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z s e M B e r y  B o r B á l a

a boríték
eljött a nagy nap. Minden évben ezt a napot várja a legjobban. Már hetekkel ko-
rábban érzi, ahogy lassan úrrá lesz rajta az izgalom, észreveszi, hogy keze több-
ször megremeg, a legváratlanabb pillanatokban is. régóta így van ez: ha valami 
komolyabb hatással van rá, a keze folyton remegni kezd.

akkor kezdődött, amikor a férje kórházba került, és ő annyira ideges volt, 
hogy mindent leejtett. kezei nem engedelmeskedtek, a kórházi pizsamát össze-
kente az otthonról hozott krumplifőzelékkel, hiába próbálta erélyes mozdulatok-
kal etetni a szinte öntudatlan férfit. a borítékkal történt eset azonban még ennél 
is rosszabb volt. ez a mai napig nyomasztja, néha álmából is felriasztja, és olyan-
kor órákig hánykolódik nyugtalanul, ökölnyire szorult gyomorral, torkában a 
szégyen mardosó savával.

a főorvos rideg, szenvtelen ember volt, nehezen megközelíthető, az ő férje 
pedig csak egy a sok beteg közül. Pontosabban egy a kevesebbek közül, akik 
végül nem élték túl a beavatkozás következményeit. azokban a napokban, ami-
kor még úgy tűnt, sikerült a műtét, ő összeszedte minden erejét, és felkereste az 
orvost a vastagon tömött borítékkal. Tudta, hogy így szokás, sőt szerencsésnek 
érezte magát, hiszen a doktor nem is igen igyekezett titkolni, hogy pénzt vár a 
betegektől. Így legalább nem kellett találgatni, kínos kérdéseket feltenni.

Határozottan lépett be a rendelőbe, a szúrós neonfény ellenére sikerült az orvos 
szemébe néznie. Váltottak néhány szót a férje állapotáról, majd mikor érezte, hogy 
eljött a pillanat, elő akarta venni a borítékot, hogy átnyújtsa. köszönetet akart 
mondani röviden, őszintén. ám a keze épp ebben a pillanatban kezdett rá az átko-
zott remegésre. Már a beszélgetés alatt érezte, hogy a mutatóujja kezd elgémbered-
ni (azóta tudja, a dolog sokszor ezzel kezdődik), egyre merevebb lett, lassan lecsat-
lakozott a vérkeringésről. óvatosan lepillantott az ölében nyugvó kézfejére, és 
látta, hogy az ujja valóban viaszos sárgán, érzéketlenül görbül a tenyere felé.  
a mozdulatot ettől függetlenül elindította: benyúlt a táskájába, és elővette a szép, 
fehér borítékot, amit már korábban erre a célra tett félre. a férje évekkel korábban 
vett neki egy egész köteggel, mert sose talált egyet se, amikor kellett, így aztán a 
boríték-mizéria hol viccelődés, hol veszekedés állandó tárgya volt háztartásukban. 
ezen kívül egy volt még meg a régi kötegből, azt féltve őrzi azóta is, nem képes 
elhasználni, inkább félbehajt egy a/4-es lapot, ha mégis borítékra van szüksége. 

– doktor úr, engedje meg… – idáig jutott, amikor a keze rándult egyet, majd 
még egyet, aztán megállíthatatlan remegésbe kezdett. ujjai közül kifordult a bo-
ríték, és fejjel lefelé a földre esett. nem volt lezárva, azt valahogy kétértelműnek 
érezte volna, így azonban a bankjegyek egy jó része kihullott: szanaszét hevertek 
a padlón, legnagyobb részük az íróasztal alatt, az orvos lábánál. zavarában fel se 
nézett, azonnal lehajolt, és kapkodva összeszedte a bankókat, majd visszagyűrte 
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őket a helyükre. Bal kezével önkéntelenül megfogta jobb csuklóját, egy pillanatra 
erősen rászorított, hátha eláll a remegés, aztán az egész csomagot az asztalra ej-
tette, az orvos elé. az rezzenéstelen arccal nézte végig a jelenetet, egy szemvilla-
nással mintha felmérte volna a boríték vastagságát, aztán felállt a székből, egyér-
telműen jelezve, hogy a beszélgetés véget ért. Ő kezét a zsebébe rejtve kilépett a 
szobából, és halkan annyit mondott, hogy mehet a következő. 

a kézremegés azóta időről időre visszatér, de nem csak kellemetlen élmények 
hatására, bármilyen izgalom előidézheti. az évnek ebben a szakában, karácsony 
táján például elég rendszeres, hiszen hét éve – a férje halála óta – ekkor van az 
egyetlen nap, amit házon kívül tölt. Minden évben a két ünnep között, általában 
december 27-én régi barátnőivel találkozik, hogy megbeszéljék az elmúlt három-
százhatvan-egynéhány nap eseményeit és megnézegessék az év során készült 
fényképeket. 

eredetileg ezeket az alkalmakat kifejezetten elegáns helyekre szervezték, il-
letve nem is szervezték, hiszen mindig Márta intézte a dolgot egyedül. Márta 
soha nem adja ki a kezéből az irányítást, már gimnáziumban is ilyen volt. Ha 
egész őszinte akar lenni magához, Márta elég idegesítő volt már tizenöt évesen 
is. állandóan okoskodott, mindig a felnőttek kedvében akart járni, természete-
sen ő szedte az osztálypénzt, és láthatóan úgy gondolta, hogy ez valamiféle ha-
talommal ruházza fel. időnként persze felröppentek különös pletykák. sokan 
úgy vélték, hogy van összefüggés Mártáék új autója vagy felújított konyhája és a 
beszedett pénz között, de ezek inkább csak rosszindulatú feltételezések voltak, 
amik segítettek levezetni a felgyűlt ellenszenvet és frusztrációt. Márta minden-
esetre jómódban élt világéletében, jól is házasodott, a nyugdíja is elég magas, így 
nem csoda, hogy ismerte Pest elegánsabb vendéglőit, és az sem volt kérdés, hogy 
az éves találkozót ezek valamelyikébe szervezte.

sose derült ki igazából, hogy ez az árfekvés másnak is gondot okoz-e, neki 
mindenesetre elég kellemetlen volt. Most is emlékszik, hogy egyszer vissza kel-
lett hívnia a pincért és módosítania a rendelésén, mert rájött, hogy elnézte az 
árakat, és sikerült kikérnie egy olyan ételt, amit nem tudott volna kifizetni az 
este végén. Talán ez után az eset után történt – nem biztos már benne –, hogy az 
összejövetelek helyszíne jelentősen megváltozott: a következő évben egy sokkal 
olcsóbb helyre szólt a meghívás. két éve pedig már az ikea-ba szervezik ezeket 
a találkozókat, ott az előcsarnokban igazán jókat lehet enni. nem is kell átvere-
kedniük magukat az egész áruházon, elég csak besétálni az óriási sárga forgóaj-
tón, és szinte máris az étkező részben vannak. Tudatosan nem gondolt arra, hogy 
Márta talán miatta találta ki ezt a helyszínt, nincs jelentősége, és úgyse fogja 
megtudni soha, hogy mi az igazság. Mindig is megvetette azokat az embereket, 
akik azt gondolták, körülöttük forog a világ.    

az első alkalommal mindenki kicsit bizonytalannak tűnt, kérdéses volt, ho-
gyan illik felöltözni egy ilyen helyre. szerencsére kiderült, hogy egyikük sem 
adta alább csak azért, mert nem igazi étterembe mentek. idén már nem is volt 
kérdés, hogy mindenki csinosan, kalapban, klipsszel, sőt emőke igazi arany fü-
lönfüggővel érkezett. 

ebben az évben is edit vezetésével indultak el a sorok felé, hiszen ő volt a leg-
tapasztaltabb. annak idején innen rendezte be a lakást, amit a fiának vettek, ezért 
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egy időben rengeteget jártak ide a férjével – amint azt minden alkalommal leg-
alább háromszor megjegyezte. utána Márta lépkedett kalapján hatalmas, spenót-
színű tollal, őt követte emőke, aki kora ellenére is tipegve járt, és a fejét néha fino-
man oldalra billentette, hogy a fülbevalók halkan csilingeljenek fülében. a sor 
végén ő haladt, táskáját a hóna alatt szorítva. amíg várakoztak, volt idejük fel-
mérni a kínálatot, ami idén sem volt túl változatos: hot dog, csirkesaláta öntettel, 
fagylalt, üdítő, kávé. a hot dogból volt vegetáriánus verzió is, az ilyesmit sose 
volt képes megérteni: ha valaki nem eszik húst, miért akarna hot dogot enni?

némi keresgélés után helyet foglaltak egy hosszú asztalnál. akárhogyan is néz-
ték, egy bútoráruház hangárszerű előterében voltak, egy gyorsétteremben, mégis 
ahogy leültek, kigombolták zakóikat, kalapjaikat maguk mellé tették és egymásra 
néztek, jó érzés töltötte el őket. Újabb év telt el, és ők megint együtt vannak. a nap 
rézsút besütött, fénybe borítva az egész társaságot, a kalapokat, a zörgő papírba 
csomagolt hot dogokat, a gyöngyöző, túlságosan szénsavas italokat. Örömmel lát-
tak neki az evésnek, óvatos, apró mozdulatokkal, hogy ne csöpögjön mindenhová 
a ketchup, mustár. emőke különösen odafigyelt a kézelőjére, úgy tűnt, mind-
annyiuknál jobban tart attól, hogy leeszi magát, vagy ruhája belelóg az ételbe. Épp 
egymással szemben ültek, így idővel nem tudta nem észrevenni, hogy emőke talán 
nem is az ételtől félti a blúz kilógó kézelőjét, hanem a kéretlen pillantásoktól. az 
eredetileg fehér selyem megszürkülve, kirojtozódva kandikált elő a kockás zakó 
alól. Ha jobban belegondol, emőke ugyanebben a ruhában volt tavaly is, meg talán 
azelőtt is, ki tudja, hány éve. „senkinek sem egyszerű”, gondolja magában, ahogy 
öreg barátnőjére néz, akinek szépen kifestett arcáról semmit nem lehet leolvasni, 
sem a pontos korát, sem felfedésre váró titkokat.

közben lassan beindul a beszélgetés is, mindenki a másik felől érdeklődik, 
előkerülnek a fényképek is. ezek még igazi, előhívatott papírképek, nem mobil-
telefonok apró képernyői, amin semmit nem lehet kivenni. Minden évben ez a 
legizgalmasabb része az összejövetelnek, hiszen így a történetek szereplői – főleg 
rokonok, barátok, esetleg távolabbi ismerősök, szomszédok – mintha maguk is 
megjelennének, tanúbizonyságát adva az idő múlásának.

Márta mindig nagy köteg képpel felszerelkezve érkezett. kisebb-nagyobb 
utazások, családi összejövetelek, ünnepségek dokumentumai voltak ezek, mind-
egyiken rengeteg ember, színes sokaság. Van, aki egy percig sem bír egyedül 
lenni – Márta ilyen ember volt. Mindig voltak körülötte, a legjobban azt szerette, 
ha olyanok, akik valamilyen módon az ő segítségére szorulnak. a fia már meglett 
férfi, nem is akárki, orvosdoktor, sok éve egyszer az avatáson készült képek vol-
tak a legnagyobb attrakció a karácsonyi összejövetelen. Mégis, a mai napig nőt-
len, társaságban félszeg, bizonytalan. az anyja szerint be fog nőni a feje lágya, 
már gyereknek is érzékeny volt. „Meg hát – teszi hozzá Márta a szemét jelentő-
ségteljesen forgatva – ezek a mai lányok se olyanok ám már, mint régen. csak a 
pénz meg az utazás, más se számít nekik.” egyedül edit tiltakozik, hiszen neki a 
fia mellett egy lánya is van, ő már felnőtt nő, de mégis. a fiának meg már van egy 
kislánya, az a kislány már most más, mint a többiek, az óvónők is megmondták, 
hogy van benne valami különleges.

edit unokája kövérkés, kedves arcú gyerek, a karácsonyi fotózáson piros tüll-
szoknyában és hóemberes pulóverben feszített a műanyag csillagok és flitteres 
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drapériák között. Mindannyian megdicsérték, sőt emőke azt is állította, hogy a 
kislány kiköpött mása editnek. ez talán egy kicsit túlzás volt, de emőke mindig 
ezt csinálta: ha valakit kedvelt, annak mindenáron örömet akart szerezni, ezért 
időnként egészen képtelen dolgokat mondott. annak idején például, amikor már 
lehetett tudni, hogy a férje nem jön haza a kórházból, emőke meglátogatta, és 
azzal hozakodott elő, hogy fogadjon örökbe egy kutyát, az majd átsegíti a legne-
hezebb időszakon. akkor egy pillanatra tényleg dühös lett, és arra gondolt, hogy 
a barátnője mennyire ostoba, maradna inkább csöndben. aztán persze eszébe 
jutott, hogy emőke már évekkel korábban megözvegyült, az ő férje váratlanul, 
gyorsan távozott. a temetésen mindannyian ott voltak, és ő se nagyon tudott mit 
mondani zokogó barátnőjének. 

emőke most is rengeteget beszélt, leginkább a fiáról, györgyről, aki állítólag 
tehetséges festő, habár az igazi áttörés ez idáig nem adatott meg neki. ettől füg-
getlenül számtalan kiállítása volt már, főként vidéki városokban, művelődési há-
zakban. ezekre az eseményekre emőke mindig maga sütötte a pogácsát, általá-
ban a bort is ő szerezte be, egy kedves férfiismerősétől vette kedvező áron. 
Mindig szép számmal volt közönség is – amint azt a fényképek is tanúsítják –, 
bár tény, hogy nagy részük ismerősökből, rokonokból állt, akik nem restelltek 
akár hosszabb utazást is vállalni györgy (a családon belül csak gyurka) kedvé-
ért. külön képeken csodálhatták meg a nagy kosár pogácsát és aprósüteményt is, 
amire emőke különösen büszke volt. Mindannyian bólogattak, és kézről kézre 
adták a képet. alaposan szemügyre vették a tészták textúráját, majd elkerülhe-
tetlenül a receptekre és a karácsonyi menüre terelődött a szó. közben lassan 
fogytak a hot dogok, a poharak is kiürültek. a nap se sütött már az asztalukra, az 
összekarcolt műanyag lapon így sokkal inkább meglátszott a többéves használat.

Úgy tűnt, lassan kifogynak a témából, beszélgetés közben edit, Márta és emőke 
is lassú mozdulatokkal levette, majd összehajtotta olvasószemüvegét. Márta akku-
rátusan áttörölte, úgy rakta el a tokjába, edit egyszerűen a zsebébe süllyesztette, 
emőkének pedig a nyakában lógott egy kissé színehagyott gyöngysoron, így nem 
sok dolga volt vele.

senkiben sem merült fel, hogy ő is hozott képet, hiszen a férje halála óta nem 
készült róla új felvétel. kivel fényképezkedett volna? gyerekei nem születtek, 
rokonai se igen voltak már életben. a házból is alig mozdult ki, boltba, piacra, 
postára járt el rendszeresen, máshova szinte alig. idén azonban volt nála valami: 
egy félbehajtott a4-es lapban két fénykép lapult a táskája első zsebében. az egyi-
ken a szomszéd ilona unokája van, akivel az utóbbi egy évben egészen szoros 
viszonyba került, főleg amióta egyszer vigyázott rá, amíg ilonának a körzeti ren-
delőbe kellett mennie receptért. a kislány nyolcéves, gyönyörű, eleven gyerek. 
Többször azon kapta magát, hogy akkor is gondol rá, amikor elvileg semmi nem 
indokolná: legtöbbször főzés közben, vagy amikor az utcán más gyerekeket lát. 

a másik kép, amit a leginkább készült megmutatni, egy utazáson készült nem 
is olyan régen. egy hímzett ruhás szalmabábu mellett áll csinosan felöltözve, ki-
csit félszegen néz a kamerába. a képet ősszel készítette róla János, egy szimpati-
kus, idősebb férfi. 

a postaládájában találta a szórólapot, amin egynapos buszos kirándulást hir-
dettek, főleg időseknek. az út nem került sokba, kalocsára mentek, ahol meg-
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nézték a Porcelán Manufaktúrát, majd meghallgattak egy előadást valami állító-
lagos csodalámpáról, ami minden egészségügyi problémára jó. az előadás végén 
lehetett rendelni is a termékből. egy pillanatra el is gondolkodott a dolgon, de 
aztán arra jutott, hogy nem meri megkockáztatni a vásárlást. a mai napig sok-
szor eszébe jut, hogy talán a férjén segíthetett volna az a lámpa. Vajon miért csak 
most dobták be a postaládájába azt a szórólapot? az utazás végén kaptak egy 
apró, kalocsai mintás korsót is, ami nagyon tetszett neki, örömmel nézegette ha-
zafelé az úton. sokat nem beszélgetett ugyan, mégis jó érzés volt emberek között 
lenni. Behunyt szemmel hátradőlt, és kívülről látta magát, amint a buszon ül. az 
érzés, hogy hasonlít a többiekre, megkönnyebbüléssel töltötte el. 

erről az élményről meg liliről, a szomszédasszony unokájáról szeretett volna 
mesélni idén, de ahogy meglátta az összecsukódó szemüvegszárakat, valahogy 
elment a kedve. szerencsére még nem vette elő a félbehajtott lapot, így senkinek 
nem tűnt fel a félbemaradt megszólalás sem.

szedelőzködni kezdtek, a szomszéd asztalnál egy hajléktalan nő keresett ma-
gának ennivalót a maradékok között. rápillantottak, aztán inkább zavartan fél-
renéztek mindannyian, egyedül emőke sóhajtott halkan, kicsit színpadiasan: 
„Édes istenem!” 

ahogy kiléptek a forgóajtón, rögtön el is köszöntek egymástól, hiszen min-
denki metróval ment, kivéve őt, neki elég volt három megállót mennie busszal, 
és szinte otthon is volt.

a buszon zötykölődve nem igazán gondolt semmire, nézett ki az ablakon a 
szürkülő tájra, erősen szorította ölében a táskát. a zár nyitásánál már érezte, hogy 
a jobb mutatóujja nem igazán akar engedelmeskedni. ahogy belépett a lakásba, 
sietősen levette kabátját, és kalapjával együtt a tükör mellett álló szék támlájára 
ejtette. a szobába érve az íróasztalához lépett, hogy visszategye a fiókba a fényké-
peket, de nem ért oda időben: a két kép egyszerre csúszott ki a félbehajtott papír-
ból, és vitorlázó eséssel a kopott parkettán kötött ki. nem szólt egy szót se, lassan 
leült a kanapéra, és várt, hogy elmúljon a remegés. 


