hát

ne akarjon másképp tenni, egyen,

ha itt az ideje. Különben hogy bír majd

föltámadni? Hiába volt a kanalazás,

a sok letörölhető pacni.

A tett fölöslegességét nem lehetett

meghaladni egyetlen ötlettel se.

Volt a ködből előtte, mögötte

szamárszürke gomolygás, mire

bealkonyult – és nem csak neki.

Hát megvacsoráztunk, miképpen

akárki, és elhúztuk messze az irhánk.

Magyar Műhely, 2016/3.
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