
Fényképek 
A szekrények aljában is állt a por. Három zsák már megtelt ruhával, 
de Dr. Kreutzernek be kellett látnia, hogy nem fogja tudni egyedül 
kiüríteni a lakást. Ezer éves, bezacskózott melltartókat, sohasem hasz-
nált törölközőket, régi képeslapokat rakott ki a franciaágyra. Elein-
te még úgy képzelte, hogy a használhatónak ítélt dolgokat egy kü-
lön sarokba gyűjti össze, és később elviszi majd valami jótékonysági 
szervezethez, de ahogy fogyott a türelme, úgy gyömöszölt be szin-
te válogatás nélkül mindent a fekete zsákokba. 

Régi süteményes dobozokat talált, teles-tele zsúfolva fényképek-
kel. Amint felnyitotta a dobozok fedelét, a képek kiömlöttek. Nem 
látott semmiféle rendszert vagy logikát abban, hogy melyik doboz 
mit tartalmaz. Az egészet kiborogatta a földre, és a halom mellé te-
lepedett egy kopott párnára. Csak fél tizenkettőig ért rá, akkorra volt 
hivatalos konzultációra az elnök emberével. Kényes és fontos feladattal 
bízták meg, egyeztetni kellett a részleteket. Nem késhetett, ezért be-
állította a telefonját, hogy figyelmeztesse őt az indulásra. 

Azt a szabályt állította fel magának, hogy ha elsőre nem tudja meg-
mondani, ki látható a képen, azonnal kidobja. A megmaradókat még 
egyszer átnézi, abból sincs szükség mindre. Távoli rokonok esküvői, 
mindenféle kirándulások, buszos turistautak emlékei. Az anyja, amíg 
fiatalabb volt, imádta a szervezett utakat. 

Ismeretlen, szakállas férfi, mehet a szemétbe. Kövér ikergyerekek 
kantáros nadrágban, nem tudni, kicsodák, szemétbe. Újságkivágás, 
pusztul a lillafüredi erdő, szemétbe. Vajon miért vágta ki ezt az any-
ja? — töprengett. A dobozok közt mégiscsak lehetett valami rend-
szer, mert a második kiborított kupacban feltűnően sok fotót talált 
az öccséről. Az öccse kilenc évesen halt meg egy hirtelen agyhártya -
gyulladásban. Olyan gyorsan, hogy szinte fel se tudta fogni. Ha visz-
szagondol azokra a hetekre, a mai napig a meglepettség a legerősebb 
érzés. December van, esik a hó, az öcsi nincs otthon, de bármikor ha-
zajöhet az iskolából. 

Azon a régi, sötét, délutánon az öccse azzal lépett be az ajtón, hogy 
le akar feküdni, nagyon rosszul van. Csatakos volt a haja és a hom-
loka, mert hazafelé bekente a fejét hóval. Azt mondta, azért, mert lük-
tetett a feje. Csütörtök volt. Szerdán karácsonyfadíszeket készítettek 
a kézműves szakkörön só kerámiából, azokat hozta haza egy mű-
anyagdobozban. A konyhaasztalra tette a dobozt, a díszeket óvato-
san lefektette a radiátorra, és melléjük rakta száradni a kesztyűjét. Fe-
nyőfa, mókus, madárka, elég dedós figurák voltak. Azért pakolta ki 
őket egymás mellé a melegre, mert a belsejük még nem volt egészen 
szilárd. Előző nap gyúrták őket, és bár megkeményedtek, de a hát-
oldaluk még tésztaszerűen puha volt. Ő, emlékszik, kíváncsiságból 
megnyomkodta a mókus alját, kicsippentett egy darabkát a só ke-
rámiából és megette. Vigyorgott hozzá, hogy mmm, nem is rossz a 
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mókushús. Máskor az öccse biztosan nekiesett volna, de akkor csak 
nézett bambán, mintha nem is érdekelné az egész. Sarkon fordult, ka-
csázó léptekkel bement a szobájukba és lefeküdt az ágyára. A fejére 
borította a párnát, felhúzta a térdét és nem szólt többet egy árva szót 
sem. Ő, emlékszik, nem is igen törődött vele, inkább örült, hogy nyug-
ton dolgozhat tovább. Éppen egy modellrepülőt állított össze, egy va-
dászgépet. Sokáig megvolt még az a gép, ott állt a gyerekszobában 
a polcon, és mindig az öccse jutott róla eszébe. Kidugott nyelvvel, csi-
pesszel próbálta a helyükre illeszteni egy apró darabokat, miközben 
a doboz hátulját is nézte, hogy mindent pontosan oda ragasszon, aho-
vá a rajz szerint kell. Az asztalnál görnyedt, és csak fél szemmel lát-
ta, hogy az öcsi felkel, kitántorog. Hallotta, ahogy hány, aztán lehúzza 
a vécét. Később még egyszer kiment, öklendezett, akkor ő már a fel-
iratokat simította fel a szárnyakra. Az egyik ferdén tapadt fel. 

A szülei csak késő délután, már sötétben értek haza. Az ablakból lát-
szottak a szemben lévő ház fényei, a függönyök mögött motozó lakók. 
Előbb az apja jött meg. Ütögette a talpát a lépcsőházi lábtörlőhöz, nagy 
hideget hozott be, kiabált, hogy hahó, én vagyok. Tudták, hogy ő az, 
már abból meg lehetett hallani, ahogy a kaput becsapta maga után. Sose 
várta meg, hogy magától becsukódjon, hanem lendületből visszalök-
te, belerezgett az egész vaskerítés. Néha még a kaputelefont is meg-
nyomta, hogy jelezze, megérkezett. Nem sokkal utána befutott az any-
juk is a szokásos, degeszre tömött hálós bevásárlószatyorral. Berámoltak 
a hűtőbe, összeszokottan adogatták egymásnak a zsírpapíros csoma-
gokat, mint a kőművesek a téglát. Ő közben megállt a konyhaajtóban 
és mondta nekik, hogy az Öcsi nincs jól. Bejöttek a gyerekszobába, kér-
dezgették, hogy mije fáj, megmérték a lázát. Volt valami kis hőemel-
kedése, de nem tűnt igazán komolynak, kapott egy maripent. Továbbra 
is nyöszörgött a takaró alól, hogy fáj a feje és szédül. Az anyja vizes bo-
rogatást terített a homlokára, aztán lefeküdtek aludni. 

Éjszaka, emlékszik, arra ébredt, hogy az öccse összehányta az egész 
ágyat. Égett a lámpa, az anyja az ágyneműt igyekezett leszedni úgy, 
hogy ne kenjen össze semmit, az apja meg az ügyeletet próbálta te-
lefonon elérni, hasztalanul. Közben az öccsének odaadták a ruháit, 
hogy öltözzön fel, de csak addig jutott, hogy lehúzza a pizsama fel-
sőt, aztán lefeküdt az ő ágya elé, a padlóra. Az apja ingerülten felhúzta 
a karjánál fogva és a kezébe nyomta a nadrágot. Később, a saját ha-
lála előtt többször meggyónta ezt a mozdulatot, de akkor csak annyit 
érzékelt a helyzetből, hogy mindjárt megjön a taxi, az Öcsi meg még 
mindig kockás pizsamában kornyadozik. 

Gyurikám, hajolt le hozzá az ágyba az anyja, ugye ügyes leszel 
holnap, és szépen felkelsz, ha nekem ott kell maradnom, mondta. 
Ő hunyorogva bólogatott, bántotta a szemét a nagy fény. Közben az 
apja is sietve felöltözött, még a pecsétgyűrűjét is felhúzta, és rohantak 
le együtt a ház elé. 

Dr. Kreutzer soha többé nem látta az öccsét, aki aznap hajnalban 
a kórházban meghalt. Ez december 21-én történt. A karácsonyfa már 
megvolt, úgyhogy azt felállították, de csak az Öcsi só kerámia díszei 

364



lógtak rajta. Az anyja egész nap sírt. Neki nem adták át a távirányítós 
autót, hiába tudta, hogy ott van a gardrób szekrényben, a felső pol-
con. Elkérni nem merte. Pedig ezúttal kivételesen nem kellett vol-
na attól tartania, hogy az öccse a nyomában lohol és el akarja ven-
ni. Mindig jobban érdekelték az ő ajándékai, mint a sajátja, ebből aztán 
mindig veszekedés lett. 

A temetés január elején volt, és annyira fázott, hogy könnybe lá-
badt a szeme a hidegtől. A pap bácsi megsimogatta az arcát, és azt 
mondta neki, hogy Istenben majd vigaszt talál, ő pedig engedelmesen 
bólogatott és toporgott a szülei között az ünneplő cipőjében, ami nem 
takarta a bokáját. Vajon miért ragaszkodtak az anyjáék a hóban ah-
hoz a fekete félcipőhöz, amit az iskolai ünnepélyeken viselt? Miért 
nem adtak rá egy rendes csizmát? Mintha rajta álltak volna bosszút 
az öcsi miatt, mintha valahogy kifejezésre szerették volna juttatni, 
hogy ő volt a fontosabb, és most már soha többé esélye se lesz rá, hogy 
ezen változtasson. 

Dr. Kreutzer családjában attól fogva nem állítottak karácsonyfát. 
Az apja ezután még kilenc évig élt, de mintha csak udvariasságból 
maradt volna itt, ebben a világban, hogy legalább ő ne okozzon újabb 
fájdalmat a szeretteinek. Soha többé nem nevetett, legfeljebb elmo-
solyodott néha, azt is szemérmesen, futólag, mintha közben rájön-
ne, hogy valahogy illetlenség művel. Pedáns, alig pocakos férfiból 
néhány éve alatt feledékeny, korpulens bácsivá öregedett, aki egész 
nap szunyókál vagy rádiózik, amikor éppen nem eszik. A haja ki-
hullott, csak két oldalt maradt egy-egy ősz pamacs, amit mindig túl 
nagy késéssel vágatott le, ezért állandóan borzasan járt kelt a lakásban. 
Dr. Kreutzer egyik osztálytársa, aki gyakran beugrott hozzájuk, tö-
mören annyit mondott rá, hogy a Gyuri apja egy koala. 

Pálma néni minden karácsonykor feketébe öltözött, és napokig, 
egyenletes tempóban sírt. Ez egészen addig tartott, amíg Gyuri egy-
szer rá nem parancsolt, hogy ha az unokákat hozza ajándékozni, ak-
kor öltözzön fel rendesen, legalább arra a pár órára. Vegyen fel va-
lamit, ami nem gyászruha, és próbáljon meg úgy viselkedni, mint 
egy normális nagymama. Pálma néni megrökönyödve pislogott ki-
vörösödött szemeivel, és egy időre abbahagyta a sírást. Hirtelen úgy 
tűnt, hogy maga is megkönnyebbül attól, hogy annyi év után vég-
re nem kell eljátszania az összetört anyát, de a váratlanul megnyí-
ló szerepűrt nem tudta megfelelő, hiteles gesztusokkal kitölteni. 

Dr. Kreutzer egyre kényelmetlenebbül érezte magát, rossz volt az 
alacsony párnán kuporogni a földön. Elgémberedett a lába. Az es-
küvői fotókat félretette, hogy majd beszkennelteti őket, hadd ma-
radjanak meg emlékbe a gyerekeknek. Egyre jobban sajgott a dere-
ka. A fájdalom lefelé sugárzott a combjába, ideje volt megmozgatni 
magát. Felállt, kicsit kinyújtóztatta a karját, kiment pisilni. A vécé-
kagyló fekete volt a lerakódott vízkőtől. A szemével kereste, van-e 
valahol tisztítószer, de nem látott semmit, csak a plafon alá beépí-
tett polcon az ősrégi, kockás bőröndöt. A nyitott vécéajtón át hallotta, 
hogy pittyeg a mobilja. Indulnia kellett.
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