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Huzat

Márton bánatosan lépkedett az ódon utcakövön. A
márciusi  tavaszi  szellő  és  az  arcán  megcsillanó
napsugár  melege  sem  vidította  jobb  kedvre.
Barátjához  sietett.  Tegnap  este  kapta  a  lesújtó
hírt,  hogy  cimborája  agyvérzésben  szenved.  A
bejáratnál eldobta félig elszívott cigijét, és sietett
fel  a  lépcsőn  a  neurológia  osztályra.  Az  első
betegszobában az ablak melletti ágyon találta őt,
bal kezéből csövek lógtak ki, amiben infúzió folyt.
Köszönt neki, kicsit megrázta a paplanját, mire az
a  szemét  kinyitotta,  és  a  jobb  kezével  jelezte,
hogy nem jön ki hang a torkán. Márton könnyeivel
küszködött. Érezte előre, idén is a március sötét
lepelként  köszönt  rá.  Ahogy  az  utóbbi  években
mindig  ez  a  hónap  vitt  a  sírba  egy  általa  is
szeretett embert. Ezért nem várta a tavaszt, előre
rettegett,  hogy  balsejtelme  nehogy  meg-
ismétlődjön.
Barátja,  Guszti  megfogta  a  kezét,  erőtlenül  de
szorította, hogy figyeljen rá. Aztán felemelte azt,
és  olyan  mozdulatokat  tett  vele,  ahogy  a
kocsmában  áldomást  isznak.  Márton
megpacskolta Guszti sápadt arcát ezért a poénért.
Jól  van,  ha  te  mondod,  biztos  úgy  lesz.  Hiszek
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neked,  ezt  szeretem benned,  ezt  az életkedvet.
Jobb  volna  helyetted  nekem  meghalni.  Guszti
ekkor  a  szabad kezét  a  füléhez  tette,  hogy ezt
hallani  sem  akarja.  Aztán  az  éjjeli  szekrényére
mutatott,  hogy  inni  kér.  Barátja  a  poharat
szájához emelte és a szipókát is. Igyál cimbora,
kapj  új  erőre!  A  frissítő  ital  után  a  beteg
észrevétlen álomra szenderült.  A barát  még kb.
tíz  percig  csendesen  ott  ült  az  ágyánál,  nem
akarta szóval tartani, hagyta pihenni. 
Lehajtott  fejjel  szomorúan  hagyta  el  a
kórteremet.  A  folyosó  végén  meglátta  az  útba
igazító táblán, hogy jobbra található a pszichiátria
és  az  odatartozó  járó  beteg  mentálhigiénés
osztály. Mélyről hangos sóhaj tört fel belőle. Előtte
peregtek  a  20  évvel  ezelőtt  történt  tragédiák.
Három  hétig  volt  itt  lakó  amiatt.  Nem  akart
emlékezni  azokra  az  időkre.  Ám  mostanában
éjjelente  visszatértek  hozzá  rémálmok
kíséretében.  Erősnek  érezte  magát,  de  a
kialvatlanságtól  tompult  a  figyelme.  A  minap
majdnem  karambolozott,  áthajtott  a  piroson
kerékpárjával.  Bajt  okozni  sem  magának,  sem
pedig  másoknak nem akart.  Felötlött  benne,  itt
segítségére lehetnek. 
Ha  éppen  itt  van,  gondolta,  néhány  napig  este
egy altató tablettával a gyomrában majd biztosan
pihentebbnek érezné magát. Ezért a rendelő felé
vette  az  útirányt.  A  kartonozóban  kekeckedtek
vele,  hogy időpont hiányában nem fogadhatja a
doktor. Agresszív modorát bevetve meggyőzte az
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asszisztenst, hogy ne a bürokrácia érvényesüljön.
Így  fél  óra  várakozás  után  már  benn  ült  a
doktorral  szemben.  A  pszichiáter  felhúzott
szemöldökkel  tett  szemrehányást  neki,  hogy
maholnap épp  két  éve feléje  sem járt,  pedig  a
gyógyszereit  a  saját  érdekében  rendszeresen
kellene  szednie,  nehogy  újból  kórházi  kezelésre
szoruljon.  Márton  kihúzta  magát  és  sorolta  a
bajait. Elhagyott a feleségem, túléltem. Kirúgtak a
munkahelyemről,  túléltem.  Aztán  ugyanoda
visszavettek közmunkásként, túléltem. Egy görbe
estén agyonvertek a huligánok, túléltem. A doktor
mindenre  fejbólintással  helyeselt,  még  a
szemüvege  is  lecsúszott  az  orrhegyéről,  amikor
röviden minden „túlélésre” annyit válaszolt, hogy
„elhiszem magának, Márton”. Aki sorolta tovább a
túléléseit, és elérkezett oda, hogy jelenleg miért
retteg  a  márciustól,  és  rémálmairól  is  beszélt.
Erre kapott az alkalmon a doktor, hogy altatóval
ezt  orvosolni  tudja.  Sebtiben  felírta  a  pirulát.
Kinyomtatta a receptet és aláírta. Rövidre fogta a
szót, hogy egy hét múlva várja vissza a beteget.
Márton megköszönte, és ott a nyitott ajtóban állva
még elújságolta neki, hogy vele azért csodás és
varázslatos dolgok is történnek. Ujjongva mesélte
a sztorit, hogy az ő jó tanácsa 2 milliót ért egyik
munkatársának.  Ugyanis  ő  beszélte  rá  a
játékfüggőt,  hogy  a  sok  nyeretlen  sorsjegyet
tízesével  be  kell  küldeni,  és  több  milliót
kisorsolnak  azok  közül.  A  kollégájának  ő  maga
adta fel azokat, és higgye el a doktor úr, hogy így
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lett azé a kétmillió forint, és ami a pláne benne,
hogy a jó hírt is tőle tudta meg elsőnek. A doktor
kidülledt szemekkel nézett rá, majd hirtelen felállt
és  az  ajtót  tágabbra  nyitva  az  tanácsolta
Mártonnak, hogy „elhiszem magának Márton, ha
legközelebb majd engem is felhív, hogy nyertem
kétmilliót”,  és  ezzel  becsapta  az  orra  előtt  a
rendelő ajtaját, olyat csattant, hogy majd kiesett
a keretből. Márton kezéből elszabadult a recept. A
többi  várakozó  mutogatott,  ott  van  fogja  meg,
fogja  meg,  elvitte  a  huzat!  Mire  ő
sértődöttségében így válaszolt: tévedés emberek,
ez  bizony  nem  a  huzat,  csupán  csak  bolond
lyukból  bolond  szél  fújt.  Mutatott  a  rendelő
ajtajára, közben akarata ellenére furcsa grimasz
formálódott az arcára, mely mosollyá szelídült a
körülötte lévő emberek hangos kacagásától. 
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