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Aranykanál helyett

Dr. Prezenszki Zsuzsanna pszichoonkológus előszava

Nagyon utálom „az orvos...” kezdetű mondatokat. Ugyanúgy, 
mint ahogy „a németek...”, „a szinglik...”, vagy „a kék fülűek...” 
kezdetűeket is. 

Utálok minden túláltalánosítást, nem szeretem a részletek 
egyedi jellemzőinek mérlegelése nélküli ítéletformálást. 

Ha az orvos-beteg kapcsolat jelenlegi állásáról van szó, 
ennél jobban talán csak azt az érzést utálom, amit akkor 
érzek, amikor a rendelésemen a sokadik olyan daganatos 
betegséggel, vagy akármilyen mással érintett ember, vagy 
hozzátartozó jön be, aki arról beszél, hogy úgy érzi, kezelése 
során ridegen, személytelenül, lekezelően, együttérzés nélkül, 
megalázóan bántak vele. 

Pszichoonkológusként az egészségügyi ellátás két végpont-
ja között egyensúlyozva egy sajátos pozícióban rálátok mind 
a két oldal helyzetére.

Látom a segítségre szoruló, riadt – abban a nehéz helyzet-
ben, amit a rák, vagy bármilyen krónikus betegség diagnózi-

sa jelent –, támogatásra, emberi melegségre, együttérzésre, 
az orvos biztató szavaira vágyó embert. Élete legsebezhetőbb 
állapotában, a korai és méltatlan vég lehetőségével farkassze-
met nézve úgy, hogy a bizonytalan kimenet kétsége mellett 
még a testét-lelkét gyötrő kezelések réme is ott lebeg felette.

Ezt még akkor is nehéz végigcsinálni, ha biztos vagy ben-
ne, hogy aki melletted áll, mindent megtesz érted, illetve min-
dent érted tesz. 

De látom a műszak végén a számítógép képernyőjére guva-
dó orvos szorongását, szorongatottságát is: minden adatot 
rögzített? minden ambuláns lapot bezárt? bejelentkezett? fel-
hőbe küldte a receptet? beteg és adatok egyezése stimmel? 
kijelentkezett?!

Van olyan kollégám, akinél mindennapos, hogy hat órás 
onkológiai rendelést nyolc-tíz óra alatt tud teljesíteni. Ez leg-
alább két-három óra késés a „következő műszakról”, ahol emi-
att epés megjegyzésekkel várják, miközben ötven, hetven, 
nyolcvan, kiírom számokkal is, mert brutális: 50, 70, 80 bete-
get lát el egy rendelési napon. 

Ilyenkor nagy erővel kell ellenállnom a kísértésnek, hogy 
kiszámoljam, hogy hány perc jut egy emberre, egy páciens 
betegségének-kezelésének, tehát sorsának a mérlegelésére, 
a leletek alapos átnézésére, a megfelelő terápia kiválasztásá-
ra és az ezzel kapcsolatos összes tudnivaló átbeszélésére úgy, 
hogy gyakorló orvosként tudom, ennek az időnek a duplája 
megy el azzal, hogy ezeket az adatokat az orvos a számítógép-
be rögzíti. 
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Ha nem rögzítem az orvos-beteg találkozást, nem történt 
meg – ez az alapállás az egészségügyben, ami hasznos, mert 
vissza lehet keresni minden részletet. Miközben az ellátás 
jelenleg legfontosabb részét végzem, jelesül a gyógyítást, ami-
re felesküdtem, ülök egy szemkápráztató, általában ősöreg 
monitor előtt, és mivel sietnék, de nem vagyok gépíró, foly-
ton melléütök, szentségelek magamban. A legrosszabb, hogy 
– hiszik, nem hiszik, de úgyis tapasztalták más rendeléseken 
is – mindvégig háttal a betegemnek!

Félreértés ne essék, tényleg értékelem a technikát és mind-
azt a könnyebbséget, amit hozott, és azt is tudom, mennyi-
re fontos az egységes minőségbiztosítás az egészségügyben, 
mert ez garantálhatja azt, hogy a kezelés átlátható, hogy bizto-
sított, hogy mindenki, bárhol, ugyanahhoz a színvonalú ellá-
táshoz juthasson hozzá – vagy legalábbis erre a lehetőséget 
megteremtse.

Viszont azzal is tisztában vagyok, hogy hány beteg jön ki 
megsebezve, érzelmileg kisemmizve úgy egy rendelésről, hogy 
még azt sem kapja meg, ami ebbe a néhány percbe emberileg 
beleférne, mert a gyógyítónak épp a varázsereje, az empátiá-
ja süppedt apátiába. 

Ebben a helyzetben a legkönnyebb méltatlankodni, felhá-
borodni vagy rátolni mindent a politikára, az elidegenítő vir-
tuális világra vagy végső soron az „orvos báró”-i körre, hadd 
szítsa tovább a feszültséget! 

De kérdem én, tényleg jó helyen van-e a fókusz, ha – ami-
kor ezt a helyzetet fel akarjuk számolni – elfeledkezünk arról 

a sok ezer mezei betegellátóról, akik most is, amikor ezeket 
a szavakat írom, az idő- és eszközhiány, a szervezetlenség, 
a betegirányítási hiányosságok és a virtuális világba áttett 
dokumentálás szorítása mellett, a megélhetés és a helyettesí-
tések miatt sokadik műszakban mégis önfeláldozóan operál-
nak, szövettani mintát elemeznek, fogat fúrnak, kisbabákat 
segítenek a világra, vérátömlesztést felügyelnek?! Akik nem-
csak emberi életeket mentenek, hanem a lelket is gyógyítják.

Munkám jellegéből adódóan és orvosi kommunikációban 
is jártas szakemberként egyet határozottan tudok, mert nem 
csak munkámon, de magánéletemen is végighúzódó élmény, 
hogy ha baj van, akkor ami igazán segít, az a megértés, vagy 
legalábbis törekvés a megértésre. 

Nem lehet és nem szabad azt várni, hogy a rendelőben ki-
szolgáltatottan rettegő beteg „megértse” az őt „alázó” orvost. 

A Nézőpontváló Egyesület alapítóiként és a programok 
szervezőiként munkánk alapvető részének tartva a beteg 
edukációt, folyamatos erőfeszítéseket teszünk olyan prog-
ramok beindítására és működtetésére, amely a megfelelően 
hatékony és méltó én-képviselet a betegek oldaláról elérhető-
vé teszik. Azonban tudjuk, hogy csak a betegek oldaláról ez 
nem megfordítható előjelű tevékenység, hanem szükség van 
az erre felesküdött és nyitott, valamint emberségét, szakmai-
ságát bármilyen körülmények között fenntartó orvosra – még 
ha ez néha nagyon nehéz is. 

Fontosnak tartjuk az orvosok számára szervezett progra-
mokat is, előadásokat, megbeszéléseket, ahol közös gondol-
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kodással megtalálhatjuk, hogy jelenlegi egészségügyi ellátó 
rendszer „hozott anyagával” hogyan tudjunk a valódi, ember-
re, gyógyításra szabott szakmaiságot megőrizni. 

De a legfontosabb, mint minden kommunikációs elakadás-
ban, a párbeszéd. Az egymással szemben álló felek egymás 
mellé állítása megértéssel, az esendőség megmutatásával, 
emberséggel, humorral. 

Sári Edina kisregénye és drámája – korábbi írásai, regé-
nyei összes erényével – igazi, felszabadító, sírással-nevetéssel 
teli görbe tükröt mutat nekünk saját magunkról. Orvosokról, 
betegekről, helyzetekről, a lélek legbelső bugyrában élő félel-
mekről, tragédiákról, de leginkább az ott lapuló, előcsalogat-
ható esendő, szerethető önmagunkról. A reményről, hogy 
lehet ezt másképp is. 

Ez a reményünk öntött formát a „Műanyag Joghurtos 
Kanál” díj létrehozásában. Aranykanálra most éppen nem 
telik, de az egészségügy finanszírozási nehézségeket szajkó-
zó időszakában is közös hitvallásunk, hogy nagyon egyszerű 
dolgok is csodát tehetnek. Műanyag Joghurtos Kanál-díj váro-
mányosa lehet minden orvosi (szak)rendelő, rendelés, orvos, 
nővér, technikai személyzet tagja, aki ezt az apró „csodát” 
megteremti, és akit kollégák, betegek jelölnek erre a díjra a 
Nézőpontváltó Egyesület címén: nezopontvalto@gmail.com. 

Utószóként egy kis privát zönge: a székem a rendelőben 
mindig a betegeim felé fordul. Ha írok, csak féloldalasan for-
dulok a számítógép felé. Miközben a klaviatúrát bűvölöm, 

és elmondom, hogy ez miért fontos, közben együtt még egy-
szer végigmegyünk a megbeszélteken. Néha megkérem a bete-
get, hogy amíg számára „üresjáratban”, még írok, egy olyan 
mérőskálát töltsön ki, amivel pontosabb képet kapunk az álla-
potáról, vagy odaadok egy kiadványt egy civil szervezet mun-
kájáról. Lehet, hogy ez egy Műanyag Joghurtos Kanálhoz még 
kevés, de valahol, valami már elkezdődött... 
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I. rész

A jóvágású, hatvanöt éves doktor Hatalay György, onko-
lógus sebészprofesszor akkurátus ember volt. Ügyeleti nap-
jai mindegyikén reggel hét óra negyven perckor nyitott be 
az onkológiai központban lévő rendelőjébe, ahol Anna, az 
asszisztense, egyik kezében már a főnöke kávéjával, másik-
ban a napi teendőinek listájával a kezében várta őt általában. 
Ezen a reggelen azonban Anna nem volt sehol és a profesz-
szornak a saját kulcsával kellett kinyitnia a szobája ajtaját, 
ami már csak azért is nehézkes volt, mert a hajnali öt óta a 
folyosón szobrozó betegek méhrajként dongták körül bejutá-
si információért az ajtó zárjával bíbelődő orvost.

Hatalay mindenkitől türelmet kérve nagy nehezen behát-
rált a szobájába, majd lerogyott az íróasztalához. Bekapcsolta 
a számítógépet, az asztalra helyezte a tabletjét, a két mobilját 
– a hivatalost és a privátot –, kitűzte köpenyére a névkártyáját, 
majd kipróbálta, hogy működik-e végre a légkondicionáló, és 
éppen méltatlankodni kezdett, hogy hol a fenében lehet Anna, 
amikor meghallotta kintről az asszisztensnő motozását. 

 
– Jó reggelt, professzor úr, küldhetem az első beteget? – kér-

dezte kifulladva a rohanástól a zilált frizurájú, ötvenes, kissé 

elhízott, a piacon televásárolt cekkereit épp csak az asztala alá 
berúgó asszisztensnő.

– Annácska… kávé! – nyöszörögte elkínzott arccal Hatalay.

– Értem, professzor úr, azonnal hozom és adok még öt 
percet.

„Nem öt perc kell ide… Hogy is mondja Petőfi? Még százat, ezeret? 
Csináljatok, csináljatok! Csak nekem nem vasút kéne most, hanem 
idő. Meg spatula! Úgy látom, azt sem hozták meg a központból! 
Pedig abból legalább száz kéne, ha nem ezer! Most mivel nézzem 
meg a szájüregi rákos torkát? Az ujjammal tán? Gumikesztyű? Az 
sincs? Megáll az eszem! Aha! Cipővédőt bezzeg találtam! Arra nem 
gondolnak, hogy műtét előtt vizsgálnom is kell? Nem küldhetem 
azonnal a vágóhídra a beteget!” – dohogott magában a profesz-
szor, majd kiszólt.

– Anna! Hívja fel a gazdaságin a beszerzést! Ki is ott a főnök? 

– Igenis, professzor úr! Stekszli József, máris hívom őt! – 
pattant azonnal Anna és már telefonált is. 

„Méghogy Stex-li! Nomen est omen!” – élcelődött magában 
keserűen Hatalay és várta a jó híreket a képzeletében a kíván-
ságára mesebeli dzsinnként azonnal megjelenő szállítókról, 
akik hatalmas dobozokban cipelik be számára a vizsgálatok-
hoz szükséges dolgokat. Egyszer látta a leltári íven, hogy eze-
ket fogyóeszköznek nevezik hivatalosan, ami attól fogva az 
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egyik kedvenc kifejezése lett. Mindenre használta a szót, a 
palacsintától kezdve a spatuláig, sőt, azokban az időszakok-
ban, amikor valami rejtélyes okból a szokásosnál nagyobb 
mértékben aratott a halál az osztályán, akkor még az elhuny-
takra is kiterjesztette – alapvetően jóérzésű, magát humanis-
tának tartó emberként persze csak magában nevezve így őket.

– Nincs bent, de hagytam üzenetet, hogy azonnal hívja visz-
sza professzor urat – tájékoztatta főnökét két perc múlva az 
asszisztensnő.

– Jól van, Annácska – foszlott szét az orvos álma a fogyó-
eszköz hegyekről –, akkor kuncsorogjon spatulát és gumi-
kesztyűt a mellesektől és küldje be az első beteget. Csak előbb 
vigye ki a csészét és törölje le, kérem, az asztalt! Nem, mégsem, 
várjon! Teréz hív – nyúlt hirtelen Hatalay az egyik mobiljáért. 

– Szervusz, drágám, tudod, hogy rendelek. Nem, nem 
tudom anyádnak megrendelni azt a helyes kis nyári bio-mág-
neses rezoizé ágyneműt, mert én a betegeknek rendelek. 
Tudod, drágám, én vagyok az a muki, aki orvos és havonta 
talicskában tolja haza. Hogyhogy mit? A pénzt! Még nem tűnt 
fel? Micsoda? Hogy az anyád hozzánk költözik? Azt a jó, édes… 
Anyuka! Hogy konferenciabeszélgetés? Hogy van anyuka? 
Hogy nem bírja az új építésű lakóparkban lévő modern laká-
sában a szagelszívó hangját, miközben melegíti a szomszéd 
étteremből hozatott ebédet a mikróban… Ami kihűl az alatt 
a két perc alatt, amíg átér a pincér… Persze, anyuka, nekünk 
maga a legfontosabb, ha nem bírja, hát nem bírja, nem ven-

ném a lelkemre, ha az idegeire menne a szagelszívó. Szóval, 
nincs mit tenni. Költözik. Jól van drágám, majd megbeszéljük. 
Ja, hogy már holnap jön, anyuka? Akkor a holnapi viszontlá-
tásra! – sóhajtotta az orvos, majd az arcára fagyott műmosoly-
lyal csalódottan tette le a mobilt az asztalra.

„Most már biztos, hogy megőrülök. Spatula nincs, anyós jön! Az 
államtitkár meg nem hív! Na nézzük, ki is ma az első páciens? Ja, 
persze! A spatulamentes gégerákos! Megint egy halálraítélt! Ennek 
annyi!” – motyogta magában. – Kérem az első beteget! – kiál-
tott ki a félig behúzott ajtón.

A folyosón egy sovány, középkorú férfi magában tipródva 
várta, hogy bebocsátást nyerjen a jó hírű professzorhoz.

„Uramisten, elég lesz neki húsz? Vagy tegyek hozzá még egy 
tízest? Ez ugye, attól függ, mit fog mondani. Ha azt mondja, 
újabb kemósorozat, akkor gyorsan átteszem a zakózsebben lévő 
másik borítékba a nadrágzsebben lévő tízest, ha másik szakorvos-
hoz küld, akkor marad a húszas, mert vissza kell jönnöm hozzá. 
Ha viszont itt tart a kórházban, akkor meg elég a tízes, mert hát-
ha operál is, amihez már nem elég a húsz, de akkor majd a végén 
adom neki pluszba a többit... De inkább… Istenem, add, hogy gyó-
gyultnak nyilvánítson! Akkor mindenemet odaadom!” 

– Kolozsvári István! – kiáltott ki Anna.

– Jó reggelt professzor úr! – köszönt gyenge hangon a 
vékonydongájú, beesett arcú férfi.
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– ’gelt! Nem tudok magának több kezelést adni. Számos át-
téte van. Nem tudunk tovább segíteni. 

– De… – lepődött meg a férfi a fogadj istenként arcába vágott 
rossz hírtől és kétségbeesetten nézett az orvosra.

– Itt mi a tudományunk végére értünk – folytatta Hatalay 
rá sem pillantva a betegére, miközben annak halálos ítéle-
tét mondta ki. – Forduljon a háziorvosához a továbbiakért! 
Az asszisztenstől megkapja a papírjait, azokat vigye magával. 
Hospice-hoz kellhet.

– Hospice…! De professzor úr! Nem érzem magam rosszul… 
Egyáltalán nem… Professzor úr! Kérem szépen, adjon még 
valami kezelést! – könyörgött a férfi. – Valamit nem lehetne? 
Mégis! Akármit! Sugarat? Vagy még egy sorozat kemót? 

– Nem tehetem. A szigorú protokollban a NEAK az úr a költ-
ségmegtérülés miatt. Ilyen állapotra már nem költ. Érti, uram? 

– Mi az a NEAK? 

– Nemzeti Egészségvédelmi Alapkezelő. 

A lelkileg összezuhant férfi erősen gondolkodott.

– És ha mondjuk inkább az OEP-hez fordulnánk? – kérdezte 
felcsillanó reménnyel a hangjában. – Hogy csak még egy apró, 
kis műtétet finanszírozzanak…

– Nem – vakkantotta Hatalay keményen. – A NEAK az új 
OEP. Érti? Nincs már lehetőség semmire. Már csak minden jót 
kívánhatok! 

Kolozsvári reményvesztetten, hófehér arccal, rogyadozó 
lábakkal felállt és megkapaszkodott az asztal szélében. 

– Ezt fogadja el professzor úr – rebegte és a zsebében ned-
vesre izzadt borítékot átcsusszantotta a professzor térfelére, 
aki részvétlenül, meg sem köszönve bekaszálta azt a fiókjába. 

 
– Ki a következő? – szólt ki, de a mobilja csörgése miatt le-

intette az azonnali válaszra kész asszisztensnőt. – Várjon, tele-
fon! Talán a minisztérium. Államtitkár úr! Szervusz! Hogy 
szolgál a kedves… Hogy megint nem engem? De… Hát kit? Az 
a seggnya… Már megbocsáss, államtitkár úr! Természetesen 
nem akarom felülbírálni a miniszter úr döntését, távol áll-
jon tőlem, csak hát... Hogyne, értem. Én is csókolom a kezét a 
kedves feleségednek! Átadom, államtitkár úr, és köszönöm! – 
nyomta ki a telefont döbbent és hitetlenkedő arckifejezéssel, 
ami szinte azonnal átadta a helyét a torkáig feltoluló méreg-
nek. – Azt a büdös… – bukott ki a száján hirtelen, de aztán 
erősen visszafogva magát, belátta, nem most van a dühki-
törés ideje. – Anna! – bömbölte még mindig felzaklatva. – A 
következőt! 

„A bio sárgarépán kívül azt is meg kell kérdeznem, hogy ha 
hársmézzel iszom a frissen facsart biocitromlevet, az van-e olyan 
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jó, mint a céklalé éhgyomorra, ami tumorellenes hatású az áfo-
nyával együtt fogyasztva, mert sok benne az antioxidáncs, de a 
kökény is jó lehet, Marika mondta tegnap a piacon, bár a Jutka 
meg esküszik a nyers, vegán kosztra, nem is értem, hogy lehet 
nyersen enni mindent, de biztos hatásos, mert a Jutka ismer olyat, 
akit a sír széléről hozott vissza, bár a nővérke a rendelőben erre 
azt mondja, vannak zsírban oldódó vitaminok és sokat számít a 
lelki egészség is, jógázzak, de kérdem én, mikor, amikor folyton 
rendelőben ülök, meg vizsgálatra utazok, tán a távolsági buszon 
zötykölve végezzek légző gyakorlatot, amikor kinyomják belőlem 
a szuszt is, akkora a tömeg, jaj, én jövök, ide is állok az ajtóba, 
mert még benyomakszik itt nekem valaki, aztán meg…” – nézett 
körbe gyanakvón a várakozók tömegén a hatvan körüli, tarka 
ruhás hölgy. Ventiláló gondolatai csak akkor akadtak el, ami-
kor meghallotta a saját nevét. 

– Nagy Sándorné! 

– Jó napot kívánok, doktor úr! – robbant be az ajtón és 
rogyott azonnal a székre Nagyné.

– Professzor – javította ki Hatalay. 

– Jaj, bocsánatot kívánok, persze, hogy professzor, tudom 
ám én azt, nagy tudású ember, a szomszédom látta is a tévébe 
a múltkor, az a helyes radiátoros tévéorvos interjúvolta a drá-
ga professzor urat, aki itten csinálja a rögönyt, sajnáltam is, 
hogy lemaradtam róla, de épp a izébe voltam, hogy biorépát 
vegyek drága pénzen, de most persze, semmi se sok, ne értse 

félre, drága professzor úr, hálás is vagyok magának, külön fél-
retettem ám, hogy le is rójam majd a végén, de most azt sze-
retném megkérdezni, hogy a lányom kolléganője azt olvasta a 
guglin, hogy a sárgarépa… 

– Asszonyom! – nézett fel a monitorról elkínzott arccal az 
orvos.

– Jaj, persze, folyton csak beszélek, bocsásson meg, drága 
professzor úr, csak annyit mondjon még, hogy a sárgarépá-
nak van olyan mikroizéje, ami megöli a rossz sejteket, mert 
ezt mondta a lányom kolléganője, ezért veszek most rengeteg 
répát, már a bőröm is sárga tőle, a zuram szerint a májamra 
húzódott a kór, mit mond erre drága doktor, izé, professzor 
úr, csak a sláger miatt áll a szám erre a drágadoktorurazásra, 
tudom, hogy maga már nagyobb ember annál…

– Nézze! – állította meg felemelt kézzel a szócséplést 
Hatalay. – Gyomorműtétre van szüksége. Ezzel a papírral az 
asszisztensem majd továbbirányítja a megfelelő helyre. 

– Műtét?! – rettent meg az asszony. – Mindjárt idegállapo-
tom lesz! Pedig a fészbuk is megírta, hogyha ezerötszáz milli-
méter cévitamint bekapok minden nap egy kis izével, akkor 
megúszom a műtétet… 

A professzor kinyitotta a száját, majd becsukta, legyintett, 
és kikiabált. 
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– Adenocarcinoma ventriculit. Sürgős. Kérjen időpontot 
gyomorrezekcióra!

– Igenis, professzor úr! – kezdett intézkedni máris Anna.

– Gyomorrák? – hebegte Nagyné értetlenül. – De pedig én 
mindent megettem, amit összeolvastam. És ezt is összegyűj-
töttem – nyújtott a professzor felé egy vidám, narancssárga, 
citromfigurás borítékot a nő, amit Hatalay súlytalanul beka-
szált a fiókba a Kolozsvárié mellé.

– Minden jót! – köszönt el a döbbent asszonytól Hatalay. – 
Következő! Anna, mi történt a számítógépemmel? – horgadt 
fel benne az államtitkártól kapott rossz hír után lenyugtatott 
düh. 

– Igenis, professzor úr! – viharzott be készségesen Anna. – 
Mit lát a képernyőn?

– Hát ez az, hogy a nagy büdös semmit! – nézett az orvos 
ingerülten a nőre, mintha az tehetne a technikai bakiról. – 
Elsötétült. Hívja a technikusokat!

– Azonnal – perdült a telefon mellé Anna és már nyomta is 
a gyorshívó billentyűjét. – Nem veszik fel a telefont, profesz-
szor úr – közölte kisvártatva.

– Anna! Mobilon hívja valamelyiket, ne a házin! És szóljon 
ki a folyosóra, hogy a rendelés technikai okokból szünetel. 

Kisvártatva a folyosóról elégedetlen és felháborodott 
morajlás hangja szűrődött be, amit az orvos a betegfogadási 
szünet kihirdetése hatásának tulajdonított. A frusztrációtól 
egyre dühösebben püfölte a klaviatúrát, az egeret pedig mér-
gesen az asztalhoz csapkodva tologatta, bár jól tudta, ezzel 
semmit sem fog elérni, legkevésbé azt, hogy a számítógépe 
újra rendesen működjön.

„Száz évesek ezek a gépek, csoda, hogy eddig bírták! Meg kelle-
ne tudni, kinek kéne benyalnom, hogy cseréljék le a készülékeket, 
vagy legalább havonta ellenőrizzék az állapotukat és szervizeljék, 
ha szükséges.”– bosszankodott magában. – Vagy ha már anya-
gilag nem bírja a kincstár, legalább felkérhetnék jótékonykodás-
ra a magyar Uri Gellert, hátha az ő „mukodj, mukodj” felkiáltásos 
módszerével maguktól megjavulna a géppark! – váltotta a keser-
gést proaktív, ámde abszurd megoldásra Hatalay, aminek ha 
más hatása nem is, de annyi pozitívuma lett, hogy elmúlt a 
dühe és határozottan jobb kedve lett. 

– Professzor úr, kérem, elértem az egyik technikust, de 
rossz hírem van.

– Ne bőszítsen még jobban, a lényeget! – esett vissza a béka 
feneke alá a hangulata ismét. – Mi van? Mindegyik szabin 
van?

– Nem, de csak egy óra múlva tudnak ideérni, ha netán 
addigra.
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– Mi az, hogy ha netán addigra? Azonnal jöjjön ide egy tech-
nikus, vagy kirúgatom a vezetőjüket! – tajtékzott most már 
nyíltan az orvos. 

– Igenis… Mondjam, a kirúgást is? – kérdezett vissza félén-
ken Anna.

– Nem érdekel, mit mond, csak jöjjön ide valaki, aki vissza-
tölti a képernyőmet! – bömbölte Hatalay.

Ezalatt a két következő beteg hívás nélkül beszivárgott a 
professzor rendelőjébe. A felségsértéssel egyenértékű pimasz-
ságon felháborodva Hatalay tátott szájjal meredt rájuk a szá-
mítógépe monitorja mögül. 

– Jó napot professzor úr! – köszönt a fiatal nő és a férfi 
kórusban.

– Magukat ki engedte be ide? – ripakodott rájuk barátság-
talanul. – Anna! – hívta az asszisztensét dühösen sziszegve az 
orvos.

– Mondta a hölgy, hogy következő, és bejöttünk – nyugtatta 
a pár férfi tagja a professzort. 

– Mi vagyunk a következők. Hajnali fél öt óta itt vagyunk, 
hogy a hivatalos sorszám kiosztásához sorszámot kapjunk. 
Egy ismerősünk mesélte az itteni csíziót, hogy lehet bejutni 

még aznap a rendelésre. Egyébként Battonyáról jöttünk – csi-
cseregte a nő.

– Eh, hát ha már… – törődött bele a megváltoztathatatlan-
ba Hatalay. – De nem látom az anyagukat, elment a képernyő. 
Mégiscsak menjenek ki innen a hibaelhárításig! 

– Megengedi professzor úr, hogy megnézzem? Értek hozzá 
– lépett az asztalhoz a férfi.

– Hát, ez egy nagyon komoly gép, illetve hatalmas, sze-
mélyiségi jogokat védő adatbázis meg sok program, meg 
akármik vannak rajta… Nem is tudom, illetéktelen hozzányúl-
hat-e… Anna! Még egyszer kérdezze meg a szerelőt, mikor ér 
ide! Hogy délután?! Az előbb még csak egy óra volt! Mi van itt? 
Tőzsdére vittük az időt és felszálló ágban van, vagy mi? Akkor 
nézze meg, de óvatosan! – adta meg az engedélyt az orvos az 
addig csak szimplán betolakodónak ítélt páciensnek.

– Ideenged a professzor úr? – kérdezte amaz.

– Hát, mivel nincs más lehetőség, nincs választásom. Üljön 
ide – mondta kelletlenül és átadta a pneumatikus ülésrugó-
zású, fekete bőr, az olasz gyártó részéről egyszerű nagyszerű-
séggel csak főnöki széknek titulált, forgó ülőalkalmatosságot 
a férfinak.
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– Borókai Tímea vagyok – szállt be a társalgásba hirtelen 
bemutatkozva az addig csak tétován álldogáló fiatal nő is, aki-
ről Hatalay szinte már el is feledkezett.

– Igen? – kérdezett vissza a bejelentésre amolyan „kit érde-
kel?” hangsúllyal, miközben az asztala körül téblábolt, kezét 
hol zsebre dugva, hol karba téve, láthatóan kizökkenve a 
magabiztosságából. 

– Leülhetek addig oda? – kérdezte a fiatal nő az íróasztal 
melletti székre mutatva. – Mint mondtam, éjjel fél kettőkor 
indultunk, hogy reggel ötre itt legyünk a sorszámosztás-
nál– ismételte magyarázatként a fáradtsága okát. – Először 
vagyunk itt. Nem ismerünk senkit Budapesten. Adjam a 
papírokat? 

– Hiába adja ide nekem, látja, hogy nem tudok vele mit kez-
deni. Majd kifelé menet adja oda az asszisztensnek!

– De én azért addig elmondanám, mi a baj! – erősködött a 
nő. 

– Hát… Tessék. Mondja! – hagyta rá az orvos kényszeredet-
ten. – Az asszisztensem majd utólag beviszi az eddigi adato-
kat, amint megjavul a gép – védekezett passzív rezisztenciával 
a hatalmi pozícióból kibillentett orvos. 

– Jesszusom, a fiatalember a professzor úr gépében piszkál! 
– rémült meg Anna belépve a főnökéhez jelentéstételre a tech-
nikusok érkezése ügyében. – Hívjam a biztonságiakat?

– Ne hívja, bár szerintem hiába is hívná őket, mert nem 
találná egyiket sem. Én engedtem meg, hogy hozzányúljon – 
adott magyarázatot a páciens tevékenységére. 

– Nem piszkálom, hanem segítek! – reagált indignálódott 
hangon a férfi Anna feladat meghatározására. 

– Na, lépjünk túl ezen a dolgon és haladjunk! Mi a panasz? – 
nézett a nőre paraszthajszálnyival barátságosabban az orvos.

 – Nem nekem van bajom, hanem neki. Attilának – muta-
tott párjára a nő. – Nagyon fáj a lába. Régóta. Először ortopé-
dushoz mentünk Békéscsabán, aztán reumatológushoz.

– Mondtam, hogy oda csak öregek járnak, nekem biztos 
nem reumám van, de nem hittek nekem – vágott közbe nevet-
ve a férfi. 

– Kérem az ide szóló beutalót! Egyébként reumája nem csak 
az idősebbeknek lehet – kockáztatott meg egy felvilágosító 
mondatot Hatalay, hiszen őt már negyvenéves kora óta kínoz-
ta a derekában az időnként fellépő fájdalom. – Anna küldjük 
MR-re a beteget, kérjen neki időpontot! 
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– Csak nyolc hónap múlva lesz szabad időpont, professzor 
úr, kérjem neki? Vagy magánúton elvégeztetik? – kérdezte két 
perccel később Anna.

– Ha kész lesz az úr a gépemmel és még a tabletemet is meg-
nézi és megjavítja, soron kívülre kérje!

– Azt is megnézem, professzor úr! – ajánlkozott készsége-
sen a férfi. – A gépe már készen is van – tájékoztatta az orvost 
buzgón. 

– Valóban? Már kész is? – csodálkozott el a számítógé-
pekhez nem különösebben értő orvos. – És mi volt a baja? 
Központi hiba?

– Nem. Kicsúszott alul a csatlakozózsinór. 
Megszigszalagoztam, de inkább kérjen újat, mert bármikor 
megint szétcsúszhat. Kiszolgált szerkentyű ez. 

– Jegyezte a zsinórt, Anna? Fiatalember! Tablet!

– Igenis, professzor úr, már írom is a feljegyzést a gazdasá-
gi osztálynak.

– Fiatalember, akkor a tabletre is ránézne? 

– Aha, ennek is a zsinórjával van baj, professzor úr. 
Kontakthibás. Ha kicsúszik, nem tölt. Magának a készülék-
nek szerencsére nincs baja. Zsinórban a zsinórral van baj – 

nevetett rá a párjára és az orvosra, de Hatalaynak az arcizma 
sem rándult.

– Anna, kérem, esoesre írja a fiatalembernek az MR-t! 
Megszolgálta a soronkívüliséget. Amikor megvan a lelet, visz-
szajönnek hozzám, aztán majd meglátjuk – fordult immár 
barátságos arccal a fiatal párhoz, akik hangosan és jókedvű-
en elköszönve behúzták maguk után az ajtót. Ekkor megcsör-
rent az orvos mobilja. Miközben fogadta a hívást, kihessegette 
a szobájába éppen besurranni igyekvő Annát, majd kilincsre 
csukta az ajtót.

– Többször mondtam már, hogy ne hívj, amikor rendelek! 
– szólt bele a telefonba fojtott hangon. – Nem, nem neked a 
neten azt a cuki kis komplét, amit a blekfrájdin szúrtál ki, 
hanem a betegeknek. Igen, persze, hogy a te macikád vagyok, 
de nem most. Hogyhogy goromba? Nem nyitok vitát, lete-
szem, mert jön a következő beteg. Akkor ma a szokott helyen 
és időben! Utána majd… Mi az, hogy nem érsz rá? Azt mond-
tad, korrepetáljalak! Tudod, hogy én csak utána tudok korre-
petálni! – nyomta meg jelentőségteljesen az utána szót, hogy a 
hívó fél értse, mire is gondol. – Akkor készülj fel egyedül a pót-
vizsgádra, sok sikert hozzá! – zárta rövidre a beszélgetést és a 
liezont. – Anna! Következőt! – nyitotta ki ismét a szobája ajta-
ját rezignáltan az orvos. 

„Nem értem ezeket a nőket! Nekik velem kapcsolatban a ren-
delés szó a netes árurendelést jelenti?” – értetlenkedett magá-
ban. „Megőrülök tőlük! Szóval, akkor Titikével vége. Pedig jó kis 
nő volt. Na nem baj, rám is fér egy kis áramszünet, most épp nőre 



28 29

van legkevésbé szükségem” – nézett ki az ablakán elgondolkod-
va Hatalay. 

Mindeközben a folyosón egy negyven körüli, de a ruháza-
ta miatt a koránál idősebbnek kinéző, fekete ruhás és fejken-
dős, a kezében rózsafüzért morzsolgató asszony imádkozott 
átszellemülten. 

„Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes! Az Úr van teveled. 
Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyü-
mölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, 
imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. 
Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel…” – zsolozsmázta mozgó száj-
jal, behunyt szemmel Vassné.

– Vass Lajosné! 

– Jó napot kívánok, professzor úr!

– Na, hogy vagyunk, Vassné, hogy vagyunk? 

– Jól vagyunk, professzor úr.

– Gyógyul a seb?

– Igen, professzor úr! – felelte az asszony merev tartásban, 
egyenes háttal a szék szélén ülve.

– Nem fáj, nem vérzik, nem húzódik, nem gennyedzik? – 
faggatta az eddigi betegekkel szemben tanúsított nemtörő-
dömsége után meglepő érdeklődéssel Hatalay. 

– Nem, professzor úr!

– De látom, jócskán szed fájdalomcsillapítót.

– Igen.

– Ezek szerint fájdalmai vannak. Miért nem mondja?

– Nem akarok zavarni. Ha fájni akar, úgyis fog.

– Megnézem, vetkőzzön le alulról!

– Nem kell azt megnézni, jól van az úgy.

– Hát nézze, még ha magának nem is fontos a kontroll, én 
akkor is megnézem, mert a kötelességem. Vetkőzzön! 

Az asszony nagy nehezen ráállt, hogy megváljon alsóru-
házatától és felfeküdjön a nőgyógyászati vizsgálóasztalra, de 
kezéből egy pillanatra sem engedte volna ki a tizedest, a tíz 
golyócskából álló mini imaszámoló alkalmatosságot, amire 
kicserélte a folyosón addig morzsolgatott rózsafüzért. 
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– Mi ez a vatta itt? – kérdezte az orvos, amikor Ha már hasz-
nál valamit, vegyen betétet! Ez csak beleragad az amúgy is 
váladékozó sebbe. Ami ha jól látom, gennyes és véres is.

– Igen – sóhajtott beletörődően Vassné. 

– Akkor miért nem mondja? Így nem fog meggyógyulni.

– Majd még többet imádkozok. 

–Imádkozik… A férje mit szólt a sebéhez?

– Mit szólt volna? Nem szólt az semmit. 

– Hogyhogy nem?

– Nem tud róla.

– Nem tud róla? – nézett rá a betegére elhűlve az orvos. – 
Maguk egy háztartásban élnek? Vagy meghalt a férje? 

– Nem halt az meg.

– Hát akkor?

– Nem tartozik rá. 

– Nem tartozik rá? Azt tudja a férje, hogy maga méhnyak-
rákkal meg van műtve? 

– Azt nem, csak azt, hogy volt valami női bajom.

– Ez nem női baj, hanem egy daganatfajta, Vassné. De 
maguk tudják! – vont vállat Hatalay, mert látta, hogy úgysem 
tudja rábírni a nőt, hogy beszéljen a férjének a betegségéről, 
ezzel bevonva őt a gyógyulásba.

– A jóisten ezt adta nekem keresztként, mert megöltem a 
gyerekemet.

– Hogyhogy? – képedt el Hatalay.

– Hát úgy. Úgy maradtam, aztán kimentem az erdőbe fát 
vágni. 

– És?

– És elment a gyerek. 

– Elment?

– El.

– Hol vetélt el? 

– Az erdőbe. 

– Látta utána orvos?
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– Nem – válaszolt engedelmesen az asszony. – Utána kezd-
tem lent vérezni. 

– Elképesztő! A huszonegyedik században!

– Mért mondja ezt, doktor úr? 

– Prof… Eh, semmi. Mit csináljak én most magával?

– Tessék visszaadni a papírokat és engedjen hazamenni. 
Kérem szépen. Vacsorát kell főznöm, mert jön haza az uram 
meg a gyerekek is az anyámtól. Isten áldja, professzor úr és 
köszönöm a szívességét! – állt fel elszántan a nő és borítékot 
csúsztatott az orvosnak, amit az a szokás hatalmával elfo-
gadott, bekaszált a fiókjába, majd lemondóan intett a fekete 
ruhás alak után.

– Egy kávét, professzor úr? – kukkantott be az ajtón anyás-
kodva Anna.

– Nem kell, inkább öt perc szünetet adok magamnak.

– Igenis, de a bróker barátja jönne be soron kívül, profesz-
szor úr. Két perce érkezett, de már nagyon türelmetlen. Az öt 
perc után beengedhetem?

– Ó, végre egy jó hír ma! Persze, hogy bejöhet! Most kére-
tem. Annácska, lehet, hogy mégis kérünk majd kávét! És van 

egy kis almás pitéje is, ha jól szaglásztam reggel a teakonyhá-
ban, ugye?

– Gyurikám! Szervusz – köszönt rá bizalmasan és tolta fél-
re az ajtónyílásból határozottan Annát egy elegáns, topmene-
dzser külsejű férfi. – Na, végre a színed elé járulhatok, már 
itt rostokolok, kérlek szépen, idétlen idők óta! – heherészett 
a férfi.

– Mi is keményen dolgozunk ám, kérlek szépen, nem csak 
ti ott a tőzsdén! Foglalj helyet! Mi szél hozott erre? Hogy van a 
kedves feleséged? 

– Ő jól, köszönöm, de velem mintha lenne egy kis gond – 
vágott azonnal a mondandója közepébe a pénzember. 

– Mesélj, Ervinkém, mi a probléma? 

– Nem könnyű erről beszélnem, mert hát mégiscsak fér-
fi vagyok és hát te is, kérlek szépen, de azért nem húzom az 
időt, mert az meg pénz, ugye. Az a helyzet, hogy nehezen vég-
zem a kisdolgomat, és nagyon gyakran kell vécére járnom. De 
amikor bemegyek, érted, kérlek szépen, akkor nem igen megy. 
Éjszaka háromszor-négyszer is ki kell mennem, emiatt persze 
állandóan kialvatlan vagyok. És néha mintha lázas is lennék. 
Meg hát, az ágyban is vannak gondok, persze nem nagyok, de 
azért ez zavaró az én koromban, érted, öregem?
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– Értem, Ervinkém. Aggodalomra azonban semmi ok, el-
küldelek egy prosztatavizsgálatra. Voltál már szűrésen, tudod, 
hogy nem nagy ügy. 

– Nem, még nem voltam. Nem vagyok én, érted, kérlek szé-
pen, homokos, hogy csak úgy magamtól engedjem, hogy tur-
kásszon bennem egy másik pali.

– Márpedig ez másként nem megy. Ez nem olyan, mint 
a vizsgálóeszközös kolonoszkópia, bár azt nem kívánnám 
magamnak sem, akkor már inkább az urológus Péter ujja! Ki 
lehet bírni, Ervinkém, hidd el nekem! Én ötvenéves koromtól 
évenként járok. Orvos létemre is nehezen szántam rá maga-
mat, de böcsülettel eljárok. Meg hát gondolj bele! A nőknek se 
fenékig tejfel az évenkénti nőgyógyászati szűrővizsgálat!

– Persze, de ahhoz már ugye, ők hozzászoktak, érted, mire 
gondolok? – heherészett zavarában továbbra is a férfi.

– Értem, hogy érted, de el kell menned, nincs más lehetőség.

– Te, Gyurikám, esetleg valami megelőző gyógyszert vagy 
injekciót nem adhatnál? Tudod, hogy a pénz nem akadály!

– Tudom, de ilyesmi nincs. Ha lenne, felírnám neked, elhi-
heted. El kell menned Péterhez. Ő a legjobb a szakmában. Ha 
van valami gond nálad, ő megtalálja. Itt a soron kívüli beuta-
ló. Te, és mi a helyzet a zárt végű alapomban és a papírjaim-
ban gyűlő vagyonkámmal? Gyarapszik? 

– Ezerrel rajta vagyok, Gyurikám, hó végén jön a kimuta-
tás. Meg leszel elégedve a számokkal, édes öregem. Jut eszem-
be, jössz hétvégén golfozni? 

– Verseny lesz? Nem is tudom. Kéne menni, mert az anyó-
som is hozzánk költözött, Teréz meg olyan morcos mostaná-
ban, hogy nem szívesen vagyok vele otthon. Tiszta ezoterike 
lett! Minden spirituálisnak kikiáltott marhaságot hazahord, 
megrendel, felolvas… Megőrülök tőle! Banyakórba esett a 
drágám! 

– Hát szökj meg hétvégére! Hívj egy kis szöszke medikát! 
Vagy éppen fekete a soros? Hogy is hívják a jelenbelit?

– Lejátszott. Épp ma küldtem el. De megkérdem majd Ákost, 
a múltkor ő jött el velem. Na, de ennyit a magánéletről, várnak 
a betegek.

– Jól van, köszi a beutalót, istenuccse, elmegyek. Szevasz 
Gyurikám, hétvégén találkozunk!

– Szevasz Ervinkém! Anna, kérem a következőt!

A zsúfolt folyosón egy harmincas, csinos nő várakozott, 
kezében izgatottan gyűrögetve egy papír zsebkendőt. Látszott 
rajta, hogy nagyon izgul.

„Jaj, csak jó eredménye lenne a szövettannak! De ha nem… Mi 
a túrótól lehet? Olyan nagyon vigyázok mostanában, még az 
arcomat is magas faktoros krémmel kenem, mielőtt kimegyek az 



36 37

utcára. A tinikori napozástól lehet? Vagy a szoláriumozástól? 
Igen, volt, hogy hetente négyszer-ötször is jártam szoliba, de ki 
gondolt akkoriban a következményekre? Még jó, hogy a háeresek 
nálunk nem hóvirágot, hanem céges, nőnapi melanoma szűrést 
adtak ajándékba! Magamtól észre sem vehettem volna a felka-
rom hátsó részén megbúvó, gombostűfejnyi anyajegyet! Csak 
nem halok meg egy ekkora pöttytől! Vajon megműtenek? És ha 
nem ébredek fel az altatásból? Lehet, hogy utána kemoterápiát is 
kapok? Akár sugárkezelést is? Nagy fájdalmaim lesznek? Ki fog 
hullani a hajam? Vagy csak a mellrákosok kopaszodnak meg? 
Hányni fogok? És ha nem engedem, hogy megműtsenek, meddig 
élhetek? És ha megműtenek, úgy meddig? A végén még hospice 
házban végzem, pedig még alig éltem.” 

– Németh Zsuzsanna! – kiáltott ki a folyosóra Anna. A fia-
tal nő a nevét hallva felpattant a helyéről és már csukódott is 
mögötte a rendelő ajtaja. 

– Jó napot, professzor úr! Hogy vagyok? – próbált vicce-
lődni a nő és idegességében véletlenül kiborította a táskája 
tartalmát. Miközben kapkodva szedegetni kezdte a dolgait, 
Hatalay tudomást sem véve az izgalmáról, elkezdte darálni a 
diagnózist. 

– A biopszia rossz eredményt mutat. Önnek kettes stádiu-
mú melanomája van, a környéki nyirokcsomókban is vannak 
rákos sejtek. Műtétre lesz szükség.

– Műtétre? Nem lehet egyszerűen eltávolítani? A kozme-
tikusom pedig azt mondta… Utána kemoterápiát is kapok? 
Attól szoktak hányni, ugye? Vagy attól inkább csak szédülni? 
– kérdezgette a nő dadogva, és zavarában sorra a táska mel-
lé dobálta a telefonját, kozmetikai szereit, személyi papírja-
it. A hosszas rámolás úgy tűnik, felidegesítette Hatalayt, mert 
emelt hangon folytatja.

– A műtét után a patológiai vizsgálat megmutatja majd, 
hogyan tovább. Az onkoteam fogja eldönteni a további keze-
lés menetét. 

– Mi az az onkoteam? Ők mondják meg, hogy kapok-e 
sugárkezelést? Úgy félek, hogy kopasz leszek! – nyögi kiszá-
radt szájjal a beteg. – Azt szeretném megkér…

– Hölgyem! – fojtja el a kérdésáradatot az orvos. – Mindent 
a megfelelő időben. Kérje az asszisztensemtől a beutalót a kór-
házba, egyben kérjen magának időpontot műtétre.

– Műtét… De én tényleg csak azt szeretném megkérdezni…, 
illetve felolvasnám arról a kártyáról, amit kaptam az egyik 
gyógyszertárban, ahol azt mondták, érdemes kitölteni min-
den orvos-beteg találkozó előtt, hogy eszembe jusson minden 
abban a rövid időben, amit a rendelőben töltök… 

– Minden kérdésére időben fog választ kapni. Minden 
jót! – búcsúzott röviden Hatalay, és inkább kifelé fülelt, még 
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akkor is, amikor a hálapénzes borítékot besöpörte a fiókjába. 
– Anna! Mi az a hangzavar? Mi történik a folyosón?

– Professzor úr, egy kis galiba történt, mert az egyik vára-
kozó beteg rosszul lett.

– A rendelőm előtt? – háborodott fel az orvos.

– Igen, professzor úr.

– Hát hívják a beteghordót, ne itt csináljanak vircsaftot! 

– Professzor úr, esetleg kijönne megnézni a beteget?

– Mit nézzek rajta? Rosszul lett. A folyosón tömeg van, nincs 
levegő, de lehet, hogy éhgyomori vizsgálatra jött. Bármi lehet 
vele. Vigyék az elsősegélyre! – adta ki az utasítást részvétlenül 
Hatalay, mialatt nekilátott egy esemest pötyögni a telefonján. 

– De esetleg, ha mégis… – próbálkozott még egy utolsót 
Anna, hátha sikerül rávennie a főnökét a villámvizitre. 

– Hívja a beteghordókat, majd ők elviszik!

Anna telefonálni kezdett, de nem járt sikerrel. 

– Nem veszik fel a beteghordók, valószínűleg…

– … momentán beteget hordanak és létszámhiány van 
náluk is, de ez nem az én ügyem! – csattant fel az orvos. – 
Én rendelek, nem az én dolgom a beteget magához téríteni. 
Csukja be az ajtót, de előtte szóljon ki, hogy ne zsinatoljanak, 
mert zavarják a munkámat! Kérem a következőt! – fakad ki 
az orvos.

„Atyaisten, én is itt fogok kimúlni, mint ez a szegény pára az 
előbb, őt is hagyták megdögleni egy kórházi folyosón, erről szól-
nak a hírek, még jó, hogy felvettem a jelenetet, a feljelentésnél 
majd jól jön, mert bizonyisten, hogy felnyomom a kórházat, és 
sajtót csinálok ebből! Bizonyítékként elmentem a felvételt, ott-
hon meg majd a gépre is átteszem, meg pendrájvra is, legyen több 
belőle, ha azok letörölnék a telefonomról stikában, mert ugye, a 
nagy testvér éjjel-nappal, minden eszközön figyel! Hohó! Mi ez a 
jeges veríték a homlokomon? Máris érzem, esik le a vérnyomá-
som, a vércukrom, na, nézzük csak a pulzusomat! Atyavilág, ez 
legalább százhúsz percenként! Ez már tahikardia! De… zsibbad 
a bal karom is és a vállam, lüktet a halántékom. Úristen, ennek 
már a fele sem tréfa! Emlékezz, Béla, hogy vitték el az előbb azt 
a szegény párát, még egy zsákba se tették bele, pedig biztos meg-
halt, itt a kórházban! Jaj, velem is ez lesz! Lélegezz mélyeket, Béla! 
Ez már biztos infarktus, érzem a bordák közti nyomást-nyilallást 
és szájszárazságot. Bírd ki, be kell jutnod, ott már csak nem hagy-
nak megdögleni, meg nem is hagyod magadat, tarts ki, Béla! 
Már én következem, mikor szólítanak már?! Fel kéne állni és az 
ajtóhoz nyomakodni, mielőtt bemenne valaki vagy a rendelésben 
szünetet rendelnének el, mint a bírósági tárgyaláson. Nyugodj 
meg, Béla! Mély levegő, és nézd végig ismét a kórelőzményedet, 
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hogy el tudd mondani a főorvosnak! Így nyugodtan, sorról-sor-
ral, oldalról-oldalra…” 

– Kandikó Béla! – szólította a beteget Anna.

– Már itt is vagyok, jó napot kívánok, Kandikó Béla vagyok, 
professzor úr, szerintem hátsófali infarktusom van! Nagyon 
rosszul lettem az előbb a folyosón, miután az a beteg elterült 
a földön. Tahikardiás sokk, jeges veríték, lehet, hogy újra kell 
engem éleszteni nemsoká’.

– Értem. Hátsófali infarktus. Szív- és érrendszeri betegségek 
osztály eggyel feljebb – gúnyolódott az orvos. – Megjegyzem, 
az imént rögtönzött öndiagnózisához képest szép egyenesen 
jár, és magabiztosan mozog, tisztán beszél. Eredetileg milyen 
panasszal érkezett?

 
– Az infarktus előtt? Agyrákom volt – közölte a férfi meg-

győződéssel. – Illetve van – helyesbített határozottan. – 
Minden tünet erre utal. Ügyetlen vagyok, érzéketlen…

– „Ez balfácánságra is ugyanúgy utalhat…” – mormolta magá-
ban Hatalay, miközben bosszúsan nézte az öndiagnosztizáló, 
feltehetően hipochonder beteget.

– Memóriavesztésem van és hányingerem. Gyakran ránga-
tózom. Van, hogy csak az arcom, vagy a kezem, de néha az 
egész testem rohamokat kap. Ez nyilván azért van, profesz-
szor úr, mert a tumor irritálja az agy neuronjait, és ettől jön 

létre ez az önkéntelen, kontrollálhatatlan mozgás. Rémisztő! 
Tessék megműteni! Prezentáljak rohamot a professzor úrnak, 
hogy jobban belelásson a betegségembe? 

– Nem, de köszönöm a lehetőséget! Anna! Kérem az úr lele-
teit! Nem küldte át.

– Mert még nem járt nálunk, professzor úr.

– Értem. Uram! Mik azok ott, a kezében? Csak nem a lele-
tei? Ideadná?

A férfi láthatóan vonakodott átadni a kezében tartott pak-
samétányi papírt.

– Én akarom felolvasni a professzor úrnak, hogy jobban 
megértse a betegségeimet – közölte, ám Hatalay egy hatá-
rozott mozdulattal kitépte a kezéből a kézírással, miniatűr 
gyöngybetűkkel teleírt paprköteget.

– Ez mi? – kérdezte elképedve, amikor végigpörgetvén a 
lapokat.

– A betegségem tüneteinek megjelenése kronologikusan és 
az ellenlépések, amiket tettem a gyógyulás érdekében – felelt 
önérzetesen a férfi. – Plusz elhoztam az eddig magamon felfe-
dezett összes betegségem részletes leírását. Hétéves korom óta! 
Elnézést kérek, hogy csupán akkortól vannak feljegyzéseim, 
de csak azóta tudok írni. Ez pedig egy lista azokról a szakren-
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delésekről, kórházakról, ahol a rohamaim után jelentkeztem. 
Ez meg azoknak az egészségügyi dolgozóknak a névsora, akik 
nem segítettek rajtam! Most készülök őket feljelenteni.

– Értem – nézte őt töprengve az orvos, majd oroszlánsimo-
gató hangra váltott. – Annácska, kérem, írjon az úrnak beuta-
lót Dr. Vágvölgyi Magda adjunktus asszonyhoz, esoesre!

– De hát ő… – próbált ellenkezni az asszisztensnő.

– Ne bíráljon felül! – sziszegett az orvos dühösen. – Ő szak-
tekintély az ilyen eseteknél – magyarázta a férfi felé fordulva. 

– Miért? Az adjunktus asszonynak mi a szakterülete? 
Agyrák kutató? – villanyozódott fel a páciens.

– Nem, dehogy. Ő inkább egy azt megelőző fázisban, a feltá-
rásban vesz részt. 

– Feltárás?! Azonnal megműt? Még ma? Nem írtam meg 
a végrendeletemet! Meg az veszélyes is lehet! Ilyen pikk-
pakk megműteni valakit! Nem ezt halljuk az egészségügyről! 
Inkább odázni szokták a beavatkozásokat, de még a vizsgála-
tokat is, mert hosszú a várakozási idő. Ennél az adjunktusnál 
nincs sor? Akkor hogy lehet jó szakember? – kérdezgette egyre 
hisztérikusabban, rángatózó ádámcsutkával a páciens.

– Nyugodjon meg uram, az adjunktus asszony nem műt 
egyáltalán, ő csak feltárja a hm… az agyrák lehetséges kiin-

dulópontját egy beszélgetéssel. Ő veszi fel az anamnézist. 
Mondhatjuk, hogy ő a jobb kezem a teamben.

– Ja, vagy úgy! Értem – kezdett megnyugodni a beteg. – 
Tehát az adjunktus egy szaktekintély, akivel a professzor úr 
konzultál. Remek! Végre történik valami!

– Igen, mi komolyan vesszük a pácienseinket. Itt a beutaló-
ja, uram, minden jót kívánok!

– Viszontlátásra, professzor úr! Tessék elfogadni, végre 
megérdemli valaki! – adta át a hálapénzes borítékot a hipo-
chonder páciens, majd körbetekintve nem létező nézőközön-
ségén, a beavatottak büszkeségével masírozott ki az ajtón.

– Annácska, hívja fel gyorsan Magdát!

– Máris! – válaszol Anna és már tárcsáz is. – Adjunktus 
asszony? Jó napot kívánok! Kapcsolom professzor urat.

– Adjunktus asszony? Szervusz, Magda! Az imént átküld-
tem hozzád a pszichiátriára egy szomatoform zavarral küz-
dő pácienst, de vigyázz vele, mert paranoid tünetei is vannak, 
ebből kifolyólag feljelentgetős is. 

– Szervusz, professzor úr! Erősen hipochonder a beteged? 
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– Agyrákkal diagnosztizálta saját magát. Egész estét be-
töltő tolsztoji feljegyzései vannak a betegségeiről, miniatűr 
gyöngybetűkkel leírva. Ilyet még nem láttál, az hóttziher.

– Köszönöm, hogy értesítettél, professzor úr!

– Mondtam már, hogy privátim szólíts Gyurinak!

– Igen, mindig elfelejtem, hogy ennyire jóban vagyok az 
ország legjobb onkosebészével! – nevet fel dallamosan a nő. – 
Gyuri… – ízlelgeti a nevet.

– Ebédelünk együtt? Mindjárt dél van, és én egész nap nem 
ettem. Velem tartasz? – invitálta az adjunktusnőt unszolón 
Hatalay.

– Igen, ez remek ötlet, örömmel! Nekem már csak egy bete-
gem van. Én sem reggeliztem ma, csak beestem a rendelő-
be, és már jöttek is sorban a páciensek. Nem tudom, mi van 
ma, talán front, mert mindenki megőrült! – sütött el egy olcsó 
poént az onkopszichológus. – Még a reggeli kávém is itt van az 
asztalon jégbe dermedve, mert a fűtés elromlott, csak csöpög 
a radiátor egy rozsdás folton keresztül. Nyilván kilyukadt, de 
a műszakiakat persze nem érem el.

– A műszakiakról ne is beszéljünk! – szakította félbe a 
panaszáradatot Hatalay. – Nekem is volt ma egy esetem velük, 
pontosabban éppen hogy nem volt. A tévében mindig csak az 
orvosok elvándorlásáról beszélnek, de hogy nincs, aki ide-

jöjjön a számítógépemet megnézni, arról nem beszélnek. És 
beteghordó sincs, képzeld, majdnem palotaforradalom tört ki 
emiatt a rendelőm előtt! De most leteszem, hogy mielőbb befe-
jezhessük a rendelést és mehessünk ebédelni. Vigyázz, Magda, 
drága, nehogy megfázz, félóra múlva találkozunk a hallban! 
Eszünk egy jó forró levest. Csókolom a kezedet!

– Az jó lesz… Gyuri. Akkor viszlát, harminc perc múlva!

– Ákost is hívom, jöjjön ő is.

– Ákost? – Magda hangja alig hallhatóan megremegett. – 
Az… Az nagyszerű lesz! Szervusz Gyuri! – bontotta végül a 
vonalat.

Hatalay úgy érezte, ideje folytatni a rendelést.

– A következőt kérem! – kiáltott az asszisztensének az 
orvos, miután letette a telefont. Mivel nem történt semmi, 
ismét kiszólt.

– Anna, hívta már a következőt? 

– Igenis, csakhogy a következő beteg eltűnt. Azt mondják a 
várakozók, hogy szerzett egy tolószéket és az előbb rosszul lett 
beteget elvitte az elsősegélyre.
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– Megáll az eszem! Hajnal óta itt vár és egy másik miatt fel-
adta a sorszámát? Na mindegy, az ő dolga! Akkor hívja be az 
azutánit!

„Édes istenem add, hogy Tibikémnek ne legyen semmi baja! 
Még olyan fiatal! Előtte az élet. Én meghalok, ha neki baja lesz. 
Istenem, én inkább magamra veszem a betegségét, ne őt sújtsd! 
Add, hogy a folt a tüdején csak a monitor hibája legyen! Kérlek, 
ha mégis súlyos a baj, jó orvost adj nekünk, aki segít rajta. 
Minden megteszek, én ápolom a kicsikémet és mind kiveszem a 
megtakarított pénzünket, amit az új házra gyűjtögettem és oda-
adom bárkinek, aki gyógyulást ígér… Mindenemet odaadom 
annak, aki meggyógyítja…”

– Kovácsné Hajnal Erzsébet és Kovács Tibor!

A rendelőbe anya és fia kézen fogva, együtt lépett be. 

– Jó napot kívánunk, professzor úr! – köszöntek szinte 
egyszerre.

– ’napot! Na, mi a helyzet veled, barátocskám! – fordult 
Hatalay a nagykamasz fiúhoz.

– A kisfiam lázas, köhög, éjszaka nehezen lélegzik és izzad, 
és sokat fogyott. És van egy foltocska a tüdején – válaszol fia 
helyett az édesanya.

– Megnézzük. Vetkőzz le derékig! 

– Segítek, kisfiam, add a kezedet! – tüsténkedik az anya és a 
fia pulóvere után kap.

– Anyukát megkérjük, hogy várakozzon kint az asszisz-
tensemnél! Nagyfiú ez, tud már egyedül is vetkőzni, ugye 
barátocskám?

– Nem vagyok a barátocskája, de tudok – felelt önérzete-
sen a fiú.

– Nocsak! – vonja fel a szemöldökét az orvos, de valahol tet-
szett is ez a tekintélyre egyáltalán nem adó kamaszos pimasz-
ság. – Jól felvágták a nyelvedet! Látja, anyuka, egyedül is meg 
tudja védeni magát a fiú, hagyja kibontakozni! Anna, ültesse 
le anyukát, amíg vizsgálok!

– Jöjjön, Kovácsné, foglaljon nálam helyet, addig kitöltjük a 
papírokat – termett ott azonnal Anna. 

– Úgy izgulok, nővérke, maga biztos anya és megért engem. 
Nekem ez az egyszem kisfiam van. A férjem meghalt, már 
csak ő maradt nekem.

– Egyet se féljen, asszonyom, jó kezekbe került a kisfia. Ha 
még lehetséges, a professzor segíteni fog rajta.

– Jajistenem, hogyhogy ha még lehetséges? Úgy látja a papí-
rokból, hogy nincs remény? 
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– Dehogyis, semmit se látok én a papírokból, higgye el! „De 
ha látnék, sem mondanám” – tette hozzá gondolatban Anna. 

– Nővérke! – szólalt meg egészen határozottan az asszony. – 
Ha már így négyszemközt maradtunk, mi nők, tudna nekem 
tanácsot adni? Maga olyan kedvesnek látszik, hogy meg 
merem kérdezni, meg aztán ismeri is a helyzetet. Mennyivel 
tartozom a professzor úrnak? A vizsgálatért most, és ha eset-
leg hosszabb kezelést vagy műtétet ír elő, akkor alkalmanként 
mennyi? És mennyibe kerül nála egy műtét? És természetesen 
önnek sem lennék hálátlan!

– Na, de kérem! – hőkölt hátra az asszisztensnő. – Ilyen kér-
déseket! Felháborító!

– Jaj, kérem, ne haragudjon rám, de nem tudom, kitől meg-
kérdezni! Tudom, és szeretnék is adni, hogy megháláljam a 
gyógyítást, meg hát arra gondolok, hogy úgy biztosan jobb 
ellátást kap az én Tibikém…

– Minden beteg a kezelési protokoll által előírt, megfelelő 
ellátást kapja. Minden alkalommal – vágja oda katonásan, a 
főnökét a hivatásában megsértő nőnek. 

– Értem – suttogja elgyávultan Kovácsné.

A meghátrálást látva Anna megelégedetten közelebb hajolt 
Kovácsnéhoz és visszafogottan sorolni kezdte.

– Első vizsgálat tíz vagy húszezer, ez pénztárcafüggő, a 
továbbiak tíz-tizenöt között. Műtét attól függ, kicsi vagy nagy, 
egy vagy több, de mindenképpen ötventől felfelé. De nem 
tőlem hallotta! Én letagadom mindenki előtt! 

– Jajistenem, nővérke, persze hogy nem öntől, nagyon köszö-
nöm! – Az asszony máris előkapott egy előre bekészített borí-
tékot a táskájából. – Kérem, tegye ezt el! Nagyon hálás vagyok 
az információért, meg aztán sajnos úgy érzem, sokszor fogok 
én még maga mellett üldögélni itt az elkövetkezőkben.

– Nem teszem el, én soha nem fogadok el senkitől pénzt – 
hárította el Anna a hálaadományt. „Bár jól jönne az éhbér mel-
lé, amit munkabérnek csúfolnak” – motyogja a monitornak az 
asszisztens.

– De egy kis süteményt csak elfogad, igaz? Foszlós, töpör-
tyűs pogácsa és szilvalekváros batyu. Reggel sütöttem az én 
kicsikémnek, de van elég! Fogadja el legalább ezt!

– Na jó, köszönöm, ezt nem tudom visszautasítani – nyel 
nagyot az éhes Anna megbékélten, mert mégiscsak rendes ez 
a nő, ha megkínálja őt a kisfiának sütött pogácsával. – Nekem 
amúgy is messze még az evés – szimatolja az istenien foszlós 
szilvalekváros batyut. – Általában nem tudok ebédelni, annyi 
adminisztrációm van ebédidőben a délelőtti és délutáni ren-
delés között. Reggel bekapok otthon valamit, aztán itt egy 
kávé, ha egyáltalán marad, azután csak este hatkor, amikor 
hazaérek, tudok enni legközelebb. Csoda, hogy pluszkilókat 
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cipelek? Minden újság azt tanácsolja, hogy az én koromban 
mozogni kell, de azt is csak itt az épületben tudok, amikor ide-
oda küldözgetnek. A visszeres lábaimmal rohangálok fel-le, 
mert a lift általában nem működik. Ha a professzor úr műt, 
akkor kicsit könnyebb nekem. De nem akarok panaszkodni, 
még az enyém a legjobb főnök a házban. Névnap, születés-
nap, soha nem felejti el, és amikor tud, kicsihol nekem egy kis 
fizetésemelést, jutalmat, üdülési csekket. Hm, milyen foszlós 
ez a pogácsa! Mondhatom Kovácsné, jól lekenyerezett, illetve 
lepogácsázott! 

Hatalay éppen ekkor rontott ki a szobájából. Anna kedé-
lyes uzsonnáztatásának láttán hangosan megkordult a gyom-
ra, amit igyekezett a saját hangjával elnyomni.

– Anyuka, a fia hónalja alatti göbökről tudott? – szegezte 
vádlón a kérdést az asszonynak.

– Jajistenem, nem, doktor úr! Miért nem mondtad, kisfiam? 
Ez mit jelent? Nagyon beteg az én kicsikém? 

Az asszont válaszra sem méltatva, az orvos Annának kezd-
te sorolni a teendőket. 

– Anna, kérem, adjon nagylaborra beutalót és küldje a fiút 
tüdőröntgenre, ultrahangra és vegyenek biopsziát tőle! Ha 
megvan az összes lelet, jöjjenek vissza. A többit azután tudom 
megmondani. Minden jót, szevasz, barátocskám.

– Nem vagyok a barátocskád, viszlát, professzor! – vágott 
vissza vigyorogva a kamasz és vidáman összeöklöztek az 
orvossal.

Miután anya és fia elhagyták a rendelőt, Hatalay az asszony 
helyére rogy.

– Anna, hívja fel nekem Ákost, telefonálok egyet, utána 
kérem az utolsó beteget ebéd előtt. Aztán fejezzük be, mert 
nagyon kivagyok.

Amint Anna utolérte a radiológust, bekapcsolta a főnöké-
nek a hívást.

– Ákoskám? Szervusz! Voltál már ebédelni? Nem? Remek! 
Akkor tíz perc múlva találkozzunk az előcsarnokban. Igen. 
Magdával hármasban ebédelünk. Igen, tudom. Ne is próbáld 
tagadni, hogy odáig vagy érte. Azt tudod, hogy már válik a fér-
jétől? Jó lenne, ha végre neki is kimutatnád ezt a nagy odale-
vést! Hogy hogyan? Például azzal, hogy hétvégén eljössz velem 
golfozni és elhívod őt is. Ez persze pofavizit is lesz, számíts rá! 
Édes öregem, tudod, hogy néha szükséges, hiába vagy a tévé-
ben orvos szupersztár, attól még nem tudsz megélni a maszek 
pacientúrádból és Magda sem hullik az öledbe! Bezzeg ott, ter-
mészet lágy ölén, a szép, ződ gyepen leveheted őt a lábáról. Sőt, 
a burn-out-os szindrómád elleni kifejezett és határozott orvo-
si javallatom a golf! Ott is alszunk, és szombat este golfbál lesz 
a szállodában, szóval, meg is táncoltathatod szíved hölgyét. 
Még van egy betegem, te is sugarazzál addig, édes öregem, 
negyedóra múlva találkozunk! Ja, majd elfelejtem! Képzeld, 
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reggel hívott az államtitkár. Rendes volt, ne a közlönyből meg 
a szaksajtóból tudjam meg, hogy megint nem engem nevez-
tek ki. Hát, ez van. Ezeknél én többet nem aspirálok a poszt-
ra. Kétszer indultam, kétszer visszadobták a pályázatomat. 
Ezeknek én itt nem leszek intézetvezető főorvos. Ez a bünte-
tésem, amiért akkor voltam országgyűlési képviselő, amikor 
nem ők voltak hatalmon. Ez van. Én is majd jól elhúzok kül-
földre, és nem marad itt egyetlen jól operáló onkosebész se, 
majd meglátod! És azt a kis talpnyalonc taknyot nevezték, ki… 
Á! Na szevasz! 

Mindeközben a folyosón egy kedves arcú, kicsit dundi nő 
nézte töprengve a padlózat keramitkockáit díszítő mintákat.

„Mi lehetett az első pillanat, amikor a csomócska elkezdett ki-
alakulni bennem? Vagyis, amikor a szervezetem nem pusztítot-
ta el a mellemben kórosan burjánzó sejteket? Vajon lehet hinni 
annak a nézetnek, hogy a mellrák, meg egyáltalán a rák a feldol-
gozatlan lelki problémák miatt alakul ki? Ha így nézzük, akkor 
talán az lehet a gond, hogy folyamatosan nyeltem a dühömet, 
a csalódottságomat a házasságomban, amíg Berci élte az éle-
tét és számolatlanul nőzött, én csak szolgáltam otthon lelkesen 
őt meg a családot. Meg talán a gyerekek is jobban kihasználták 
a jóhiszeműségemet, mint ahogy azt engednem kellett volna. 
De én csak szeretni akartam őket! És azt akartam, hogy ők is 
szeressenek és elfogadjanak olyannak, amilyen vagyok. Hát nem 
ezt akarja minden ember a világon? No meg a munkahelyemen 
is én mindig én voltam az a szelíd barom, akit bármikor kemény 
munkára lehetett fogni. Önként és dalolva hajtottam a fejemet az 
igába, pedig sokszor senki sem kérte, mindig én ajánlkoztam túl-

órára, hétvégi munkára, ünnepi nyitva tartásra. És mit kaptam 
érte cserébe? Semmit. Nemcsak pluszpénzt nem, hanem soha meg 
sem köszönték, mert természetessé vált, hogy majd a Gyöngyike 
megcsinálja! Hát, talán ezek lehetnek az okok. Vagy a genetika. 
Ki tudja? De jó, hogy ezt édesanya nem érte meg! Tessék, a végén 
még a vizsgálat előtt elbőgöm magamat! Mit gondol majd a főor-
vos úr? Az ítélete előtt sírom el magam? Arra ráérek majd később 
is, amikor senki sem lát. Add uram, hogy jó legyen a cété eredmé-
nye! Amint itt végzek, bemegyek a Krisztina körúti templomba 
és adok Szent Antalnak egy ötszázast. Annyival talán már nem 
sértem meg és jó szándékú lesz velem. Gondolom, itt minden-
ki magába száll és megtér, amíg az eredményre vár. Ez a doki, 
még ha szívtelen is, és nem vette gondjaiba azt a beteget, aki itt 
az előbb összeesett, biztos hozzáértő lehet, mert itt a leghosszabb 
a sor. No mindegy, ezzel nem foglalkozom, az én lelkiismeretem 
tiszta és örülök, hogy segítettem azon az emberen. Most már jó 
kezekben van és ez a lényeg.”

– Kissné Árgyellán Gyöngyvér! – kiáltott ki Anna a lassacs-
kán egyre kevésbé zsúfolt folyosóra.

– Jó napot kívánok főorvos úr! – lépett be az új beteg a 
rendelőbe.

– ’napot! Maga pátyolgatta azt a rendelőm előtt rosszul lett 
beteget? Mi lett vele? Hova vitte?

– Befogadták, és elsősegélyben részesítették. Kiszáradt és 
leesett a cukra. Infúzióra kötötték. A patológián.
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– A patológián? Remek! Jobb helyre nem is vihette volna! 
„Eggyel kevesebb páciens nekem. Gondolom, onnan már nem jön 
vissza.” – gonoszkodott magában Hatalay. – Hozta a leleteit? 
Mutassa, kérem! Magának mellrákja van, ugye? Igen, látom. 
Műtét már volt? 

A nő egy fejmozdulattal nemet intett. 

– Még nem? Na hát akkor már mondom is, hogy… – kez-
dett bele egy mondatba az orvos, amit végül mégsem fejezett 
be. „Halálraítélt – mondta magában. – Bár, itt még megnézek 
valamit – mondta inkább utolsó esélyt adva a betegnek, mert 
meggondolta magát és Kissné röntgenfilmjét a fény felé tart-
va, nézi, hunyorog, dühösen megtörli a szemét. Pislog, erőlteti, 
összehúzza a szemét, ismét megtörli a kézfejével.

– Eh! – kiáltott fel bosszúsan, és a filmet dühösen az asztal-
ra dobta. Ingerülten nézett a nőre, mintha az tehetne arról, 
hogy meg kellett erőltetnie a szemét. Az asszony visszapillan-
tott rá, majd és szelíden odahajolt hozzá és egy zsebkendőt 
nyújtott felé.

– Professzor úr, elfogadja a zsebkendőmet? Nekem is köny-
nyezik a szemem öt-hat óra precíziós munka után. Látszerész 
vagyok. Elsősegély a szemnek, ha felitatjuk a könnyeket egy 
batisztzsebkendővel. Tessék! Utána dörzsölje össze a két tenye-
rét, hogy felmelegedjék, és öt másodpercig szorítsa rá a csu-
kott szemére a meleg, sötét kupolát! Ugye, hogy máris jobb? 
Most próbálja meg ismét megnézni a filmet!

– Hát, izé, köszönöm – krákog zavarában az orvos. – Tényleg 
jobb. Igen, látom már. Sajnos a felvétel és a szövettan eredmé-
nye alapján a diagnózisom rosszindulatú daganat – közölte 
erősen hezitálva, vajon elmondja-e, azt is, hogy nincs remény. 
Valami azt súgta neki, hogy hazudjon, ami nem volt szoká-
sa. – Jó hír, hogy időben kaptuk el – hallotta megdöbbenés-
sel a saját hangját. Az onkoteam dönt majd a továbbiakról, de 
lélekben készüljön fel a műtétre, utókezelésre. Köszönöm a 
zsebkendőt. Az asszisztensem majd kitisztíttatja és a legköze-
lebbi vizitnél visszaadja önnek. 

– Szívesen magának adom, főorvos úr cserébe a jó hírért. 
Inkább ezzel törölje meg mindig a szemét, ne a dörzsölős papír 
zsebkendővel. Hátha még szüksége lesz rá, ha megerőlteti a 
szemét… vagy ha olykor-olykor megindítja egy-egy beteg sor-
sa – fejezte be a mondatot halkan az asszony, majd két tenyere 
közé fogta Hatalay zsebkendőt átnyújtó kezét. Pár másodper-
cig mozdulatlanul álltak egymás szemébe nézve. Az orvos-
ra mintha édesanyja búzakék tekintete ragyogott volna a nő 
arcából. Az asszony hirtelen elengedte az orvos kezét, köszönt 
és csendben kiment. Hatalay megbabonázva nézte a kezében 
maradt zsebkendőt, majd kiszakadva az iménti történések 
bűvköréből, bosszúsan megrázta magát, mintha meg akarna 
szabadulni a páciens által felkavart emlékektől. A vászonda-
rabot az asztalra hajította és elindult ebédelni.
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II. rész

Hatalay professzor és Kelemen Ákos radiológus az onkoló-
giai központtól nem messze eső, jó hírű étteremben ültek le, 
hogy együtt költsék el ebédjüket. Az asztalnál az étlapot bön-
gészve, vizet és limonádét kérnek, miközben láthatóan kien-
ged a feszültségük és élvezik egymás társaságát. 

– Milyen napod van, Ákoskám? Vegán vagy ragadozó?

– Még nem tudom, Gyuri bátyám, nem tudok dönteni. 
Annyi szarság ömlött a nyakamba délelőtt, hogy inkább az 
utóbbi felé hajlok. Egy jó kis véres cafat pont kifejezné a dél-
előtti hangulatomat. Nem fogadták el a milánói orvos kong-
resszuson való részvételem számláit, pedig az intézet küldött 
ki. Tudod, ki fog ezeknek eztán bárhova is elmenni? Ezentúl 
csakis saját akaratomból megyek majd szakmai utakra, az 
tuti! De vissza az ebédhez! Mindkét menü igencsak ínyem-
re való, hogy szofisztikáltan fogalmazzak. De mondhatnám 
úgy is, hogy nekem bejönnek! Nagyon tudnak itt a séfek! Azt 
hiszem, maradok a zöldfűszeres kéregben sült hátszínnél bar-
navajas burgonyasalátával! Te mit választasz? 

– Én brassói aprópecsenyét kérek és utána kapros-túrós 
mousse-t. Ízében talán emlékeztet majd nagyanyám kapros-
túrós lepényére! Te is kérsz desszertet?

– Naná! Jöjjön a bögrés mákos! Imádom! A feleségem szin-
te hetente sütött ilyet, amikor még nem volt, khm, a pszichiát-
rián – ejtette ki olyan tétován az utolsó szavakat, mintha azok 
csak véletlenül buktak volna ki belőle.

– Hogy van? Javul valamit? – kérdezte halkan Hatalay.

– Odabent? Ott persze, hogy javul. Ígérget, mert nyugta-
tózzák, de amint kijön ismét pia és gyógyszer. Hiába van 
mellette nulla-huszonnégyes felügyelet. Nem tehetek mást, 
beadtam a válópert. Nem mehetek rá az ő alkoholizmusára és 
gyógyszerfüggőségére. 

– Mikor is kezdett inni Olga?

– A második vetélése után. A meg nem született gyerekeink 
miatt. Folyamatosan elvetélt. Mindig a nyolcadik hét első nap-
ján. Szerintem már önmagát beteljesítő jóslatként működött 
az időpont. A terhesség nyolcadik hetének kezdetén, reggel 
nyolckor. A harmadik alkalomtól már direkt arra az éjsza-
kára osztattam be magamat ügyeletre, hogy ne kelljen végi-
gélnem azt a reggeli tortúrát, amivel a vetélés fizikai és lelki 
része járt. Bevallom és szégyellem, de gyenge voltam, tőlem 
csak arra telt, hogy a kész helyzetre hazaérjek, és vigasztal-
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jam Olgát, amikor már ismét csak múlt időben beszélhettem 
egy gyerekünkről. 

– Nagy igazság, amit mondasz, kár, hogy a betegek több-
sége nem hiszi el, hogy ha az elme rombolni tud, akkor gyó-
gyítani is képes. Pedig a gyógyító képzelet csodákat művelhet 
sokszor egy teljesen reménytelen esetnél is. Számtalanszor 
látok megmagyarázhatatlan gyógyulásokat olyanoknál, akik-
nek már csak a szentelt vizet írhatnám fel receptre… mármint 
ha támogatná a NEAK. Bár a jelenlegi egészségügyi finanszí-
rozást és úgy általában az ország állapotát elnézve, simán 
prognosztizálom, hogy még akár ez is előfordulhat – jegyezte 
meg rosszkedvűen Hatalay. 

 
– Hát tudod, mi Olgánál a szentelt vízen kívül mindent 

megpróbáltunk, ami emberileg és orvosilag lehetséges. Akkor 
kezdtem a kórház mellett a szakrendelőben meg a magánkór-
házban is dolgozni, és akkor lettem tévés orvos is. Minden 
pénzt a babaprojektbe öltünk. De valahogy a természet vagy 
a sors úgy rendezte, hogy nem lehetett gyerekünk. Olga lelke 
ebbe pusztult bele.

– Te is majdnem rámentél, fiam! – Hatalay olyan gyengéden 
ejtette ki a száján a fiam szót, hogy Ákos felkapta rá a fejét. – 
Mármint hogy Ákoskám! – helyesbített gyorsan. – Csak hirte-
len megrendültem, ne nézz már így rám! Tudod, hogy nekünk 
sem lett gyerekünk, de nálunk Teréz nem akarta. Ő inkább 
a pénzköltést és a spirituális megtisztulást tekinti életcél-
nak, nem az anyaságot. Egyébként a délelőtti szarságdömping 

nálam is megvolt. Ahogy mondtam, maradok osztályvezető 
főorvos. Többet nem próbálkozom. Ez már megalázó, hogy 
Semmelweis emlékéremmel és jutalomdíjjal, no meg a Magyar 
Tudományos Akadémia professzoraként már másodszor el-
kaszáltak egy ilyennel szemben! Azt hiszem, év végén nyug-
díjba megyek. Jöjjenek az ifjoncok, no meg a talpnyaloncok! 

– Te, főorvos úr? Nyugdíjba? – tátotta el a száját a fiatalab-
bik orvos, hiszen jól ismerte a kollégája munkabírását. – Nem 
tudlak elképzelni mamuszban vagy horgászbottal a kezedben 
– bökte őt oldalba nevetve, hogy ezzel is oldja idősebb kollégá-
ja feszültségét.

– egy szóval sem mondtam, hogy feladom az aktív mun-
kát! Csak azt, hogy az intézetet hagyom itt. A fejetlensé-
get, a bürokráciát és a meg nem becsültséget. Megmarad a 
magánpacientúrám, a sebészeti klinikán a társtulajdonom, 
és a bécsi alapítványnál továbbra is hetente egy napot műtök 
olyan rászorulókat, akik különben nem élhetnének teljes éle-
tet, mert nem tudnák állni a plasztikázás költségeit. Baleseti 
sérültekről, műtét miatti csonkolásos betegekről, fejlődési 
rendellenességekkel születettekről van szó. De nem is akarok 
a délelőttről többet beszélni. Ja, de! Mert mindennek a tetejé-
be holnap költözik hozzánk az anyósom! Az egy igazi boszor-
kány! Nyolcvanhét éves, agilis öregasszony. Ha hallanád, hogy 
egzecíroztat minket a saját házunkban! Az élő fába beleköt, 
amire én meg előbb-utóbb felkötöm magam, ha nem találok 
valami varázsszert ellene! 
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– Bárcsak itt lenne Rodolfó, hogy eltüntesse! – viccelődött 
felszabadultan a radiológus. – Vagy tündérré plasztikázhat-
nád, Gyuri bátyám, mégiscsak te vagy az ország elsőszámú re-
konstrukciós sebésze! Hátha azzal nemcsak a külcsín javulna, 
hanem a belbecs is! 

– Na, attól félek én is! Őnagysága belbecsének pozitív 
változásától. 

– Amíg kettesben vagyunk, mondanék még valami fonto-
sat – váltott hirtelen komolyabb hangra a radiológus. – Idefelé 
összetalálkoztam az egyik rezidenseddel, Kerekes Juliannával. 
Átpasszoltál hozzá egy beteget tegnap. 

– Igen, emlékszem. Egy fiatal nőbeteg. Az ő kezelési stílusá-
hoz jobban illik a páciens. Szoktunk ilyet csinálni – magyaráz-
ta Hatalay. – Nekünk is jó és a betegnek is.

– Tudod, ki volt az? – kérdezte sokat sejtetően Ákos. – A hét-
végén általa is meglátogatni szándékozott golfpálya tulajának 
lánya. 

– Na és? Nem értem az összefüggést. Gondolod, hogy emiatt 
majd megorrol rám és nem lát szívesen? Vagy bosszúból be-
tömködteti a lyukainkat a pályán? 

– Nem erre gondolok, bár az első feltételezésed akár be is 
igazolódhat. Inkább miatt lehet fontos, hogy a tulaj felesége, 
vagyis a te lepasszolt beteged anyja lett nemrég a Medizinische 

Universität Wien rezidensszövetségének új kurátora, egyben 
az egyetem alapítványának elnöke. Nem származhat ebből 
valami hátrányod? Igaz, hogy jótékonyságból műtesz annál a 
szakmai szempontok alapján is világszínvonalú betegszerve-
zetnél, ahol a nő szintén kurátor, de ki tudja? 

Hatalay elsápadt.

– Azt a jó büdös… – szaladt ki a száján. – Na jó, most nem 
eszem ezen magamat, majd meglátjuk hétvégén. Tudod, mit 
mond az öreg kínai? A hídon akkor kelj át, amikor a folyóhoz 
érsz! Ezért nincs nekem gyomorfekélyem, meg nem esem a 
manapság oly divatos negatív stressz spirálba. Te, nézd! Ott 
jön Magda! Hú, milyen dögös vörös! Te ne vörösödj el, inkább 
ints neki, hogy itt várod tűkön ülve! Hívd el hétvégére, fiam! 

Ákos ismét felkapta a fejét a Hatalay által gyengéden kiej-
tett fiam szóra, de a kolléganő látványára azonnal elfeledke-
zett az egészről. 

– Szép jó napot a doktor uraknak! Milyen gyönyörű időnk 
van! A reggeli borongás után el sem hittem volna, hogy dél-
utánra kisüt a nap – köszöntötte kollégáit az orvosnő.

– Kezedet csókolom, Magda, de csinos vagy! Ugye, Ákoskám? 
A fehér köpeny alatt nem is látszik, micsoda gyönyörű höl-
gyek vesznek minket körül – udvarolt Hatalay.



62 63

– Kedves vagy Gyuri, köszönöm, de az alkatom nem az én 
érdemem – sütötte le szemét a bókra Magda.

– Igaz, hogy az nem teljesen, de az, hogy választékos stílus-
ban, szinte párizsiasan öltözködsz, az kizárólag a te ízlésed 
érdeme! Ugye, fiam? Ákoskám.

– Így van, Gyuri bátyám. Foglalj helyet, Magda! Válassz, 
még mi sem rendeltünk. Rád vártunk. 

– Kacsamájas képviselőfánkot kérek málnás paradicsom-
lekvárral. Imádom a zöldség-gyümölcs kombós, csípős csat-
niféléket! – választotta ki az ételt ránézésre, nagyot nyelve 
Magda.

– És ha nem csípős?

– Akkor majd jól megfűszerezem, hogy csak úgy pezsegjen 
az élet íze a számban – nézett Ákosra pajkosan a nő.

Erre az alig burkoltan erotikus kiszólásra Ákos elvörösö-
dött, mint egy kamasz, és még inkább szerelmesen nézett a 
nőre.

– Na, fiatalok, mielőtt egymásnak esnétek, rendeljünk, 
mert rohan az idő. Hétvégén amúgy is… – kezdett bele Hatalay 
és noszogatóan nézett Ákosra, hogy az fejezze be helyette is a 
mondatot.

– … szeretnélek meghívni erre a hétvégére! – bátorodott fel 
Ákos. – Golfozni megyek a főorvos úrral, illetve Gyuri bátyám-
mal. De ha nem tudsz jönni, megértem és nagyon sajnálom… – 
visszakozott azonnal szemérmesen, de Magda közbeszólt. 

– Válaszolhatok, mielőtt eldöntenéd, hogy nem megyek 
veletek? 

– Persze, bocsáss meg, nem akartalak megbántani…

– Köszönöm a meghívást. Elmegyek.

– … megbántani, hogy helyetted döntök, csak jó lett volna, 
ha eljössz…

– Ákos! Elfogadtam a meghívást – mosolygott a nő.

– Valóban? – kérdezte Ákos hitetlenkedve, mert remélni 
sem merte, hogy egy ilyen, még objektíven nézve is jó nő, haj-
landó lesz vele tartani, pláne egész hétvégére. 

– Igen, megyek veled. Pardon! Veletek. Meg gondolom, még 
sok más emberrel együtt is – tompította azonnal a meghívás 
elfogadásának randi voltát a nő. 

– Atyavilág, ha ennyit fakszniztam volna, nemhogy az oltá-
rig, de egy nő… na mindegy mijébe sem jutok be soha! Nem 
mintha mentem volna vele valamire, de… – nevetett Hatalay.
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– És bögrés mákosat kérek desszertnek, mert az a kedven-
cem – fejezte be az ételrendelést Magda szinte sikítva, hátha 
attól Hatalay abbahagyja a froclizást.

– Nem mondod! Neked is az a kedvenced?! És mivel szere-
ted a legjobban? 

– Meggyszósszal és fehér csoki pasztillával.

– Ez hihetetlen! Én is! 

– Na, ha már a nagy elmék így egymásra találtak – vágott 
közbe Hatalay –, akkor referáljatok nekem Kissné Árgyellán 
Gyöngyvérről! Mellrákos, negyvenhét éves nőbeteg. A lelete 
alapján úgy látom, nincs mit tenni. Már nem segít rajta sem a 
műtét, sem az utókezelések. 

– Igen, emlékszem, Gyuri bátyám, de tévedés történt! Rossz 
leletet adott át neki az asszisztensem. Már jeleztem Annádnak 
a tévedést. Képzeld, éppen hogy jókor kaptuk el a betegségét. 
Az onkoteam dönt majd, de szerintem egy műtét és egy soro-
zat pár alkalmas kemo elég lesz. De lehet, hogy az sem kell. A 
radiológiai szakvéleményem és a biopszia eredménye alapján 
úgy látom, a sugarat megússza. Hogyhogy érdeklődsz, Gyuri 
bátyám? Soha nem szoktál ebéd közben dolgozni. 

– Érdekes az eset. Illetve, nem is az eset, kérlek szépen. 
Inkább a nő. 

– Nocsak! Hogy érted ezt, főorvos úr? – érdeklődött Magda 
dévajul kacsintva.

– Nem, az érdeklődésem nem olyan, amilyenre te gon-
dolsz! Ahhoz öreg. Nem én – tréfálkozott –, hanem a nő! Csak… 
Mintha az anyám hangján szólt volna hozzám, aki nem érhet-
te meg azt, hogy a kisfia orvos legyen. Ráadásul a szeme is 
ugyanolyan búzakék, mint a mamáé volt. Anyám a diplo-
maosztóm előtti napokban hunyt el tüdőrákban. Soha nem 
dohányzott, de erős tisztítószerekkel takarított a kórházi 
munkája után házaknál, hogy támogatni tudja a tanulmánya-
imat. Ápolónő volt. Egyedül nevelt fel. Eh, tudjátok! Én már 
egy vén csataló vagyok hozzátok képest, ezért néha megenge-
dem magamnak, hogy szentimentális legyek, de mostanra be-
fejeztem. Visszatérve a konkrét esetre, örülök, hogy a leletek 
láttán nem vágtam Kissné szemébe, hogy készüljön fel a leg-
rosszabbra. Valami hatodik érzék azt súgta, hogy hallgassam 
el előle. Berzenkedett is ellene a lelkiismeretem, tudjátok, én 
rögtön mindenkinek a szemébe mondom a diagnózist. Nem 
szeretek felesleges reményt kelteni, azzal befürödtem már 
többször, még kezdő koromban. Amikor még az egész vilá-
got meg akartam menteni a haláltól, a szenvedéstől, ha már 
anyámat nem tudtam… Azt akartam, mindenki higgyen a gyó-
gyulásban és a pozitív hozzáállásával segítse a munkámat. 
Ma már nem érdekel, ki mit gondol. Túl sok pofont kaptam. 
Megteszem a legjobbat, ami tőlem és a protokolltól telik és 
kész. De… Most ismét azt kívánom, hogy ez a nő meggyógyul-
jon! Hozzád is elküldöm terápiára, Magda, rendben?
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– Természetesen megkülönböztetett figyelemmel fogom őt 
kezelni, főorvos úr.

Hatalaynak hirtelen elege lett Magda állandó főorvos 
urazásából.

– Ákoskám! Bemutatnál barátilag a hölgynek? 

– Bemutatom Gyuri bátyámat.

– A Gyuri barátomnak jobban örültem volna, de így is 
megteszi. 

– Értem, Gyuri – pirult el kissé Magda a célzástól. – Észben 
tartom és megszokom majd, csak hát a tanárom voltál, ezért 
mindig olyan apafiguraként élsz a tudatomban. 

– Az enyémben is. Az egyetem kezdete óta érzem, hogy a 
háttérben mindig ott vagy és segíted a szakmai előrejutáso-
mat – csatlakozott Ákos is Magda kijelentéséhez. 

– Én is hálás vagyok a mentorálásodért, Gyuri! – szólt lelke-
sen Magda. – Az én apám nem tudott vagy nem akart engem 
soha sem tanítani, sem taníttatni. Az ő fejében a nő eszkö-
ze a fakanál, a tű-cérna, a seprű, a teknő és a kapa. Ha rajta 
múlik, ma ott élek a faluban elhízott, sokgyerekes háztartás-
beliként szakma és megbecsülés nélkül. Anyámnak ebbe sem 
volt beleszólása. Nem rossz emberek ők, csak nekik ez a mér-
céjük. Titokban felvételiztem a közeli város gimnáziumába, 

és amikor felvettek, alig tizenöt évesen elszöktem otthonról 
abban az egy szál ruhában, ami rajtam volt. Csak az iskola-
táskámat vittem el. Váltás bugyi, póló, zokni és egy fogkefe 
meg a fekete, foghíjas, műanyag fésűm. Ennyi fért be a tan-
könyvek mellé. Az osztályfőnöknőm segített eleinte. Pénzzel, 
tanáccsal és egy mindig rendelkezésre álló anyai vállal, amire 
ráborulva kisírhattam néha magamat, amikor elanyátlanod-
tam a kollégiumban. Apámék idővel beletörődtek, sőt, a volt 
tanárom unszolására bele is egyeztek a továbbtanulásomba, 
de magányos voltam, sokszor éhes és féltem egyedül. De most 
itt vagyok – jelentette ki határozottan. – És megyek veled, 
Ákos, golfozni a hétvégén – nézett a férfi szemébe gyengéden. 
A radiológus megfogta a kezét.

– Magda, ezeket nem is tudtam rólad – mondta döbbenten 
Hatalay. – Köszönöm, hogy beavattál. Egészen megrendültem. 
Nagyon egyedül lehettél, de mégis felküzdötted magadat és 
summa cum laude végezted el az orvosit, és azóta rangot sze-
reztél a szakmában. Büszke vagyok rád és arra, hogy a tanít-
ványom voltál! – simította meg a nő karját elérzékenyülve 
Hatalay. 

– Köszönöm, Gyuri! – sütötte le a szemét Magda.

– Ákos, benned meg tizennyolc évesen mintha a fiatalkori 
önmagamat láttam volna – fordult a radiológushoz az orvos. 
Az árvát, aki a tehetségével boldogulni fog a világban, ha a 
szerencse is mellészegődik. Eldöntöttem, hogy én leszek a te 
szerencséd kovácsa. Egészen hihetetlen, de rengeteg ponton 
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hasonlít hármunk sorsa egymásra. A kettőtöké pedig, mint 
egy sínpár, fut egymás mellett. Mint tudjuk, a párhuzamosok 
a végtelenben találkoznak, de nektek nem kell a végtelenségig 
várni, akár egymásra is találhattok most azonnal – adta áldá-
sát a szeme láttán bimbózó és szárba szökkenő kapcsolatra.

– Mielőtt átváltoznánk egymás vállára boruló Laokoón-
csoporttá, kérünk kávét? – krákogott elérzékenyülten Ákos.

– Így legyen az ember nektek meghatott! – zsörtölődött 
Hatalay – Persze, hogy kérünk, én dupla eszpresszót dupla tej-
színhabbal a nagy délelőtti keserűségre.

– Én risztrettót csilivel – csilingelt Magda hangja.

– A kávét is erőssel? Remélem, csak az ízlésed csípős, nem 
a nyelved! – incselkedett Ákos Magdával, mire az bátortalanul 
kezdeményezve, de végül megcsókolta a férfit.

III. rész

Az ebéd végeztével a jóllakott és egészen megvidámodott 
trió visszatért az onkológiai központ épületébe, ahol a hall-
ban elbúcsúztak egymástól, majd ki-ki elindult a saját osztá-
lyára, rendelőjébe. Hatalay átvágott az ismét telizsúfolódott 
várótermen a gyors bejutásban reménykedő betegek sorfa-
lán át, és éppen benyitott volna a szobájába, amikor a küszö-
bön megtorpant, mert hirtelen mintha egy ismerősen csengő 
hang ütötte volna meg a fülét. Tétován fogta a kilincset, mert 
félt benyitni, nehogy megtörjön a varázs. Mintha az édesany-
ja hangját hallotta volna annak halála előtti utolsó üzeneté-
vel, amivel a kisfiát igazította el a pályáján, aki ezt azóta oly 
sokszor figyelmen kívül hagyta a mindennapi robot közben. 

„Légy emberséges orvos kisfiam, soha ne feledd az én példá-
mat, hogy milyen nehéz sors a betegé. Kiszolgáltatott és félelme-
tes, ha nincs, aki a szívével is gyógyítva, jövőt ígérjen neki.” 

Benyitott a rendelőbe, Annuska még sehol. Leült az íróasz-
talához és erősen remélte, van még két magányos perce a dél-
utáni roham előtt egy erőgyűjtésre. Összedörzsölte a tenyerét, 
majd kupolaként a szeme elé téve csendben élvezte a langy-
meleg relaxációs hatását. 
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„Oly könnyű elfeledni, hogy miért is lettem orvos, mama – vála-
szol gondolatban a mama imént hallucinált figyelmeztetésé-
re. – Azért, mert ha már rajtad nem tudtam, hát segíteni akartam 
minden más szenvedőn vagy legalább könnyíteni a betegség 
rögös útján való haladásukat. De láthatod, itt ülök ebben a sok-
szor embertelen gépezetben, ami csak ritkán engedi meg a valódi 
figyelmet, pláne könyörületet, mert nincs elég idő. Holott az ideke-
rülő betegeknek abból van a legkevesebb. Az időből. Tehát nekem 
kutyakötelességem lenne azt az értékes keveset nem elpazarol-
ni, hanem a tudásom legjavával megtöbbszörözni vagy legalább 
őrizni. Igen, mama, jól tudom, hogy életünk egyetlen fizetőeszköze 
nem a pénz, hanem az idő, ezért nem lenne szabad egyetlen percét 
sem elfecsérelni, de más tudni valamit vagy naponta alkalmaz-
ni a gyakorlatban a gépies cselekvés közben.” – motyogja maga 
elé bocsánatkérőn. Hátrahajtotta fejét a szuperfotel nyaktá-
maszán és becsukta a szemét.

„Csak egy kicsit, amíg Anna visszaér, csak addig pihentetem a 
szememet” – gondolta magában és elnyomott egy kezdődő ásí-
tásrohamot. Hirtelen azonban leküzdhetetlen álmosság lepte 
meg. Lassan engedett a kísértésnek és belelazult a pillanatba. 
Élvezettel mélyeket lélegzett. Amikor magához térve a faliórá-
ra néz, ismét reggel hét óra negyven van és ő az asztalánál ül. 
Meghallja a sietve érkező Anna hangját.

– Jó reggelt, professzor úr, küldhetem az első beteget?

– Annácska… kávé… – nyöszörgi erős déjà vu érzéssel 
Hatalay. Megrázza a fejét. Az álom és ébrenlét határát elvá-

lasztó idősíkok összekeveredésétől megzavart elméje hirtelen 
olyan tiszta lesz, mint abban a későkamaszkori pillanatban, 
amikor édesanyja betegségéről tudomást szerezve megfogad-
ta, hogy az orvosi hivatást választja. Anna hangját tompán és 
kissé visszhangosan, mintha egy üvegburán keresztül halla-
ná. Nagyokat nyel, mint síelés közben, hogy a bedugult füle 
kitisztuljon, és valóban, a következő mondatot már élesen 
hallja.

– Értem, professzor úr, még öt perc.

„Nem öt perc kell ide… Hogy is mondja Petőfi? Még százat, eze-
ret? Csináljatok, csináljatok! Csak nekem nem vasút kéne most, 
hanem idő. Meg spatula! Azt sem hozták meg a központból! Abból 
kéne legalább száz! Most mivel nézzem meg a szájüregi rákos tor-
kát? Az ujjammal tán? Gumikesztyű? Az sincs? Megáll az eszem! 
Aha! Cipővédőt bezzeg találtam! Abból van vagy ezer! Az lenne 
egyszer egy érdekes tényfeltáró újságírói kérdés, hogy vajon a ren-
deletalkotók olvassák és értelmezik-e a saját maguk által hozott 
rendelkezéseket. Például, hogy egy évben hányszor és hány darab 
kesztyűt, spatulát, miegyebet rendelhetek és ehhez képest az orvo-
si naplóban hány orvos-beteg találkozás van dokumentálva, amin 
ezeket használnom kéne. Na de ne álmodozzunk, kezdjük!” – vált 
optimizmusra az orvos, lenyelve az utolsó korty kávét.

– Annácska, küldheti az első beteget! Próbáljuk meg száz-
ezredszer is kijátszani a valóságot és gyógyítsunk hozott 
tudásból! 



72 73

– Az erő legyen önnel, professzor úr! – tréfálkozik az asszisz-
tensnő. – Kolozsvári István!

– Jó reggelt professzor úr! 

– Üdvözlöm, Kolozsvári úr! Foglaljon helyet! Van egy szo-
morú hírem. Nagyon sajnálom, de nem tudok magának több 
kezelést adni. Számos áttéte van. A protokoll teljes arzenál-
ját bevettük az ön gyógyulása érdekében. Sajnos nem tudunk 
tovább segíteni. 

– Ó, istenem! De… Valamit nem lehetne? Mégis! Akármit! 
Sugarat? Vagy még egy kemót? 

– Itt mi a tudományunk végére értünk, uram. De szeretném 
elmondani, hogy csak a mi tudományunk ér itt a véget. Bár 
most elengedem az ön kezét, megadom egy betegsegítő szer-
vezet elérhetőségét. Javaslom, hogy forduljon hozzájuk, mert 
ott a sorstársakkal sok mindenről tud beszélgetni, ami az ön 
helyzetében érdekelheti, és ami csökkentheti a szorongását. 
Ezen kívül hadd mondjam el, hogy vannak olyan csodás gyó-
gyulások, amiket az orvostudomány nem tud magyarázni, de 
mégis megtörténnek Azt is ajánlom, hogy ne egyedül küzdjön 
tovább, hanem forduljon a háziorvosához segítségért. Ő sok 
olyan hasznos tanácsot, támogatást tud adni, ami megkönnyí-
ti az ön és családja nehéz helyzetét. Kint, Annától megkapja a 
papírjait, azokat vigye el neki. És kérem önt, ne feledje el, hogy 
egy erős varázsszerrel önmaga is rendelkezik, ezt pedig úgy 

hívják, remény. Kívánom, hogy az sose hagyja el! Van valami 
kérdése?

– Hát, ezek után nincs… és nem is nagyon tudok, mit mon-
dani. Ezek szerint soha többet nem jövök ide – csuklik el a 
hangja. – Ez az első, amit soha többé nem fogok csinálni és 
ezek szerint jön a többi „utolsó” is. De köszönöm, amit értem 
tett. Azok a papírok a hospice-hoz is jók? Már hallottam róla – 
acélozza meg a lelkét és vált gyakorlatiasabb témára a beteg.

– Igen, hogyne. A zárójelentés egy esetleges hospice ellátás-
hoz is szükséges és alkalmas lesz, ha úgy dönt, hogy szeretné 
az ingyenes életvégi ellátást igénybe venni. Én jó szívvel aján-
lom, és minden jót kívánok – mondja Hatalay, majd feláll és 
kezet fog a férfival.

– Ezt fogadja el, professzor úr, köszönetképpen. Tudom, 
hogy mindent megtett, ami orvosilag lehetséges.

– Kolozsvári úr! Én meg azt tudom, hogy mennyi kiadás áll 
még ön előtt, ezért én most megköszönöm, de nem fogadom 
el a pénzét. 

– Viszontlá…, vagyis minden jót professzor úr!

– Annácska, ki a következő? Várjon, mégse szólítsa! Csöng 
a telefonom. 
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Az orvos egyre dühösebben hallgatja a hívó felet, egy perc 
múlva röviden köszön, majd bosszúsan magyarázza Annának. 

– Megint nem engem neveztek ki a főigazgatói posztra! Az 
ismert okok miatt. 

– Nagyon sajnálom, professzor úr! Azok ott nem tudják, 
kivel járnának jól! Ne bánkódjon, drága főorvos úr, mi nagyon 
szeretjük és becsüljük magát! Ott van egy pohár víz az aszta-
lán, igyon egy kortyot, lélegezzen mélyeket, ahogy a jógaok-
tatótól tanultuk, aztán hívom a következőt. Nagy Sándorné! 

– Jó napot kívánok, doktor úr!

– Üdvözlöm! Professzor vagy főorvos a megszólításom, 
asszonyom! 

„Bár, ahogy az előbb az államtitkártól hallottam pont mind-
egy, mi a titulusom.” – morogja alig hallhatón, de még mindig 
neheztelve az iménti hír miatt.

– Jaj, bocsánatot kívánok, persze, hogy professzor, tudom 
ám én azt, nagy tudású ember, a szomszédom látta is a tévébe 
a múltkor, az a helyes radiátoros tévéorvos interjúvolta a drá-
ga professzor urat, aki itten csinálja a rögönyt, sajnáltam is, 
hogy én lemaradtam róla, de épp a izébe voltam, hogy bioré-
pát vegyek drága pénzen, de most persze, semmi se sok, ne ért-
se félre, drága professzor úr, hálás is vagyok magának, külön 
félretettem ám, hogy le is rójam majd a végén, de most azt sze-

retném megkérdezni, hogy a lányom kolléganője azt olvasta a 
guglin, hogy a sárgarépa… 

– Asszonyom! Kérem, nyugodjon meg! – próbálja csillapí-
tani a kényszeres gondolatkörébe zárt asszonyt. Nézze, mind 
nagyon fontos, amit mond, de láthatja, én csak egy mezei pro-
fesszor vagyok. Nem értek a diétaterápiához, a sárgarépá-
ról meg csak annyit tudok, hogy aki szépen akar fütyülni, az 
egyen jó sokat belőle meg hogy finom a húslevesben. Viszont 
remekül operálok. Ezért én most inkább arról a műtétről 
beszélek, amit én hozzátehetek az ön gyógyulásához. A vizs-
gálatok és leletek alapján önnek gyomorműtétre van szüksé-
ge. Ezzel a papírral az asszisztensem majd továbbirányítja a 
megfelelő helyre. Tudom, hogy ez nem egy könnyű pillanat. 
Elfogadja-e, hogy a répák mellé én is beszálljak a harcba? 

– Műtét?! Mindjárt idegállapotom lesz! Pedig a fészbuk is 
megírta, hogyha ezerötszáz milliméter cévitamint bekapok 
minden nap egy kis izével, akkor megúszom a műtétet… 

– Elhiszem, hogy ezt írták, de mindig figyelni kell arra, hogy 
amit olvasunk, az hiteles forrásból származzon. Tudom, hogy 
egyszerűbb és kényelmesebb a nekünk tetsző dolgokat elsőre 
elfogadni, mintsem alaposan körüljárni a témát, de én még-
is ezt javasolnám és akkor nem éri a későbbiekben csalódás. 
Nem minden hír gyártója jó szándékú, gyakran áll forgalom- 
és értékesítésnövelési cél a tartalomgyártás mögött. Érti ezt 
asszonyom? Most kikiabálok az asszisztensnek, ez egy kicsit 
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katonás lesz, de haladnia kell a dolognak – jelzi Hatalay és ki-
kiabál Annának.

– Adenocarcinoma ventriculit. Sürgős. Kérjenek időpontot 
gyomorrezekcióra!

– Igenis, professzor úr!

– Gyomorrák…?! Pedig én mindent megettem, amit össze-
olvastam. És ezt is összegyűjtöttem – nyújtja át bizonyságul a 
hálapénzes borítékot az asszony.

– Kedves asszonyom! Én magam sosem fogadok el hála-
pénzt. Ez nálam elv és sokan vagyunk ezzel így, még ha kívül-
ről másként is tűnik. Van viszont egy szívemnek kedves 
orvoscsapatból és civil önkéntesekből álló betegszervezet, a 
Ráktérítő Alapítvány, aminek felajánlhatná ezt az összeget. 
Tessék, ez itt egy szórólap, nézzen utánuk a honlapjukon is! 
Rendezvényeket, életmódtáborokat szerveznek, és foglalkoz-
nak táplálkozásterápiával is. Velük át tudja beszélni az ön által 
használt élelmiszerek gyógyító tulajdonságait. Viszontlátásra 
a műtét előtt!

– Hát, ha maga mondja, professzor úr, megpróbálom, és 
mehet a műtét is, írják ki! De azért eszek továbbra is répát, 
mert mit lehessen tudni! Viszontlátásra!

– Beszéljék meg kint a részleteket! Minden jót! Következő! 
Anna, mi történt a számítógépemmel? – kérdi megütközve az 
orvos, amikor egyszer csak elsötétül a képernyő. 

– Igenis, professzor úr! Mit lát a képernyőn?

– Hát ez az, hogy semmit! Elsötétült a monitor. Hívja a 
technikusokat!

Hatalay a kényszerszünetben az ablakhoz sétál és azon 
kapja magát, hogy egyre inkább úgy érzi, hogy ő már átélte 
ezeket a helyzeteket, végigcsinálta már ezeket a szituációkat, 
sőt, magát ezt a rendelési délelőttöt is, de furcsa gondolatait 
szerencsére megszakítja Anna hangja.

– Nem veszik fel a telefont.

– Anna! Próbálja mobilon hívni valamelyiküket, ne a házin, 
és szóljon ki, hogy a rendelést technikai okokból kénytelenek 
vagyunk szünetelni. Addig a várakozók legalább nyugodtan 
elmehetnek a mosdóba vagy egy kávét inni. 

Odakintről rövidesen elégedetlen és felháborodott moraj-
lás hangja szűrődik be. Odabent Hatalay pöcögteti a klaviatú-
rát, és az egeret tologatja tétován.

– Professzor úr, elértem az egyiket, de rossz hírem van.
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– Hurrá! Még egy rossz hír? Ez egy ilyen nap, úgy látszik. 
Mindegyik szabin van?

– Nem, professzor úr, de csak egy óra múlva tudnak ideér-
ni, ha netán addigra.

– Mi az, hogy „ha netán addigra”? És én addig mit csináljak? 
Csapd le csacsizzak a páciensekkel?

– Igenis… vagyis ne, hívom ismét őket. 

– Rendben. Mondja meg nekik, hogy sorszám szerint ötven-
nyolcan várnak kint a bejutásra. Ötvennyolc daganatos beteg 
ember. Ja, és Anna, köszönöm, hogy az előbb lecsitította a 
türelmetlen várakozókat. Talán ez a legutálatosabb része a 
munkánknak, hogy a csapnivaló technikai háttérből faka-
dó, a váróteremből időhúzásnak látszó tökölés okozta türel-
metlenség mindig rajtunk csapódik le. Evett már joghurtot 
villával?

– Tessék, professzor úr?! Azt hiszem, nem hallottam jól a 
kérdést, mert egyik fülemen volt a mobil. 

– Joghurtot villával. Hogy evett-e már. Azt kérdeztem.

– Nem – válaszolja Anna bizonytalan hangon. „Mi történhe-
tett a proffal?” – morfondírozik magában. 

– Persze, hogy nem! Nem is lenne értelme, hiszen kanállal 
hatékonyabb, mert gyorsabban fogy el, igaz?

– Igen – válaszol engedelmesen az asszisztens és érdeklőd-
ve várja, mi fog kisülni a professzor találós kérdéséből. 

– Tudja, Annácska, ma Magyarországon gyógyítani olyan, 
mint joghurtot enni villával. Nem lehetetlen küldetés, de igen 
fáradságos és hosszantartó. Mindent el lehet érni, meg lehet 
kapni, de körülményesebb, mintha a felügyelő és kiszolgá-
ló rendszer a mi igényeink szerint támogatná a munkánkat, 
nem íróasztal mellől dirigálna. Az lenne a kanál a mi joghur-
tunkban. De ennek híján azzal eszünk, amink van. 

A szokatlan közjáték alatt a következő betegek hívás nélkül 
beszivárognak.

– Jó napot professzor úr! – köszön a fiatal pár egyszerre.

– Jó napot! Magukat ki engedte be ide? Anna! 

– Mondta a hölgy, hogy következő, és bejöttünk. 

– Mi vagyunk a következők. Hajnali öt óta itt ülünk, 
Battonyáról jöttünk.

– Értem, de sajnos nem látom az anyagukat, elment a kép-
ernyő. Az asszisztensem elhamarkodta a beteghívást, elné-
zést! Kérem önöket, hogy menjenek ki a hibaelhárításig!
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– Megengedi professzor úr, hogy megnézzem a gépét? Értek 
hozzá.

– Hát, nem is tudom. Ez egy nagyon komoly gép, illetve 
hatalmas, személyiségi jogokat védő adatbázis meg sok prog-
ram, különböző szoftver van rajta – bizonytalankodik az 
orvos, bár az esély, hogy megjavulhat a számítógép, felcsil-
lantja reményt. Nem vagyok benne biztos, hogy illetéktelen 
személy hozzányúlhat-e. Anna! Még egyszer kérdezze meg a 
szerelőt, mikor ér ide! Délután?! Akkor nézze meg, uram, de 
óvatosan!

– Ideenged a professzor úr?
– Szóval a helyemre pályázik? Na jöjjön, majd megtudja, 

milyen kényelmetlen néha ebben a székben ülni! – neveti el 
magát Hatalay, mire a fiatal pár is feloldódva vele nevet.

– Borókai Tímea vagyok – mutatkozik be felbátorodva a nő. 
– Én meg leülhetek ide? Éjjel kettőkor indultunk, hogy reggel 
ötre itt legyünk a sorszámosztásnál. Először vagyunk itt. Nem 
ismerünk senkit Budapesten. Adjam a papírokat? 

– Most hiába adja ide nekem, Tímea, nem tudok vele mit 
kezdeni. Ha a párja megjavítja a gépet, majd akkor. 

– Jó, akkor én közben elmondom, mi a gond! 

– Igaza van, asszonyom, töltsük addig is konstruktívan az 
időt. Ne a váróteremben ülők lássák kárát a technikai szünet-
nek! Kezdjük az anamnézist! Mi a panasz? 

– Nem nekem van bajom, hanem neki. Attilának. Nagyon 
fáj a lába. Régóta. Először ortopédushoz mentünk, aztán 
reumatológushoz…

– Mondtam, hogy reumája csak öregeknek van, de nem hit-
tek nekem – nevet.

– Nem csak az idősebb generáció tagjait sújtja a reuma, ez 
tévedés! – igazítja ki a rosszul rögzült ismeretet az orvos. – 
Kérem a beutalót! Anna, MR-re küldjük a beteget, kérjen neki 
időpontot! 

– Csak nyolc hónap múlva lesz szabad időpont, professzor 
úr, kérjem neki? Vagy magánúton elvégeztetik? 

– Ha kész van Attila a gépemmel és még a tabletemet is 
megnézi, esoesre kérje!

– Azt is megnézem, professzor úr! A gépe már készen is van. 

– Valóban? Már kész is? És mi volt vele? Központi hiba? – 
villanyozódik fel a hírtől az orvos.
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– Nem. Kicsúszott alul a csatlakozózsinór. 
Megszigszalagoztam, de kérjen újat, mert bármikor megint 
szétcsúszhat. Kiszolgált szerkentyű ez. 

– Fantasztikus! Eszembe sem jutott volna megnézni a csat-
lakozót! Köszönöm! Jegyezte a zsinórt, Anna? Attila! Még a tab-
letet is gyógyítsa meg, legyen szíves!

– Igenis, professzor úr, már írom is a feljegyzést a gazdasá-
gi osztálynak a zsinórról.

– Ennek is a zsinórjával van baj, professzor úr, kontakt-
hibás, ezért nem tölt. Magának a készüléknek nincs baja. 
Zsinórban a zsinórral van baj – mondja vidáman, mire mind 
a négyen nevetni kezdenek.

– Anna, kérem, esoesre írja a fiatalembernek az MR-t! 
Amikor megvan a lelet, visszajönnek hozzám, aztán majd meg-
látjuk – rázza meg a kezét köszönetül Hatalay, majd magában 
duzzog egy sort. „És azt látja valaki, hogy a beteg javítja a gépe-
met, hogy tudjak dolgozni, amiért én meg kibrusztolok neki soron 
kívül egy jogos vizsgálatot, ami különben időben járna neki?” – 
Ismét teljes fegyverzetben a vártán! – kiált az asszisztensnek, 
miközben jókedvűen nyújtózik és guggol párat, amitől érzi, 
hogy elgémberedett tagjaiban ismét száguld az életerő. 

– A következőt, Annácska! – rikkantja szinte vígan, annyira 
megörül, hogy nem kell abbahagynia a rendelést és hazakül-
denie a több órája a váróban szorongó pácienseket.

– Vass Lajosné! 

– Jó napot kívánok, professzor úr!

– Jó napot, Vassné, hogy van? 

– Jól vagyok professzor úr.

– Gyógyul a seb?

– Igen, professzor úr!

– Nem fáj, nem vérzik, nem húzódik, nem gennyedzik? 

– Nem, professzor úr!

– De látom, jócskán szed fájdalomcsillapítót.

– Igen, professzor úr.

– Ezek szerint tehát fájdalmai vannak. Miért nem mondja?

– Nem akarok zavarni, professzor úr. Ha fájni akar, úgyis 
fog.

– Asszonyom, maga itt nem zavar, hanem velem együtt 
főszereplő a saját élete filmjében, amiben most éppen egy 
betegség epizódnál tartunk. Ezért minden esetben szóljon, ha 
valami szokatlan vagy furcsa dolgot tapasztal. Mindig szólni 
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kell mindenért, különben nem tudunk segíteni. Érti, kérem? 
Tehát, hogy tisztán lássak, szeretném, ha most levetkőzne 
alulról!

– Nem kell azt nézegetni, jól van az úgy.

– Hát nézze, ha magának nem is fontos a kontroll, én akkor 
is megnézem, mert egyrészt a kötelességem, másrészt kíván-
csi vagyok a műtéti hegre. 

Az asszony szégyenkezve, nagy nehezen megválik 
alsóruházatától. 

– Ez váladékozik. Gennyes és véres.

– Igen, professzor úr. 

– Akkor miért nem mondja? Így nem fog meggyógyulni.

– Majd még többet imádkozok. 

– Imádkozik… A férje mit szólt a sebéhez?

– Mit szólt volna? Nem szólt az semmit. 

– Miért nem?

– Nem tud róla.

– Nem tud róla? Maguk egy háztartásban élnek? Vagy meg-
halt a férje?

– Nem halt az meg.

– Hát akkor miért?

– Nem tartozik rá. 

– Azt tudja a férje, hogy maga méhnyakrákkal meg van 
műtve? 

– Azt nem, csak azt, hogy volt valami női bajom.

– Ez nem női baj, hanem egy daganatfajta, Vassné. 

– A jóisten ezt adta nekem keresztként, mert rosszat tettem.

– Hogy érti? Maga ezt büntetésként éli meg? Asszonyom! 
A betegség nem jár nekünk büntetésként a viselkedésünkért. 
Az vagy a genetikai hajlamból vagy az életmódunkból fakad. 
Vagy fertőzés során elkapjuk egy vírusgazdától. Egy beteg 
embertől. Magával mi történt?

– Hát az, hogy úgy maradtam, aztán kimentem az erdőbe 
fát vágni. 

– És?



86 87

– És megöltem a gyerekemet. 

– Elment?

– El.

– Hol vetélt el? Látta utána orvos? 

– Az erdőbe. Nem. Utána kezdtem lent vérezni – mondja 
engedelmesen, sorrendben válaszolva az asszony. 

– Borzalmas dolgon ment keresztül, de ez nem jelenti azt, 
hogy sanyargatnia kell önmagát.

– Miért mondja ezt, doktor úr? 

– Mert meg kell gyógyulnia. Ha felírok kezelést, ugye eljár 
rá? 

– Nincs nekem arra időm. Kérem szépen, adja vissza a papí-
rokat és engedjen hazamennem. Kérem. Vacsorát kell főz-
nöm, mert jön haza az uram meg a gyerekek is az anyámtól. 
Isten áldja, professzor úr és köszönöm a szívességét! 

A szinte átlátszóan vékony asszony a fekete, repedezett, 
műbőr táskájából gyűrött, többször átcímzett, házilag újra-
hasznosított borítékot vesz elő, majd átadná orvosnak, de az 
megfogja a kezét és nem veszi el a pénzt. 

– Ha nem fogadja el az én tudományomat, mást mondok. 
Megértem, hogy egy olyan bátor asszony, mint ön, jobban meg-
érteti magát a vele hasonló erős hittel rendelkezőkkel és azt is, 
hogy egy ima mindig jól jön a gyógyuláshoz, ezért mondok 
magának olyan helyet, ahol ezt is megkaphatja. Van egy ala-
pítvány, aki az ön betegségében szenvedőket segíti. Kössünk 
egy alkut! Maga elmegy, felkeresi őket, és ha elégedett a mun-
kájukkal, nekik adja ezt a borítékot adományként. De csak 
akkor, ha otthon nem hiányzik a költségvetésből. Rendben? 

– Hát nem is tudom – bizonytalanodik el a vizit alkalmával 
először az asszony. – Hát jó – dönt nagy nehezen. – A profesz-
szor úr kedvéért megteszem. Isten áldja!

– Magát is asszonyom!

– Egy mentes kávét, professzor úr? – kukkant be anyásko-
dón Anna.

– Nem kell, inkább öt perc szünetet kérnék magamnak.

– Igenis, adnék, csakhogy a bróker barátja jönne be soron 
kívül, professzor úr. Két perce érkezett, de már nagyon türel-
metlen. Az öt perc után beengedhetem?

– Ó, még egy jó hír! Persze hogy bejöhet! Most kéretem. 
Annácska, lehet, hogy mégis kérünk majd kávét! És van 
egy kis fahéjas almás pitéje is, ha jól szaglásztam reggel a 
teakonyhában?
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A full elegáns topmenedzser nem vár invitálásra, az asszisz-
tenst egyszerűen félretolja az ajtóból, úgy ront be Hatalayhoz.

 – Gyurikám! Na végre, már itt rostokolok, kérlek szépen, 
idétlen idők óta! – heherészik a saját, humorosnak vélt viccén 
a férfi.

– Szervusz, Ervinkém – köszönti a szélvészként rátámadó 
volt iskolatársat az orvos. – Mi is keményen dolgozunk ám, 
kérlek szépen, nem csak ti ott a tőzsdén! Foglalj helyet! Hogy 
van a kedves feleséged? 

– Ő jól és szerencsére magam felől is megnyugodtam. 

– Mesélj! Ezek szerint elmentél Péterhez, prosztatarák-vizs-
gálatra? Nehezen szántad rá magad, mi? 

– Hát persze! Ki akarja ezt a kellemetlenséget magának 
önszántából? 

– Értem, de ha menni kell, hát menni kell, nincs más lehető-
ség. És mi volt, hogy viselted? 

– Hát először feltett egy csomó kérdést az általam soha 
ilyen módon nem nevezett húgy- és ivarszerveim állapotáról, 
esetleges eddigi megbetegedéseiről, szóval felvette az anam-
nézist. Ez a csevegés volt a vizsgálat előjátéka – heherészett 
ismét zavartan a férfi. – Aztán in medias res megkért, hogy 

feküdjek fel a vizsgálóágyra, a hátamra. Alaposan végigtapo-
gatta a hasamat, aztán őuraságát, ami bár nem fájdalmas, de 
roppant kínos volt, mégiscsak egy férfi, kérlek szépen, már 
akkor leizzadtam, gondolhatod! Aztán mondta, hogy fordul-
jak az oldalamra, felhúzott térddel, neki háttal. Öregem, le-
sápadtam, amikor meghallottam a gumikesztyű csattanását, 
aztán meg akkor ájultam el majdnem, amikor mondta, hogy 
most bekeni a kezét vazelinnel. Ahogy megérintett, összeszo-
rítottam a szememet, a fogamat, még a szempilláim is görcs-
be rándultak. Utána meg félórát ültem a közklotyón. Láttad, 
te már a kórházi vécéiteket?! Undorító, és szerintem fertőző 
is, ha engem kérdezel. Se papír, se szappan, még kilincs sem 
volt, de ülőke sem! A lábfejemmel tartottam az ajtó alját, kér-
lek, szépen, utána pucolta is a bejárónőm a cipőmet, rende-
sen! És az a kosz! Még a falakon is! De hát szükség törvényt 
bont, érted, kérlek szépen, mert ahogy te is mondtad, ha men-
ni kell, hát menni kell! De túl vagyok rajta. Bár… legközelebb, 
mondjuk, ezt nem válthatnám ki esetleg valami megelőző 
gyógyszerrel? Vagy injekciót nem adhatnál? Tudod, hogy a 
pénz nem akadály! Vagy ezt már kérdeztem?

– Mintha ezt kérdezted volna már, mire talán válaszoltam 
is, hogy tudom, de eztán is el kell menned Péterhez, főleg, 
hogy volt előzményed. Most épp az utolsó percben kaptuk 
el a rák farkát. Megúszod gyógyszeres kezeléssel. De Péter a 
legjobb a szakmában. Ha valami gond lenne nálad, ő ezután 
is megtalálja. Na, de tőzsdézzünk már egy kicsit, ha itt vagy! 
Mi a helyzet a zárt végű alapomban és a papírjaimban gyűlő 
vagyonkámmal? Rendesen gyarapszik? 
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– Ezerrel rajta vagyok, Gyurikám, hó végén jön a kimuta-
tás. Meg leszel elégedve édes öregem. Jössz hétvégén golfozni? 

– Verseny lesz? Nem is tudom. Kéne menni, mert az anyó-
som is hozzánk költözött, Teréz meg olyan morcos mosta-
nában, hogy nem szívesen vagyok vele. Tiszta ezoterike lett! 
Minden spirituálisnak kikiáltott marhaságot hazahord, meg-
rendel, felolvas, megőrülök tőle! Banyakórba esett a drágám! 

– Hát szökj meg hétvégére! Hívd magaddal egy kollégádat, 
akivel szakmázgatni is tudsz, ha unatkoznál! 

– Jó ötlet! Megkérdem majd Ákost, ráér-e. A múltkor is ő jött 
el velem. Na, de ennyit magánéletről, várnak a betegek.

– Te, várj már még egy pillanatot! Jövő hónapban a bank-
ban csapatépítő tréning lesz, és kellenek a jó ötletek, mert a 
fő-főnök Hannoverben kitalálta, hogy aznap délelőtt jóté-
konykodjunk, amikor ő is itt lesz Budapesten. Mit csináljunk? 
Pénzadomány nem jöhet szóba, az ugye túl egyszerű lenne. De 
mi volna, ha kifestenénk a te szobádat? Egy professzor mégse 
üljön egy málló vakolatú rendelőben!

– Hát, köszönjük a felajánlást, elfogadom, de ha már tény-
leg segíteni akartok, újítsátok fel inkább a nővérszobát! A 
túlhajszolt lányokra jobban ráfér az élhető környezetben el-
töltött pár perc pihenő, mint amennyit rajtam segítene az új-

onnan vakolt rendelő. Dobjátok fel valami kellemes színnel, 
hadd töltődjenek fel a pihenőidejükben! 

– Ahogy jónak látod, Gyurikám, de akkor megduplá-
zom a felajánlást, és mindkét szobát megcsináljuk, persze 
Annácskáéval együtt, aki ezt a remek kávét hozta nekem – 
csippent barátságosan a szemével az asszisztens felé, aki meg-
örül a férfi gesztusának, a számára ritkán juttatott köszönet 
kifejezésének. – Majd küldjétek, hogy kivel kell egyeztetni 
meg ilyesmi! Jó, hogy láttalak, köszönök mindent! Szevasz öre-
gem, megyek a pénzgyárba termelni! Kézcsók, Annácska! 

– Az öröm kölcsönös, szervusz Ervinkém! Anna, kérem a 
következőt!

– Németh Zsuzsanna!

– Jó napot, professzor úr! Hogy vagyok? – próbál viccelődni 
a csinos, harmincas nő, hogy leplezze nyugtalanságát.

– Sajnos, rossz hírem van, hölgyem. A biopszia rossz ered-
ményt mutat. Önnek kettes stádiumú melanomája van, a kör-
nyéki nyirokcsomókban is vannak rákos sejtek. Műtétre lesz 
szükség.

– Műtét? Nem lehet egyszerűen eltávolítani? A kozmetiku-
som pedig azt mondta… Utána kemoterápiát is kapok? Attól 
szoktak hányni, ugye? Vagy szédülni? 



92 93

– A műtét után a patológiai vizsgálat megmutatja majd, 
hogyan tovább. Az onkoteam fogja eldönteni a további keze-
lés menetét. 

– Mi az az onkoteam? 

– Az onkoteam egy szakértő orvoscsapat, amely személyre 
szabottan végzi a gyógyítást és a rehabilitációt.

– Ők mondják meg, hogy kapok-e sugárkezelést? Úgy félek, 
hogy kopasz leszek! Olyan sok minden szeretnék megkérdez-
ni, de hirtelen eszembe sem jut…

– Asszonyom! Értem ezt a kényszeredettséget, és megígé-
rem, hogy minden kérdésére választ kap majd. Most fogad-
ja el, kérem, hogy csak lépésenként tudunk haladni. Említette 
a múltkor, hogy rendszeresen fut, tehát tisztában van azzal, 
hogy maratont sem lehet elsőre futni. Mindent a megfelelő 
időben. Viszont adok egy kiadványt, amiben az ön által felte-
endő kérdésekre orvosok és tapasztalt betegtársak megírták a 
választ. Ha ezen kívül még lenne kérdése, adok magának egy 
orvos-beteg találkozóra felkészítő kártyát. Erre az ön által sze-
dett gyógyszerek listáján és a tünetein, panaszain kívül min-
den kérdését is felírhatja, ezzel a leghasznosabban telik az a 
rövidke idő, ami ilyenkor rendelkezésre áll. Töltse ki és a leg-
közelebbi vizsgálatra hozza magával! Javaslom, hogy minden 
orvosi vizit előtt írja fel, ami érdekli, hogy az izgalomtól ne 
feledje el megkérdezni, elmondani az állapotával kapcsolatos 
dolgokat. Kifelé kérje az asszisztenstől a beutalót a kórház-

ba, egyben kérjen magának időpontot. Azt a borítékot pedig 
dobja be abba a dobozba, ott gyűjtjük az adományokat a kiad-
ványt szerkesztő és kiadó Ráktérítő Alapítványnak.

– Köszönöm a tájékoztatást, kicsit megnyugodtam tőle. És 
még azt szeretném elmondani, hogy a kint tapasztalt fejetlen-
ség után nem gondoltam volna, hogy itt bent ilyen kedvesek 
és empatikusak lesznek, főleg, hogy ön, a professzor – vallot-
ta be pici szégyenkezéssel a hangjában a fiatal nő. Köszönöm 
szépen a pozitív hozzámállást, sokat segített a lelkiállapoto-
mon – nyújtott kezet félénken az orvosnak. – Viszontlátásra!

– Köszönöm, hogy ezt elmondta nekem. Számomra fon-
tos a páciensek visszajelzése, bár azt is hozzáteszem, hogy a 
körülmények miatt nem mindig egyszerű együttérzőnek len-
ni, még akkor sem, ha az az alaptermészetéből fakad a gyógyí-
tónak. Sok objektív dolog elronthatja a mi pozitív és emberi 
hozzáállásunkat is, ami az ellátórendszer gazdátlanságából 
fakad. Minden jót. Anna! Mi az a hangzavar? Mi történik a 
folyosón?

– Professzor úr, egy kis galiba történt, mert az egyik vára-
kozó beteg rosszul lett.

– Itt és most? 

– Igen, professzor úr. Elájult.

– Hívja a beteghordót, gyorsan vigyék az elsősegélyre! 
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– Professzor úr, kijönne megnézni a beteget?

„Most mit tudok csinálni? Rosszul lett. A folyosón tömeg van, 
nincs levegő, és valószínűleg éhgyomri vizsgálatra jött. Bármi 
lehet vele. Most hagyjam magára a többi százat egy miatt? Igen, 
megyek, végül is orvos vagyok. A rendszeren nem tudok változtat-
ni, de lehet, hogy pár megnyugtató szó jelenteni fog valamit a kint 
várakozóknak” – zsörtölődik magában Hatalay. – Hát persze, 
hogy megyek. Annácska, hívjuk a beteghordókat, de kérjünk 
meg egy mozgékonyabb betegtársat, hogy végső soron, ha ők 
nem jönnének, kísérje el az elsősegélyre. Nekem itt nincs sem-
milyen eszközöm erre. A sorszáma a segítő betegnek termé-
szetesen megmarad.

– Igenis… Nem veszik fel a beteghordók, valószínűleg…

– … momentán beteget hordanak – igazolja saját feltétele-
zését az orvos, miközben gyengéden pofozgatja a folyosó pad-
lóján fekvő, hófehér arcú embert. – Jó, vigyük be magához a 
kanapéra, ott tüzetesebben megnézem.

– Már magához is tért – örül meg az asszisztens kisvártat-
va. – Még kicsit üldögéljen nálam, aztán kikísérem. A gondja-
imra bízhatja, professzor úr! 

– Köszönöm, jó ötlet. Ne kockáztassuk, hogy megint rosszul 
legyen, Annuska, inkább üldögéljen magánál! De most kérem 
a következőt. Nem eshetünk szét, Annácska, tudja jól! 

– Kandikó Béla! – penderült azonnal a folyosóra a készsé-
ges Anna.

– Máris itt vagyok, jó napot kívánok, Kandikó Béla vagyok, 
professzor úr, szerintem hátsófali infarktusom van! Nagyon 
rosszul lettem az előbb a folyosón, miután azt a beteg elterült 
a földön. Tahikardiás sokk, jeges veríték, lehet, hogy újra kell 
éleszteni nemsoká’…

– Értem. Hátsófali infarktus. Még szerencse, hogy ahhoz 
képest szép egyenesen jár, és magabiztosan mozog, beszél. És 
eredetileg milyen panasszal érkezett?

 
– Agyrákom van. Minden tünet erre utal. Ügyetlen vagyok, 

érzéketlenek a tagjaim, memóriavesztésem van és hányin-
gerem. Gyakran rángatózom. Van, hogy csak az arcom, vagy 
a kezem, de néha az egész testem rohamokat kap. Ez azért 
van, professzor úr, mert a tumor irritálja az agy neuronjait, 
és ettől jön létre ez az önkéntelen, kontrollálhatatlan mozgás. 
Rémisztő! Tessék megműteni! Prezentáljak rohamot a profesz-
szor úrnak, hogy jobban belelásson a betegségembe? 

– Nem, de köszönöm a segíteni akarást! Anna! Kérem az úr 
leleteit! Nem küldte át.

– Mert még nem járt nálunk a beteg, professzor úr.

– Értem. Uram, mik azok ott, a kezében? 
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– A betegségem tüneteinek megjelenése kronologikusan, és 
az ellenlépések, amiket tettem a gyógyulás érdekében. Plusz 
elhoztam az eddig magamon felfedezett összes betegségem 
részletes leírását hétéves korom óta, ez pedig egy lista azok-
ról a szakrendelésekről, kórházakról, ahol a rohamok után 
jelentkeztem. Ez meg azoknak az egészségügyi dolgozóknak a 
névsora, akik nem segítettek rajtam. Készülök őket feljelente-
ni. Ez itten a Kandikó listája, hehe. – kacsint az őrangyalként 
Hatalay mellett álló Annára a férfi.

– Értem. Annácska, kérem, írjon az úrnak beutalót Dr. 
Vágvölgyi Magda adjunktus asszonyhoz, esoes!

– De hát ő…

– Bizony, bizony, ő egy szaktekintély az ilyen eseteknél – néz 
a betegre biztatóan, mire az büszkén kihúzza magát ültében. 

– Az adjunktus asszonynak mi a szakterülete? Agyrák 
kutató?

– Nem, nem. Ő inkább egy azt megelőző fázisban, a feltá-
rásban vesz részt. 

– Jesszusisten! Azonnal megműt? Még ma? Még nem írtam 
meg a végrendeletemet! Meg az veszélyes is lehet! Ilyen pikk-
pakk megműteni valakit! Nem ezt halljuk az egészségügyről! 
Inkább odázni szokták a beavatkozásokat, de még a vizsgála-

tokat is, mert hosszú a várakozási idő. Ennél az adjunktusnál 
nincs sor? Akkor hogy lehet jó szakember? – sorolja a kérdése-
ket egyre hisztérikusabban a beteg.

– Nyugodjon meg uram, az adjunktus asszony nem műt egy-
általán, ő csak feltárja a hm… agyrák lehetséges kiindulópont-
ját egy beszélgetéssel. Ő veszi fel az anamnézist. Mondhatjuk, 
hogy ő a jobb kezem a team-ben.

– Ja, vagy úgy! Értem. Tehát az adjunktus egy szaktekin-
tély, akivel a professzor úr konzultál. Remek! Végre történik 
valami!

– Igen, mi komolyan vesszük a pácienseinket. Amit hozott, 
az egy nagyon fontos paksaméta és látom, hogy ebbe beleír-
ta a lelkét. Nagyon komolyan kell ezzel foglalkozni, de attól 
tartok, hogy itt és most, ezen a rendelésen nincs erre lehető-
ség. Kandikó úr, látszik, hogy ön egy gondolkodó ember, ezért 
bizonyára egyetért azzal, hogy a test és a lélek mindig együtt 
mozog. 

 – Igen, természetesen! Végre egy orvos, sőt! Egy professzor 
főorvos, aki kimondja ezt.

– Azt is tudjuk, hogy egy ilyen állapot nagyon erős félelmet 
generál. Ezért szeretném, ha egy speciális kollégám, egy pszi-
chiáter véleményét elfogadná, hogy kibogarásszuk, mi az oka 
ennek a mély félelemnek. 
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– Igen, ez nagyon jó lenne, de minek ehhez agyturkász?! 
Mert hát én nem vagyok bolond! Nem tudnánk ezt mi ketten 
itt most megoldani?

– Pszichoonkológus a megnevezése, és ehhez bizony az ő 
szaktudása szükséges. Biztosítom önt arról, hogy természete-
sen senki nem nézi bolondnak. A kettejük beszélgetése arról 
fog szólni, amire ön az előbb olyan remekül rávilágított, hogy 
tudniillik a test összefügg a lélekkel. Az adjunktus asszonnyal 
bőven lesz ideje ezen a gondolatmeneten alaposan végigmen-
ni, és minden, ami azután megoldandó, azt megoldjuk. Itt a 
beutalója, uram, minden jót kívánok!

– Viszlát, professzor úr! Tessék elfogadni, jó szívvel adom, 
végre megérdemli valaki! – ad át az orvosnak egy borítékot, 
majd jókedvűen megy ki a rendelőből.

– Annácska, hívja fel gyorsan Magdát! És dobja be a boríté-
kot a Ráktérítő Alapítvány ládájába!

– Máris! Adjunktus asszony? Jó napot kívánok! Kapcsolom 
professzor urat.

– Adjunktus asszony? Szervusz, Magda! Átküldtem hozzád 
a pszichiátriára egy szomatoform zavarral és enyhe paranoiá-
val küzdő pácienst, de vigyázz vele, mert feljelentgetős is. 

– Szervusz, professzor úr! Erősen hipochonder? 

– Agyrákkal diagnosztizálta magát. Egész estét betöltő tolsz-
toji feljegyzései vannak a betegségeiről, miniatűr gyöngybe-
tűkkel leírva. Ilyet még nem láttál, az hóttziher.

– Köszönöm, hogy értesítettél, professzor úr!

– Mondtam már, hogy privátim szólíts Gyurinak!

– Igen, mindig elfelejtem, hogy ilyen jóban vagyok az ország 
legjobb onkosebészével! – nevet fel dallamosan a pszichoon-
kológus. – Gyuri… – ízlelgeti a nevet tisztelettel a hangjában.

– Igen bizony, Gyuri! Milyen jól szól ez a te hangodon! 
Ebédelünk együtt? Mindjárt dél van, és már olyan éhes 
vagyok, mint egy oroszlán.

– Igen, ez jó ötlet, örömmel! Nekem már csak egy betegem 
van. Nem is reggeliztem ma, beestem a rendelőbe, és már jöt-
tek is sorban. Nem tudom, mi van ma, mindenki megőrült! 
Még a reggeli kávém is itt van az asztalon jégbe dermedve, 
mert a fűtés is elromlott. A műszakiakat meg nem érem el.

– Na, a műszakiakról ne is beszéljünk! Nekem is volt ma 
egy esetem velük, illetve nem volt. A tévében mindig csak az 
orvoselvándorlásról beszélnek, de hogy nincs, aki idejöjjön a 
számítógépemet megnézni, arról nem beszélnek. És beteghor-
dó sincs, képzeld, majdnem palotaforradalom tört ki miatta 
a rendelőm előtt! De leteszem a telefont, hogy mielőbb befe-
jezhessük a rendelést és mehessünk ebédelni. Vigyázz, Magda 
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drága, nehogy megfázz, félóra múlva találkozunk az előcsar-
nokban! Eszünk egy jó forró levest. Csókolom a kezedet!

– Az jó lesz, Gyuri, viszlát harminc perc múlva!

– Ákost is hívom, jöjjön ő is.

– Ákost? – kérdi Magda, és megremeg a hangja. – Az… az 
nagyszerű, szervusz Gyuri!

– A következőt kérem! – szól ki Annának, majd kisvártatva 
megkérdi. – Anna, hívta már a következőt? 

– Kovácsné Hajnal Erzsébet és Kovács Tibor!

– Jó napot kívánunk, professzor úr! 

– Jó napot! Na, mi a helyzet veled, barátocskám! 

– A kisfiam lázas, köhög, éjszaka nehezen lélegzik és izzad, 
és sokat fogyott. És van egy foltocska a tüdején.

– Megnézzük. Vetkőzz le fölülről! 

– Segítek, kisfiam, add a kezedet! 

– Anyukát megkérhetjük, hogy várakozzon kint? Hiszen te 
már egy kész fiatalember vagy! Tudsz már egyedül is vetkőz-
ni, ugye barátocskám?

– Nem vagyok a barátocskája, de tudok – válaszol a kamasz 
undokul.

– Nocsak! Jól felvágták a nyelvedet! – replikázik az orvos, 
de láthatóan tetszik neki a visszavágás. – Látja, anyuka, hogy 
egyedül is meg tudja védeni magát a fiú, hát hagyja kibonta-
kozni! Anna, ültesse le Tibor édesanyját, amíg vizsgálok!

– Jöjjön, Kovácsné, foglaljon nálam helyet, addig kitöltjük 
a papírokat. 

– Úgy félek, nővérke, maga is biztos anya és ezért megért 
engem. Nekem ez az egyszem kisfiam van. A férjem meghalt, 
már csak ő maradt nekem.

– Egyet se féljen, asszonyom, jó kezekbe került a kisfia. Ha 
még lehetséges, a professzor segíteni fog rajta.

– Jajistenem, hogyhogy ha még lehetséges? Úgy látja a papí-
rokból, hogy nincs remény? 

– Dehogyis, semmit se látok én a papírokból, higgye el! De 
ha látnék, sem mondanám, mert nem értek hozzá. Majd a pro-
fesszor úr mindent elmond. 

– Nővérke! És tényleg úgy van, hogy a professzor úr nem 
fogadja el a borítékot? Ha már így négyszemközt maradtunk, 
mi nők, tudna nekem tanácsot adni? Maga olyan kedvesnek 
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látszik, hogy meg merem kérdezni, meg aztán ismeri is a hely-
zetet. Mégis, mennyivel tartozom a professzor úrnak? A vizs-
gálatért most, és ha esetleg hosszabb kezelést vagy műtétet ír 
elő, akkor alkalmanként mennyi? És mennyibe kerül nála egy 
műtét? És természetesen önnek sem lennék hálátlan!

– Dehogyis fogadok el bármit is! És a professzor sem fogad 
el pénzt, de ha a páciens mindenképpen adni akar, azt nem 
utasítja el, hanem a Ráktérítő Alapítvány részére gyűjti ado-
mányként ebben a dobozban. Ők pedig ebből a pénzből egy 
csomó dolgot meg tudnak venni a betegeknek, és például 
egészségkonyhát, kirándulásokat, sportnapokat, meg előadá-
sokat szerveznek nekik. 

– Istenáldotta ember ez az orvos! De egy kis süteményt 
csak elfogad, igaz? Foszlós, töpörtyűs pogácsa és szilvalekvá-
ros batyu. Reggel sütöttem az én kicsikémnek, de van elég! 
Fogadja el legalább ezt!

– Na jó, köszönöm, ennek a kedves kínálásnak nem lehet 
ellenállni! Nekem amúgy is messze még, amikor ehetek vég-
re valamit. Általában nem tudok ebédelni, annyi adminiszt-
rációm van ebédidőben a délelőtti és délutáni rendelés között. 
Reggel bekapok otthon valamit, aztán itt egy kávé, ha egyálta-
lán marad, azután csak este hatkor, amikor hazaérek, tudok 
enni legközelebb. Csoda, hogy pluszkilókat cipelek? Minden 
újság azt tanácsolja, hogy az én koromban mozogni kell, de 
azt is csak itt az épületben tudok, amikor ide-oda küldözget-
nek. Ha a professzor úr műt, akkor kicsit könnyebb nekem. 

De nem akarok panaszkodni, még az enyém a legjobb főnök 
a házban. Névnap, születésnap, soha nem felejti el, és amikor 
tud, kicsihol nekem egy kis fizetésemelést. Atyavilág, milyen 
foszlós ez a pogácsa! Megkaphatnám a receptjét? Mondhatom 
Kovácsné, jól lekenyerezett, illetve lepogácsázott! 

– Anyuka, nagyon ügyes volt a fiatalember! Itt vannak a 
beutalók. A leletekkel jöjjenek vissza, kérem. Viszontlátásra, 
szervusz, barátocskám! 

– Nem vagyok a barátocskád! – vág vissza vigyorogva a 
kamasz, majd összeöklözve búcsúznak egymástól. 

 – Igenis, kérem! Ha nem veti meg professzor úr, kóstolja 
meg a pogácsámat! Viszontlátásra!

Hatalay kicsit hezitál ugyan a kínálásra, de aztán hatalmas 
étvággyal és élvezettel egymás után három pogácsát is eltün-
tet, ráiszik egy pohár vizet, ismét nyújtózik, fejkörzést végez 
és így, fizikailag felfrissülve várja a következő pácienst.

– Húzós volt a délelőtt professzor úr, de eddig jók vagyunk! 
Már csak egy beteg van kint. Hívhatom? 

– Persze, ne várakoztassuk őt.

– Kissné Árgyellán Gyöngyvér!

– Jó napot kívánok főorvos úr!
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– Jó napot, asszonyom! Meghozta a leleteit, remek! Milyen 
hamar sikerült időpontot szerezni és elvégeztetni a vizsgála-
tot! Ha a sors velünk, ki lenne ellenünk? Nézem is az eredmé-
nyeket. És már mondom is a jó hírt, hogy egy időben elkapott, 
nem hormonérzékeny, „her2 negatív” csomócskáról van szó. 
Áttétek nincsenek. Megműtjük és kivesszük, hogy ne okozzon 
több álmatlan éjszakát magának, rendben? Nézzük a naptá-
rat, mikor tudjuk magát megszabadítani tőle!

Hárman egy naptár fölé hajolnak Annával és megtalálják a 
mindenkinek megfelelő időpontot a műtétre. Kissné remény-
nyel telve elbúcsúzik, kimegy, az orvos egyedül marad. 

– Professzor úr, elmegyek, széthordom a postáját, ha most 
nincs rám szüksége. 

– Persze, Annuska menjen nyugodtan, én is indulok enni. 
Egyen maga is valamit, nem lehet éhesen dolgozni. Kettőkor 
újra kezdjük!

Az orvos látja, hogy van még pár perce a hallban történő 
találkozóig, ezért visszaül az asztalához, előveszi a bőrtárcá-
jából a diplomaosztós fotóját, amin a szívére tett és esküre 
emelt kézzel mondja több száz társával együtt a Hippokratészi 
esküt. 

„Figyelsz valahonnan, anya? Látod a te megőszült kisfiadat, 
amint tekintélyes professzorként élet és halál uraként dönt min-
dennap? Látod, hogy ahol tudok, embereket mentek meg a haláltól 

vagy legalábbis könnyebbé teszem az afelé vezető utat? Mindenről 
lemondtál értem, hogy taníttathass, de a sikereimet már nem érted 
meg. Igaz, a kudarcaimat sem, és ennek örülök. Sok apró kudarc-
ból és sikerből áll össze egy-egy napom. Egyenleget vonni nem 
szoktam, mert tudod, nagyjából már érzem az egyensúlyt. Arra 
viszont sem te, sem én nem számítottunk, hogy a huszonegyedik 
században a gyógyítás inkább áldozat, mint öröm. Vagy… vajon 
mindig így volt ez? De inkább nekem legyen ez áldozat, mint a 
betegeknek. Nekik a legjobb jár. Mindig. Hogy is van? Emlékszem 
még?” – kutat lázasan az emlékezetében, majd feláll, szívére 
teszi a kezét és a negyven éve bemagolt szavak, gondolatok, 
amik az elmúlt négy évtizedben tartalommal teltek meg, szé-
pen sorban, egymás után jönnek elő. 

Én, Hatalay György esküszöm, hogy orvosi hivatásomhoz 
mindenkor méltó magatartást tanúsítok. Legfőbb törvénynek 
tekintem a betegek testi és lelki gyógyítását, a betegségek megelő-
zését. Az emberi életet minden megkülönböztetés nélkül tisztelem. 
Orvosi tevékenységem soha nem irányul emberi élet kioltására. 
A betegek emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartom, bizal-
mukkal nem élek vissza és titkaikat haláluk után is megőrzöm. 
Tanítóimnak megadom az illő tiszteletet, orvostársaimat meg-
becsülöm. A betegek érdekében ismereteimet, tudásomat folya-
matosan gyarapítom. Minden erőmmel arra törekszem, hogy 
megőrizzem az orvosi hivatás tisztaságát és tekintélyét. 
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IV. rész

A szép, indiánnyári őszben, a golfpálya klubházának tera-
szán ül a három orvos, Hatalay, Magda és Ákos. A férfiak előtt 
pohár whiskey, a nő előtt egy pohár rosé. Az asztal közepén 
sós és édes ropogtatnivaló csábít egy kis nassolásra, aminek 
nem tud és nem is akar ellenállni a felszabadultan nevetgélő 
és beszélgető trió. 

– Egészségedre, fiam! – emeli poharát Ákosra Hatalay. – 
Nem is gondoltam, hogy ennyit fejlődtél tavaly óta. Mikor van 
neked időd kijárni a golfpályára gyakorolni?

– Köszönöm, Gyuri bátyám! Havonta szakítok időt edzés-
re és a belvárosban van egy golf szimulátor, oda is eljárok. 
Magda, egészségedre! – emeli poharát és vonja be a társalgás-
ba a nőt. – Nagyon elálmodoztál. Vagy elfáradtál?

– Egyáltalán nem, sőt! Azon gondolkodom, hogy még ebéd 
előtt kilovagolok. 

– Unatkozol velünk? 

– Dehogy, csak kihasználnám az alkalmat. Régen sokat 
lovagoltam, de most nincs időm rá, csak olyankor, ha egy ló 
belém botlik. Ami, lássuk be, Budapest belvárosában szinte 
sohasem történik meg – nevet.

– Én is szeretnék megtanulni! – lelkesedik Ákos. – Nagyon 
nehéz?

– Egyáltalán nem, hiszen láthatóan jól mozogsz, sportos 
vagy, neked biztos nem lenne nehéz.

– Megtanítanál?

– Á, én biztos nem lennék jó tanár. Csak annyit tudnék 
mondani, hogy szállj fel, ülj magabiztosan és haladj előre! 
Nem vagyok egy tanár vagy egy edző típus – nevet fel Magda, 
miközben hátraveti a fejét, hogy az őszi napsugártól életre kel-
nek és csak úgy tombolnak körötte vörös tincsei, amitől Ákos 
szája kiszárad, olyan erősen megkívánja a nőt. A professzor 
férfitársként észreveszi ezt, és szolidaritásból megpróbálja 
másra terelni Ákos figyelmét, ami akarata ellenére a vártnál 
jobban sikerül. 

– Hát igen, gyerekek, ez nem lenne életbiztosítás! Fiam, 
te inkább egy jó lovas oktatótól tanulj, már csak édesanyád 
miatt is. Ő nagyon szeretett lovagolni…

Az utolsó pár szó hallatán a társaság tagjaira dermedt 
csend ereszkedik. Magda meglepődik, Ákos kimeredt szem-
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mel és a még mindig Magda bámulása közben eltátott szájjal 
néz Hatalayra, aki először nem érti, mi a probléma, aztán rá-
jön, hogy elszólta magát. Elvörösödik, zavarba jön, krákog, de 
nem meri megtörni a hallgatást. 

– Mit mondtál? – szegezi neki a kérdést Ákos. – Honnan 
tudod, hogy anyám tudott lovagolni? Nem is ismerted… hon-
nan is ismerted volna? A nagyhatalmú orvos a senki kis 
takarítónőt.

– Hát pedig, de. Ismertem – kezdi alig hallhatóan a vallo-
mást lehajtott fejjel az ősz hajú orvos. 

– Rendben. Nem hallgatok tovább. Nem akartam, hogy így 
tudd meg, de most adott a pillanat. Az apád vagyok, Ákoskám 
– emeli fel a fejét és néz a fiatal férfi szemébe az idősebb. 

– Mi az, hogy az apám vagy? Ez valami ócska csillagok 
háborúja imitáció, amiben te Jedinek képzeled magadat, 
hogy a pofámba vághasd, az apád vagyok, Luke?! Megőrültél, 
Gyuri? Honnan szeded ezt a baromságot? Hogy mersz velem 
ilyen otromba tréfát űzni? Sosem ismertem az apámat, anyám 
sosem mesélt róla…

– Mert így látta jónak. Ne haragudj rá. Engem leköphetsz, 
de őt ne bántsd meg! Nem akart ő rosszat. Az apja kényszerí-
tette erre. 

– Hogyhogy? A nagyapa?!

– Édesanyád tizenhét éves volt, én tizennyolc, amikor talál-
koztunk. Építőtáborban, nyáron. Én már előfelvételis voltam 
a SOTE-n, ő akkor még csak negyedikbe ment. A gimi után 
jogra akart felvételizni. Briliáns jogászelméje volt, csodáltam 
érte! Egymásba szerettünk. Lángolón. Augusztusban fogantál, 
Ákoskám. Számold ki! Hatvanöt éves vagyok, te negyvenhat. 
Előfelvételisként elvittek katonának egy évre, amikor kiderült, 
hogy anyád terhes. Azonnal eltávot kértem, el akartam venni 
feleségül, de a két család nem engedte. Apám együtt dolgozott 
Teréz gazdag apjával, és ők megállapodtak, hogy én orvosként 
adom a társadalmi rangot, ő meg adja a pénzt a házassághoz. 
Édesanyáddal meg a családja, főleg az apja, el akarták vetetni 
a gyereket. Téged. Így hát elszöktettem anyádat. Ő otthagyta a 
gimnáziumot, megszült, elment takarítani, én meg tanultam, 
korrepetálással szereztem kis pénzt, de valójában ő tartott 
el mindhármunkat. Így tengődtünk napról-napra. Aztán tet-
tem egy megbocsáthatatlan dolgot. Engedtem a családi nyo-
másnak és a kényszerítő luxus szükségleteimnek és feleségül 
vettem Terézt. Elegem volt a kuporgatásból, a semmi kis éle-
tünkből a dohos, penészes, nyolcadik kerületi félgarzonban. 
Elárultam őt, Ákoskám. Sosem bocsátottam meg magamnak, 
és a mai napig vezekelek emiatt. Vissza akartam könyörögni 
magam hozzá, de nem engedte. Büszkeségből. Azt sem hagy-
ta, hogy anyagilag támogassam. Viszont téged, ahogy végeztél 
a gimnáziumban és jelentkeztél az orvosira, a pártfogásom-
ba vettelek. 
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Ákos még mindig tátott szájjal, szálfaegyenes tartásban ül 
a professzor coming out-ja alatt és merev arccal, lélegzetvisz-
szafojtva néz rá, mintha először látná. Úgy érzi, ha megmoz-
dul, vagy csak pislog egyet, ezer darabra hullik szét. Élete egy 
része megsemmisült, mintha a létjogosultságát vesztették vol-
na el addigi negyvenhat évének történései, emlékei. 

– Úristen! Ezt nem hiszem el! – tért magához Ákos és széké-
ről felpattanva Hatalay fölé tornyosul, aki behúzott nyakkal 
várja fejleményeket. – Negyvenhat évesen egy pali az arcom-
ba vágja, hogy ő az apám és neki köszönhetem a karrieremet… 
Pincér! Egy duplaviszkit kérek jég nélkül! Vagy nem is! Ide egy 
egész üveggel! – rohangál fel-alá a fejét fogva Ákos a bárpult és 
az asztal között, majd hirtelen megállva bávatag arckifejezés-
sel Hatalay felé fordul. – Bár mindig is éreztem, hogy mintha 
lenne egy pártfogóm a háttérben.

– Csak csendesen merem mondani, hogy örömmel segí-
tettelek, mert tehetséges voltál és mert a kettőnk sorsa szin-
te szóról-szóra megegyezik. Anyám a diplomaosztóm előtt 
hunyt el. Nem érte meg, hogy orvos legyek. Apám disszidált, 
amikor megtudta, hogy útban vagyok. „Mert szó szerint útban 
voltam neki. De az egy másik kor volt.” – motyogja az orra alatt. 
– Ákos! Megbocsátasz nekem? Meg tudsz nekem bocsátani a 
hallgatásomért? És… Elfogadsz apádnak?

Ákos szó nélkül nézi Hatalayt és nem tud megszólalni. Ott 
ül előtte az a férfi, akire félistenként tekint az egyetem elvég-
zése óta, és akiről már oly sokszor elképzelte, milyen lenne, ha 

ilyen apával áldotta volna meg a sors. Erre tessék, itt van, tel-
jesül a vágya és most hirtelen nem tud mihez kezdeni ezzel. 

– Ez…, ez hihetetlen! Ilyen történeteket csak regényekben 
lehet olvasni, vagy olyan, mintha egy film dialógját hallanám! 
Mintha ezt íróasztal mellett találta volna ki egy író! – dadogja 
Magda egyikükről a másikra nézve. 

– Az élet sokkal különbet produkál néha, mint a fantázia, 
Magda. Mit mondasz, kisfiam?

– Azt, hogy ne szólíts kisfiamnak. Maradjunk az Ákosnál!

– Rendben, Ákos. És mit válaszolsz?

– Azt, hogy nincs mit tennem, elfogadlak. Nem fogok a… 
sors ellen menni. Életem első negyvenöt évében nem volt 
apám és téged még bírlak is. És valóban, le a kalappal, tényleg 
mindent megtettél értem az elmúlt években. Gyuri bátyám, 
izé, Gyuri vagy hogy a fenébe szólítsalak, mert hogy apának 
nem foglak, az tuti! És… A tévés orvosi castingot is te buherál-
tad meg?

– Hát, mit tehettem volna, ha te akkor pont tévézni akartál? 
– nevet Hatalay, de rögtön el is komolyodik. – Mert persze tud-
tam, hogy kellett a pénz a babaprojektetekre. Éjszakákat nem 
aludtam, végigdrukkoltam Olga mindegyik petesejt-beülte-
tését. Volt, hogy megsirattam az ismét csak meg nem születő 



112 113

unokámat. Miközben kénytelen voltam hűvös kívülállóként, 
kizárólag kollégaként támogatni téged.

– Nehogy most sírva fakadjak emiatt! Ezt nem hiszem el! De 
tényleg! Ilyen a mesében sincs! És… Miért nem beszéltél erről 
eddig?

– Édesanyád a halála előtt megígértette velem, hogy nem 
mondom el, hogy ne sértse a büszkeségedet a segítségem. 
Ha most nem szólom el magam, talán a sírba vittem volna. 
Megszoktam, hogy a kollégámként vagy a közelemben.

– Grüss Gott, professzor Hatalay! Kit tett a sírba? – ült le 
hozzájuk kéretlenül Frau Weis, a golfpálya tulajdonosának 
osztrák neje.

– Kisztihand Frau Weis! Senkit, természetesen. Családi tit-
kokról beszélgettünk.

– Ó, a titok, az titok, nem is kérdezem tovább! Az viszont 
nem maradt előttem titokban, hogy a lányomat lepasszol-
ta a rezidenséhez! Az a szerencséje, maga rosszfiú, hogy kitű-
nő diagnoszta és empatikus orvos a kis tanítványa. A lányom 
odáig volt érte! És magát dicsérte és az egekig magasztalta a 
kis doktornő!

– Igen, ez egy bevett szokás nálam. Ha úgy látom, jobban 
passzol a gyógyító egyénisége a pácienséhez, akkor jó szívvel 

átengedem őt hozzá, Frau Weis! Hiszen mindent tud, amit én, 
a tanítómestere! 

– Nem kell magyaráznia a döntéseit, maga az egyik legjobb 
orvos a szakterületén Georg! Inkább azt mondja meg nekem, 
hogy mi a terve szeptembertől? 

– Ö… Milyen szempontból? 

– Azt tudja, hogy én Bécsben, a Medizinische Universität 
Wienben a rezidensszövetség új tiszteletbeli elnöke és az egye-
tem alapítványának új kurátora vagyok? 

– Igen, hogyne, meine Frau, már hallottam róla. Ezúton gra-
tulálok önnek – csókolt kezet az asszonynak Hatalay, miköz-
ben hálásan nézett Ákosra, aki a tudomására hozta ezt az 
információt. Az durcásan nézett vissza rá.

– Vielen dank! Nahát, én most felajánlom önnek az egye-
tem klinikájának főigazgatói posztját. Mit szól hozzá?

–Így hirtelen… Das ist großartig, vagyis ez remek, Frau 
Weis! Mikorra kell választ adnom?

– Hétfő estig meg tudja gondolni? Az adminisztrációt a 
munkahelyén van ideje elintézni szeptemberig. Most csak 
szóban kell elvi igent mondani, hogy felterjeszthessem, szer-
ződni augusztusban fogunk. A tisztes díjazáson kívül teljes 
egészség- és balesetbiztosítást jár önnek és az önnel kiköltöző 
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családtagjainak, álljuk az ön által választott bécsi lakás bérét, 
rezsijét, két autó fenntartási költségét, utazási költségtérítést 
havonta kétszer Budapestre, és kétszer két hét fizetett szabad-
ságot tanévenként, valamint a teljes színházi évadra két darab 
arany kategóriás operabérletet a Wiener Staatsoper-be, jel-
zem, a mi páholyunkba. 

– Ez… Ez roppant impozáns ajánlat! Meggondolom, és 
választ adok hétfőig, Frau Weis. Köszönöm a bizalmat! 
Meghívhatom ebédre? Bemutatom a fiamat, és a kolléganő-
met, egyben a fiam barátnőjét. 

A bemutatkozás után mind a négyen elindulnak a klub-
házba ebédelni, de Hatalay megtorpan a küszöbön és felnéz 
a vakítóan kék égre. 

„Hallod, mama? Bécsbe hívták a kisfiadat tanítani és főigazgat-
ni az egyetemre!” – újságolja magában, majd már éppen belép-
ne az étterembe, amikor egy hang állítja meg, és a professzor 
megesküdne, hogy igazából hallja az édesanyja hangját. 

 „Légy olyan emberséges tanár kisfiam, mint amilyen orvos is 
vagy! Tanítsd meg a leendő orvosokat, hogy milyen nehéz sors a 
betegé. Kiszolgáltatott és félelmetes, ha nincs, aki a szívével is gyó-
gyítva jövőt ígérjen neki.”

Utóhang

– Professzor úr! Professzor úr, ébredjen! El tetszett szundí-
tani a professzor úrnak – rázogatta Hatalay vállát gyengéden 
Anna. 

– Mi az? Mi történt? Hol vagyok? – kérdezgette álomittasan 
Hatalay és értetlenül nézett körbe a saját rendelőjében.

– Ebéd után elszundított a professzor úr. Kezdődik a délutá-
ni rendelés. Mindjárt behívom az első beteget. Kér egy kávét 
előtte a professzor úr?

– Nem, köszönöm, már magamhoz tértem. Nem tudom, 
hogy alhattam el a rendelőmben. Ilyen még sosem fordult 
elő! – csodálkozott saját magán. – És olyan furcsát álmodtam. 
Biztos, hogy még csak most kezdődik a délutáni rendelés? 
Mintha én azt már abszolváltam volna. Vagy csak álmodtam? 
Kétszer jöttek be ugyanazok a betegek. És maga is kicsit más 
volt, mint egyébként szokott. Olyan, nem is tudom. Közvetlen.

– Nem baj az, ha néha mások vagyunk, mint egyébként 
– mondta rejtélyesen Anna, és mintha rákacsintott volna a 
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főnökére. Ilyen az együtt ledolgozott huszonkét évben nem 
történt még soha, mert mindketten tiszteletlenségnek érezték 
volna. 

– Hát nem, persze, de természetesen bizonyos keretek 
között – kezdte visszanyerni szokásos kekk stílusát a profesz-
szor, utalva az előbbi bizalmaskodó szemhunyorításra. 

– Természetesen, professzor úr! De tessék nézni! Nagyon 
villog az a kis boríték az ímél fiókjában. Megnézi még rende-
lés előtt?

– Igen, hogyne – tért napirendre a furcsaságok felett Hatalay 
és megnyitotta az ímélt. A félórája küldött levélben az állt, 
hogy Frau Weis, a bécsi orvosi egyetem rezidensszövetségé-
nek új tiszteletbeli elnöke, egyben az egyetem alapítványának 
új kurátora felajánlja számára szeptembertől a Medizinische 
Universität Wien klinikájának főigazgatói posztját és azzal 
együtt egy katedrát is az onkológiai tanszéken. 

– Annuska, Annuska, nézze, ezt álmodtam meg, amíg alud-
tam, nézze csak! – kiabálja diadalittasan Hatalay, mint a gye-
rek, aki láthatatlan barátjáról akar tanúbizonyságot adni 
a kételkedőknek. A magyarázkodás közben korához képest 
szelesen felpattan az íróasztalától, mert ki akar rohanni 
Annához, hogy személyes jelenlétével is megerősítse a titok-
zatos módon ma már másodszor tudomására jutott jó hírt. A 
hirtelen mozdulattól az ölében heverő bőrtárcája a földön lan-
dol és középen kettényílik. A tárca bal oldalán az orvos jogo-
sítványa van, a jobb oldalán egy megfakult fotóról a búzakék 

szemű mama Mona Lisa-szerű mosollyal nézi őt. Hatalay a 
mozdulat közben megmerevedik, majd amikor végre lenyúl a 
bőrtokért, hogy felvegye, a mama mintha kacsintana rá egy 
jó nagyot. 
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I.

(A Férj és a Feleség autóba ülnek, majd elindulnak)

FELESÉG: Nálad van a személyim?

FÉRJ: Igen, itt van az enyém mellett. 

FELESÉG: Hova tetted a váltásruhás csomagot? Hosszú az 
út. Hőség lesz.

FÉRJ: Itt van a hátsó ülésen, a hűtőtáska mellett. 

FELESÉG: Klári telefonszámát elmentetted? Azt mondta, 
amint odaérünk, hívjuk és kijön elénk.

FÉRJ: Persze, megvan, gyorshívóra tettem. Megértem, hogy 
ideges vagy, én is, de próbálj megnyugodni! Két óra múlva 
odaérünk és meglátod, minden rendben lesz. 

FELESÉG: …

FÉRJ: Játsszunk inkább! Olyan régen játszottunk! Emlékszel, 
régebben mindig végigbarkochbáztuk az utat, akárhova men-
tünk is. Még a gyerekekkel is csináltuk, hogy élvezték! Persze, 
hagytuk őket nyerni.

FELESÉG: …

FÉRJ: Na! Gondolj már valamire!

FELESÉG: Gondoltam.

FÉRJ: Személy?

FELESÉG: Nem.

FÉRJ: Tárgy?

FELESÉG: Nem.

FÉRJ: Akkor cselekvés. Elleszünk vele Pestig. Az nem 
könnyű.

FELESÉG: Dehogynem.

FÉRJ: Miért, mit csinálsz?

FELESÉG: Meghalok.
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II. 

(A Férj és a Feleség ismét autóban ülnek, hazaindulnak a kór-
házi vizsgálat után)

FELESÉG: Ott hagytál.

FÉRJ: Látod, hogy megpróbáltam. Kerek perec kiküldött.

FELESÉG: Egyedül hagytál.

FÉRJ: Pedig mondtam, hogy orvos vagyok. 

FELESÉG: Bent kellett volna maradnod.

FÉRJ: Háziorvos. Az neki senki. Egy vidéki bunkó, ő meg a 
pesti onkológus főorvos. A professzor úr! Hogy kikérte magá-
nak a doktorurazást! Figyelted? 

FELESÉG: Te jobban tudsz kérdezni. Nekem semmi nem 
jutott eszembe. Lefagytam.

FÉRJ: Pedig foghúzástól szülésig levezetek, kezelek, és lehe-
tőség szerint meggyógyítok mindent és mindenkit. 

FELESÉG: Legközelebbre együtt felírjuk a kérdéseket, így 
nem marad ki semmi. Jó? Segítesz benne? Ezt szoktad taná-
csolni a te betegeidnek is.

FÉRJ: Még az állatokat is én gyógyítom, elletek. Amióta 
megszűnt az emgétéesz, nincs jó állatorvos a körzetben, de 
talán az egész Alföldön se. Jönnek-mennek, nem marad meg 
egyik se. Annyi pénzért.

FELESÉG: Az istenért! Kit érdekelnek most az állataid? 
Velem foglalkozz!

FÉRJ: Jaj, bocsáss meg, kisszívem, ne haragudj, csak felhúz-
tam magam. Mit mondtak, mikor lesz kész a szövettan?

FELESÉG: Olyan jó hónap, de Klári azt mondta, megpróbál-
ja megsürgetni.

FÉRJ: Nem tudom, mennyit ér egy főnővér sürgetése ebben 
a hierarchikus masszában, de majd meglátjuk. Addig meg 
próbáljunk úgy élni, mintha…

FELESÉG: Mintha? Mi sem történt volna? Mintha nem len-
ne bennem egy gyilkos góc, ami napról-napra felemészt? Hát 
én nem tudok így élni! És nem is akarok. 
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FÉRJ: Kisszívem, együtt átvészeljük, hidd el, meggyógyulsz! 
Mindent meg fogunk tenni. III.

(A Feleség ágyon fekszik, telefonál)

FELESÉG: Halló! Kende Mártonné vagyok, három hete jár-
tam önöknél biopszián. Gondoltam, megkérdem, kész van-e…, 
igen értem. Egy hét múlva. Köszönöm, viszontha… Letette!
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IV. 

(A Férj a szobában telefonál, a Feleség az ágyon fekszik be-
hunyt szemmel, a kezét tördelve)

FÉRJ: Halló, jó napot kívánok, Doktor Kende vagyok. 
Érdeklődöm a feleségem szövettani eredménye után. Azt 
mondták, egy hónap…, igen mondom a számot. 2019.06.22/
pat/03 

…

FÉRJ: Hogy még mindig nincs kész?! Hogyhogy?! Azt ugye 
tudják ott, a nagyokos Budapesten, hogy egy daganatos beteg 
kórtörténetében az idő a legsürgetőbb faktor? Tik-tak, tik-tak! 

…

FÉRJ: Nem kiabálok, de nem úgy tűnik, mintha tudnák! 
Amíg maguk nem mondanak át, mi nem tudunk továbblépni 
bére. Nézze, uram, én megértem, hogy ma is leállt a betegirá-
nyító rendszer, részvétem, de itt emberéletről van szó! Oldják 
meg papírral, ceruzával! Küldjek vonalzót hozzá?

…

FÉRJ: Hogyhogy én milyen doktor? Orvos vagyok. Jól kép-
zett, bár vidéki körorvos, aki most már azt is tudja, mit jelent 
egy rákbeteggel együtt élni. Reményekkel kelni, és a nagy 
büdös semmivel feküdni. 

….

FÉRJ: Asztabüdös…! Jó, pár nap múlva ismét hívom. 
Viszontha… Letette!
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V. 

(A Férj és a Feleség az autóban ülve Budapest felé tart műtétre)

FÉRJ: Ez egy jó diagnózis, hidd el! Nem mondanám ezred-
szer is, ha nem lenne igaz.

FELESÉG: Csak nyugtatgatni akarsz.

FÉRJ: Dehogy, kisszívem! Hisz’ ismersz.

FELESÉG: Ez az, hogy ismerlek. Még a halálos betegágy-
nál is a reményről papolsz. A tisztelendőt meg be se engeded, 
nehogy elvegye a gyógyulás esélyét a haldoklótól. Pedig csak 
megnyugvást hozna az utolsó kenet.

FÉRJ: Egy nagy francot! Kurvára belenyugodva azon nyom-
ban ott halna meg! Láttam ilyet eleget. Téged nem engedlek. 
Ha kell, minden lépésednél ott leszek, nem hagyom, hogy 
meghalj. 

FELESÉG: Meglátod, jövő tanévben már csak egy apró hír 
leszek egy gyászkeretes cetlin az iskola faliújságján, amit év-

végén majd levesznek és jól kidobnak az alatta lévő szelektív-
be. Ha szerencsém lesz, a papírok közé kerülök. 

FÉRJ: Kisszívem, ne haragudj, nem akartalak megijeszteni! 
Szó sincs halálról, elmondjam még egyszer, mi lesz? 

FELESÉG: Igen. Még egyszer!

FÉRJ: Tehát, az a jó, hogy eljársz mammográfiára, plusz 
havonta végzel önvizsgálatot. Azért jó a diagnózisod, mert idő-
ben vettük észre a csomót a melledben. Ha nem tudtad vol-
na összehasonlítani az egy hónappal azelőtti állapottal, most 
nem lennék ennyire bizakodó. Többek között ezért is hasznos 
a házasélet gyakori alkalmazása. Jó, nem viccelődöm. Nem 
akartalak megbántani, csak kicsit felvidítani. Tehát, ez egy 
nem hormon érzékeny, „her kettő negatív” csomócska és ami 
a legjobb, hogy látszólag áttétek sincsenek. Ezt egyszerűen ki-
veszik, hogy ne okozzon több álmatlan éjszakát nekünk. 

FELESÉG: Mi az, hogy nekünk? Te éjszakánként húzod a ló-
bőrt, miközben én két hónapja lerágom a körmömet.

FÉRJ: Mindenbe nem köthetsz bele, mert akármennyire is 
szeretlek, nekem is véges az energiám és a türelmem. Két hó-
napja én is alig alszom, csak hallgatom éjszakánként, ahogy 
sírsz a fürdőszobában. Bújom a netet, faggatom a kollégákat. 
Az fáj a legjobban, hogy tehetetlen vagyok. Én is küzdök a te 
betegségeddel, nekem is nehéz, mert nem tudok rajtad segí-
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teni. Ezt meg kell értened. Mindenben segítelek, de ehhez az 
kell, hogy te is támogass engem az elfogadásban, kisszívem. 

FELESÉG: Jó, értem. De… Ha tegyük fel, nem halok meg, fél 
mellel is szeretni fogsz? 

FÉRJ: Nem akarom elkiabálni, de valószínűleg nem kell el-
távolítani a melledet.

FELESÉG: De szeretni fogsz-e úgy vagy nem, ha mégis igen? 
Vagy elhagysz az első adandó alkalommal? 

FÉRJ: Dehogy hagylak el, persze, hogy szeretni foglak. A 
szerelmem nem a melleid számától függ. 

FELESÉG: És ha kopasz leszek? A mellrákosok kopaszok 
lesznek a sugártól. Vagy... a kemótól?

FÉRJ: Ha, hangsúlyozom, ha kopasz leszel, akkor én is leto-
lom azt a pár szálat, ami még hajnak nevezhető a fejemen. Jó 
lesz így? Egyébként, mivel egy igen jól körülhatárolt daganat-
ról van szó…

FELESÉG: Csomó. Csomót mondj! Az olyan orvosi és mint-
ha nem lenne közöm hozzá. A daganatba bele lehet halni, a 
csomó meg csak egy olyan kis valami, amit kibogozhatnak 
onnan.

FÉRJ: Tehát, bár majd az onkoteam dönt a továbbiakról, 
erősen bízom, hogy talán nem kell kemó, de azért lélekben 
készüljünk fel az utókezelésre. Annál nagyobb lesz az öröm, 
ha mégse kell majd.

FELESÉG: Onkoteam? Az mi? 

FÉRJ: Az egy szakértő orvos csapat, ami személyre szabot-
tan végzi a gyógyítást és a rehabilitációt. Tudod, mint amikor 
én továbbküldöm szakrendelésre a beteget, és a vizsgálat ered-
ményével a szakorvos kolléga felhív és egyeztetünk a kezelés-
ről. Nahát, az.

FELESÉG: Aha, szóval, több orvos konzultál egymással. Így 
kisebb az esély, hogy félrekezelnek. 

FÉRJ: Hogy jut eszedbe olyasmi, hogy félrekezelhetnek? Ez 
a daganatos betegségek speciális központja Magyarországon! 
Egy á-osztályos szupercsapat lesz körülötted.

FELESÉG: Ezt csak úgy mondod megint, hogy megnyugtass. 
Te is láthattad, mekkora fejetlenség van már a sorszámok el-
osztásánál meg milyen hosszú a várakozási idő, és hogy meny-
nyire kiégett a legtöbb orvos. Több állásuk van, hallottam az 
onkológus telefonját, amíg bent voltam. Valami újság hívta őt 
nyilatkozni pont erről. Miközben én ott álltam bugyiban előt-
te. A köldökömet bámulta, én meg legszívesebben kirohantam 
volna onnan. Ezek csak a hálapénzt hajhásszák, meg darálják 
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a betegeket. Mintha vágóhídon lennék, néha úgy érzem. Egy 
húscafat vagyok a szemükben, semmi más. 

FÉRJ: Nem vagyok a kirendelt védőjük, de orvosként azért 
kiállok mellettük, és azt mondom, bár alapvetően igazad van, 
ez nem jellemző minden orvosra, és ha igaz is, akkor sem csak 
az ő bűnük. Ez nem az orvosok fejében, hanem a parlament-
ben meg a minisztériumban dől el, aztán gubanc esetén a min-
denkori államtitkár viszi el a balhét. Láthatod, hogy a vidéki 
nyugalom dacára néha én is kifacsart citromként érek haza 
és hajnalig adminisztrálok, mert nincs pénzem asszisztensre. 
Tudod, ha néha nem szánnál meg és nem állnál fel a dolgozat-
javítás mellől, hogy besegíts nekem a betegkartonok írásába, 
pályázatok írásába, elszámolásba, akkor nem is tudom, hogy 
boldogulnék.

FELESÉG: Értem én, de azért lehetnének kedvesebbek, 
beleérzőbbek. Ha az anyjuk vagy a lányuk feküdne ott, akkor 
nem így beszélnének, viselkednének.

FÉRJ: Ebben igazad van. Empatikusnak lenni nem pénz-
kérdés. Megérkeztünk. Nem lesz semmi baj, Editke. Jó a diag-
nózis, jó a kórház, jó az előérzetem. Minden okunk megvan a 
bizakodásra. Megyünk a felvételire, utána az osztályra, aztán 
segítek elpakolni. Amíg lehet, ma bent maradok veled. Jó lesz 
így? Hozom az ételhordót is, mert ma ebéd még nem jár neked. 
Vacsorát meg már nem kapsz. Bepakolás után eszünk. A teg-
napi paprikás csirkét hoztam el, egy-egy kovászos ubival. 

FELESÉG: Megeheted az egészet, úgysem vagyok éhes. 
Biztos, hogy nem tudok enni. 

FÉRJ: Enned kell, mert délután hattól már nem ehetsz és 
ihatsz.

FELESÉG: Szomjan fogok halni ebben a hőségben.

FÉRJ: Majd törölgetjük citromos-vizes gézzel a szádat, és 
kapsz infúziót is. Nem száradsz ki. Vigyázok rád.

FELESÉG: De én nem infúziót akarok, hanem haza akarok 
menni, és a kerti kút vizéből akarok inni!

FÉRJ: Menjünk, kisszívem, ne gyötörjük egymást.

FELESÉG: Nem. Barkochbázni akarok!

FÉRJ: Most?

FELESÉG: Igen. Egy utolsót.

FÉRJ: Ne mondd azt, hogy utol… Na jó. Gondolj!

FELESÉG: Nem. Nem gondolok. Kérdezz rá!

FÉRJ: Mire? Még nem is gondoltál! 

FELESÉG: De. Folyton erre gondolok. Bele fogok halni?
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VI. 

(A Férj egyedül fekszik a nagy, hitvesi ágy baloldalán, a kezei a 
takaró fölött összekulcsolva, a szája mozog. Imádkozik)

FÉRJ: Szervusz, én vagyok a Kende Márton, a Marci, 
Jakabszállásról, tudod, az a vézna, örökké szorongó kisgyerek, 
aki anno szeretett veled beszélgetni lefekvés után, mert félt, 
hogy a diskurzus nélkül éjszaka elrabolnák a lelkét a gonosz 
erők, amit a vajákos Mari néni mesélt be neki, és ő elhitte, 
már mér’ ne hitte volna, hiszen a nénjének az orra hasonla-
tos volt a mesekönyve vasorrúihoz, tehát én vagyok, és remé-
lem, emlékszel még rám, bár rég nem beszéltünk, pontosan 
azóta, hogy a harmadikunkat elvetted tőlünk, nemcsak a lel-
két, hanem testestül mind az egész, apró gyereket, aki még 
csak akkorka volt, mint egy nagyobb csibe, és azt az Editke az-
óta sem tudja kiheverni, persze ez nem azt jelenti, hogy hibáz-
tatlak, csak magyarázom, hogy mi az oka a némaságomnak 
irányodban, de most szükségem van a te mindenható segít-
ségedre, mert az én Editkém ott fekszik egyedül, fent a nagy 
Budapesten, az onkológiai központban a negyediken, a negy-
venkettes szobában, balra a középső ágy, ha keresnéd, és 
nagyon beteg és holnap műtik, és ő biztos nem fog tőled kér-

ni semmit, de én igen, mert nem tudom, hogy és mint lesz, 
mert ha neki valami baja lesz, azt én sem élem túl, és nem 
tudom eldönteni, hivatalosnak vehető-e ima nélkül ez a kérés, 
de most csak az énistenemjóistenemlecsukódikmáraszemem 
jut eszembe, mert olyan kimerült vagyok és annyira rettegek, 
tehát így, összetett kézzel kérlek szépen, hogy segíts rajta, légy 
szíves, mert nagyon jó asszony, tudod, ő itt az alsós tanítónő, 
szeretik és megbecsülik és várják vissza iskolakezdésre, ami, 
úgy érzem, rajtad is múlik, és megígérem, hogy ismét jó fiú 
leszek és imádkozni fogok hozzád és a papot sem kergetem ki 
a haldokló mellől, és néha még meg is látogatlak téged a temp-
lomban, bár ezt, beláthatod, befolyásolja, hogy folyton úton 
vagyok egyik betegtől a másikig, a magyarázkodással persze 
nem akarok máris kihátrálni az egyezségből, megyek én, ha 
akarod, csak ne vedd el őt is tőlem, mert azt már nem bírnám 
ki és tiéd az ország és a hatalom, meg a dicsőség is, ámen! 
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VII. 

(A Feleség a kórházban fekszik az ágyon, a Férj mellette térdel, 
életet próbál „verni” belé, paskolgatja az arcát) 

FÉRJ: Kisszívem! Ébresztő! Túl vagy a műtéten. Drágaságom, 
nyisd ki a szemed! Délután van, hat órát aludtál. Gyere, meg-
törlöm a szádat, cserepes, szomjas vagy. Mindjárt jönnek a 
fiúk látogatni, addig szedjük össze magunkat, nehogy meg-
ijedjenek még jobban, így is odáig vannak meg vissza.

…

FÉRJ: Nem tudsz még beszélni, ne is erőltesd, mert lenyel-
ted a nyelvedet műtét közben, és amikor kiszedték, megsérült 
a torkod. Ilyen éhes voltál, kisszívem? A saját nyelvedet etted 
meg? Látod, mondtam én tegnap, hogy egyél csirkepörköltöt, 
de hiába kérleltelek, te csak dacoskodtál, hogy nem kell! Ugye, 
hogy így már sokkal jobb? Mit szeretnél? Papírt? Ja, hogy írni 
akarsz! Várj, máris adom, itt kell lennie a receptíró tollamnak. 
Tudod, kisszívem, ennek varázsereje van, úgy írj vele, tessék! 

(A Feleség ír, majd a Férje felé fordítja a papírt, amin nagy, 
ákombákom betűkkel ez áll: RÁKÉRDEZHETEK?

FÉRJ: Igen. Sikerült. 

(A Feleség újra ír, a papíron egy óriási kérdőjel, mire a Férj 
megszorítja a Feleség kezét)

FÉRJ: Nem. Megmaradt, nem kellett levenni. 
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VIII. 

(A Feleség az Orvossal beszélget az orvosi szobában) 

ORVOS: Értem államtitkár úr, köszönöm, hogy értesítettél. 
Kézcsókom a kedves feleségednek. 

FELESÉG: Jó reggelt, doktor úr!

ORVOS: Professzor, asszonyom! 
Bár ahogy az előbb az államtitkártól hallottam, az előlép-

tetésnél, ha nem vagyok csókos, ez teljesen mindegy – morog-
ja maga elé. 

FELESÉG: Igen, bocsánat! Professzor úr! Tudom. Elnézést 
kérek, nyelvbotlás volt.

….

FELESÉG: Szeretném megkérdezni…

ORVOS: Mindent elmondok szép sorjában, ahogy betölti a 
kórlapját a gép.

FELESÉG: Én addig csak azt szeretném...

ORVOS: Kis türelmet! Mondtam, hogy mindjárt! Lassú a 
rendszer.

…

(Cseng az Orvos mobilja, a szobát betölti Freddy Mercury kiál-
tása: Mama! Az Orvos rápillant, picit hezitál, aztán apró sóhajjal 
kinyomja, és zsebre vágja a készüléket)

ORVOS: Na, kérem. Látom már. Megműtöttük. A vastagbél 
egy részét kivettük, a sztóma helyét kialakítottuk. Úgy látom, 
nincs felülfertőzés, ez jó hír! A kórházban jár önnek a zsák, 
utána receptre kapja. 

FELESÉG: De kérem, én…

ORVOS: Folytatnám. A műtéti környezetben nem találtunk 
áttétet. Ma délelőtt felkeresi a sztómás nővér és megtanítja 
magát a helyes…

FELESÉG: De én nem a sztómás vagyok! 

ORVOS: Hát mi? Maga a Kenderesiné.

FELESÉG: Nem. Én doktor Kende Mártonné vagyok! 
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ORVOS: Úgy. Aha, igen. Látom már. Ugyanazt tudom mon-
dani, mint az előbb. Megműtöttük, áttétet a nyirokcsomók-
ban sem találtunk. Akkor ma a gyógytornász fogja felkeresni. 
Tanulja meg a mellműtöttek gyakorlatsorát! Ha szépen javul, 
két-három nap múlva otthon lehet. Viszontlátásra.

FELESÉG: De én csak azt szeretném megkér…

ORVOS: Minden kérdésére időben szakszerű választ kap, 
de mostanra ennyi. Vár a többi beteg és délben áramszünet 
lesz karbantartás miatt. Sietni kell.

FELESÉG: Akkor… Ezt kérem, fogadja el… és hát… köszönöm.

ORVOS: Rendben, minden jót!

FELESÉG: De én… Professzor úr… Szokott maga 
barkochbázni? 

ORVOS: De kérem! Hogy jön ez ide? 

FELESÉG: Az urammal mindig ezt játsszuk otthon, ha 
valami fontos dologról akarjuk kikérni egymás véleményét. 
Barkochbázik velem egyet?

ORVOS: Hát, én még ilyen visel…
(Az Orvos felháborodásában, tologatni kezd az asztalán lévő 

egeret, alátétet, kartonokat, naptárt, majd feláll, zsebre teszi a 
kezét, kiveszi a mobilt.„Nem fogadott hívás: Mama” olvassa. Az 

indulatát mintha elfújták volna, és pici bűntudat suhan át az 
arcán és felnézve végre „meglátja” a Feleséget)

(A Feleség felismeri „a” pillanatot és kérdez)
FELESÉG: Miért van kötés mind a két mellemen? Csak a 

balban volt elváltozás.
A nővérek nem adtak választ, és a férjem sem tudja. Pánikol, 

látom rajta. És ettől én is. 

ORVOS: Kivettük a bal melle mirigyállományát, amit 
azonnal szilikon beültetéssel helyettesítettünk. Ezzel párhu-
zamosan, rekonstrukciós műtét keretében a jobb mellét hoz-
záigazítottuk a másik, szépen kialakított melléhez.

FELESÉG: Atyaisten! Nem is kérdeztek meg róla! Nem is 
mondták, hogy mindkét mellemet érinteni fogja a beavatkozás! 

ORVOS: De! Igen, itt van! Aláírta a műtéti beleegyezést. Azt 
mindig el kell olvasni, vagy el kell olvastatni. Bizony, szeren-
csés dolog, ha a beteg műtét előtti zavarodottsága miatt a hoz-
zátartozó is megnézi. 

FELESÉG: Ó, hogy ez Marcinak, orvos létére nem jutott 
eszébe! Barkochbázunk? Kérem! Professzor úr! Emlékszik 
még rá? Igen, nem, talán a helyes válaszok. Kezdhetem? Meg 
fogok gyógyulni teljesen? 

ORVOS: Igen, bár ilyet nem ígérhetek, de minden jel szerint 
tünetmentes lehet.
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FELESÉG: Kell kemoterápiát vagy sugárkezelést kapnom? 

ORVOS: Igen. Egy ötalkalmas sugárkezelésre előírtuk, a 
biztonság érdekében.

FELESÉG: Ezek szerint kopasz leszek…

ORVOS: Nem. Ez egyáltalán nem biztos. Egyénfüggő, 
hogyan hat egyik-másik kezelés a különböző betegekre.

FELESÉG: Meddig fog még ilyen elviselhetetlenül fájni az 
egész felsőtestem? Egy merő lángban áll mindkét karom, a 
törzsem, még a nyakamat meg a fejemet sem tudom rende-
sen mozgatni.

ORVOS: Nem tudom megjósolni. A fájdalom eltart a gyógyu-
lás teljes idején, amíg a szövetek újrarendeződnek. Kap fájda-
lomcsillapítót, használja, ha szükséges, de egy pontig kezelnie 
kell tudni a fájdalmat. Tudja mit? Engedje meg most a férjé-
nek, hogy ő legyen az a nyak, aki fordítja a fejet a kapcsola-
tukban és maga lazítson, csak a gyógyulásra összpontosítson.

FELESÉG: Rákérdezek. Tehát hagyjam őt kibontakozni? 

ORVOS: Bingó! Vagyis, igen. Meglátja, menni fog neki. 
Irányítás helyett azt ajánlom, sétáljon minél többet, végtére 
is nyár van, maga meg vakációzó pedagógus, tehát augusz-
tus végéig megteheti. Hogy irigylem magát ezért! Ne kényszer-

pihenőnek, hanem ajándéknak tekintse ezt az időt! Hiszen 
maga újjászületett! 

FELESÉG: Nem mondom, doktor úr, hogy cserélnék magá-
val, de azért irigyelni nem kell. 

ORVOS: Nem, persze, hogy nem. Csak a vakáció miatt 
mondtam. Azt javaslom, végezze az itt elsajátított légzőtor-
nát. Tanítsa meg a férjét, a barátnőjét, nekik is jót fog tenni. 
Csinálják együtt! Sokan fizetnek ezért jógastúdiókban, magá-
nak meg ingyen jár a betegsége miatt. Meg fog lepődni, mert 
olyan jó érzés lesz, mintha megmasszíroznák a belső szerveit. 
Gyorsabban fog gyógyulni, ezzel enyhül a fájdalom is. 

FELESÉG: Nagyon nehéz lesz kibírni, de még ennél is job-
ban félek attól, hogy kiújulhat-e ismét a daganat?

ORVOS: Talán. Ezzel sajnos mindig számolnunk kell, ezért 
folyamatosan kontrollra kell járnia, viszont nem szabad, hogy 
ez a tudat uralja az életét. Megadom önnek egy pszichoonko-
lógus kollégám nevét és írunk hozzá beutalót. Szeretne vele 
beszélgetni? 

FELESÉG: Igen, mindenképpen. Kell valami diétát 
tartanom?

ORVOS: Nem, de az egészsége érdekében érdemes friss és 
éppen a kertben, piacon lévő alapanyagokból saját magának 
főznie. Maguk vidéken laknak, ott egy boldogcsirkét egysze-
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rűbb beszerezni, mint Budapesten. A lényeg, hogy örömmel és 
jóízűen egyen! Írhatok egy beutalót a dietetikára is. Kér?

FELESÉG: Igen, persze. A gyógytornát sokáig kell 
csinálnom?

ORVOS: Igen. Azt ajánljuk, hogy a mellműtöttek minden 
nap lehetőleg tíz-tizenöt percet szánjanak rá a tornára. De 
gondolja csak meg! A torna lehet a házaséletük előjátéka is, 
nem kell külön időt szánnia rá. Akár izgalmassá is tehetik a 
nemszeretem kötelességet. Viszont akkor ajánlom a férjének 
is a fehérjedús táplálkozást a jó kondi érdekében. (kacsint)

FELESÉG: Tehát akkor, ha jól értem, ezek szerint élhetek 
teljes életet? Mármint amúgy is. Az urammal.

ORVOS: Igen. Az imént határozottan bátorítottam önöket 
a szexuális élet újrakezdésére, amint a fájdalom csillapodik. 

FELESÉG: Jó, ez rendben is lenne, de nem tudom, meg 
merem-e mutatni az én Marcimnak a sebeimet, és kellek-e 
neki eztán, mint nő. Félek. Féljek?

ORVOS: Nem. Nem kell. Ha alapjaiban jó a házasságuk, ez 
nem fogja tönkretenni. Ha elhalványodnak a hegek, olyan 
lesz a keble, mint egy harmincévesé. A nők az ön korában tit-
kon plasztikáztatásra vágynak. Bár ez nem volt cél, de a pozi-
tív énkép kialakítása érdekében gondolhat talán erre. Azt 
javaslom, a nővérrel együtt, hárman ápolják le és kötözzék át 

a melleit a férjével, hogy hozzászokjanak a látványhoz, a mód-
szerhez. Otthon is elkél a segítség, mivel egy ideig korlátozott 
lesz a karjai mozgása. Ismeri a brit tudósok mindenre kiterje-
dő kutatásait? 

FELESÉG: Igen. 

ORVOS: Nahát, szerintük azok a nők, akiknek a legközeleb-
bi családtagjai rögtön szembesülnek szerettük megváltozott 
külsejével, kevésbé esnek betegágyi depresszióba, mint akik 
halogatják. Az ön férje milyen doktor?

FELESÉG: Orvos. Háziorvos. 

ORVOS: Ez nagyszerű! Akkor van gyakorlata a sebkötözés-
ben és az empátiában is. Meg szereti is önt. Azért, lássuk be, 
ez egy olyan konstelláció, ami igen ritka a mellműtöttek köré-
ben. Minden okunk megvan a bizakodásra. 

FELESÉG: Talán igen. Remélem. Köszönöm, hogy rám szán-
ta az idejét! Kissé megkönnyebbültem, pedig tudom, hogy a 
neheze még hátravan. Sokat jelentett nekem ez az emberi 
hozzáállás. 

ORVOS: Én is megleptem saját magamat, de azt kell mond-
jam, nem esett nehezemre a khm, játék... Bár rögtön éreztem 
a mögöttes szemrehányást, amikor megkért rá, de már nem 
bánom. Én is sokat barkochbáztam az anyámmal gyerekko-
romban, és nagyon jól esett felidézni. Szinte megfiatalított.
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FELESÉG: Örülök, hogy hozzájárulhattam a 
nosztalgiázáshoz! 

ORVOS: Cserébe adok önnek valamit. Az előbb a fiókom-
ban kotorászva a kezembe akadt… Hol is van… Aha, megvan! Ez 
egy rákellenes betegszervezet szórólapja, akik rendezvénye-
ket, életmódtábort szerveznek és foglalkoznak testi-lelki erőt 
megtartó terápiákkal is. Velük együtt talán könnyedébben el 
tudja fogadni a megváltozott testét, és gördülékenyebben ki-
alakíthat egy új életformát saját magának. Én is szoktam elő-
adásokat tartani náluk, jó szívvel ajánlom őket. 

FELESÉG: Nem számítottam arra, hogy ilyen baráti beszél-
getésbe bonyolódunk. Köszönöm doktor… Bocsánat, profesz-
szor úr! 

ORVOS: Semmi baj, asszonyom! A doktor a latin taníta-
ni szóból ered, és végül is gyógyítót jelent, a professzor meg, 
hm, csak egy rang a hierarchiában, és én anno mégis csak a 
gyógyításra esküdtem fel. Csak néha a nagy káoszban szin-
te megfeledkezem róla. (csend) Ezt… visszaadom önnek. Ha 
nem hiányzik a családi kasszából, ajánlja fel ezt az összeget a 
Ráktérítő Alapítványnak, hogyha tetszik a munkájuk és csat-
lakozik hozzájuk. 

IX.

(A Férj és a Feleség az autóban ülnek, hazafelé mennek a 
kórházból)

FELESÉG: Nálad vannak a receptek, beutalók, a zárójelen-
tés és az irataim?

FÉRJ: Igen, itt vannak az enyémek mellett. 

FELESÉG: Ugye, nem a csomagtartóba tetted a steril seb-
kötöző csomagot? Hosszú az út. Hőség lesz. Lehet, hogy át kell 
kötöznünk a sebeket, hogy ne marja az izzadtság.

FÉRJ: Nem, dehogy! A hátsó ülésen van, a hűtőtáska mel-
lett. Abba meg gyümölcsöt és pincehideg citromos-buboréko-
sat tettem, reggel szedett mentával, ahogy szereted.

FELESÉG: Ó, te egy angyal vagy, Marcikám! Egy órát mond-
tál a fiúknak, hogy akkorra érünk haza? 

FÉRJ: Igen és addigra kell is, mert már két napja sütnek-
főznek a barátnőikkel, mint egy lakodalmas háznál. Egy hétig 
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bújták a receptjeidet és skype-on konzultáltak a skanzen veze-
tő Bözsivel a hájas tészta miatt. Kismarci fogta a halat, a libát 
meg közös erővel vágták le. Látszott, hogy hiába vidéki fiúk, 
már elvárosiasodtak, majdnem elszaladt a lenyiszatolt fejű 
liba, alig merték megfogni. De persze erről ne tudj, lepődj 
meg, amikor meglátod a terülj asztalkámat! És hidd el, min-
den rendben van, és mindent elintéztem. Ma beteghez sem 
megyek, sem emberhez, sem állathoz, csak veled leszek és a 
fiúkkal. És ezentúl annyit barkochbázom veled, amennyit 
csak akarsz! 

FELESÉG: Jó, hogy van ez a fájdalomcsillapító, mert nagyon 
fájok, de a gyógytorna egyre jobban megy. Már nem sajog 
annyira, ha a szívpárnát a hónom alá teszem. 

FÉRJ: Mi az a szívpárna? Védi a szívedet a sugártól, vagy 
mi? Nem is láttam.

FELESÉG: Nem is láthattad, mert becsomagoltam. Egy ala-
pítványtól kaptam, ők adják frissen műtött melleseknek. Szív 
alakú, piros, kisvirágos, nagyon helyes. Majd megmutatom. A 
sebeim szépen gyógyulnak, azt mondta reggel a doktor úr. 

FÉRJ: Doktor úr?! Nem professzor?

FELESÉG: Igen. Megengedte, hogy így szólítsam.

FÉRJ: Mi a manó! Nem hittem volna, úgy rád förmedt 
miatta. 

FELESÉG: Hát, pedig de. Én is csak pislogtam, gondolha-
tod! Először pikk-pakk ki akart szórni, mint a többieket, de én 
megkérdeztem, szokott-e barkochbázni.

FÉRJ: Mi van? Te megkérdeztél egy budapesti, fő-főmufti 
főorvost, aki élet és halál ura, hogy szokott-e játszani?

FELESÉG: Igen. És attól valahogy megfordult a kocka. 
Egészen emberi lett. Nem tudom, mitől, de elkezdett ember-
számba venni és úgy beszélni velem, ahogy eleve kellett volna.

FÉRJ: Látod, kisszívem, ez az, amit mondogatok neked! 
Hogy az orvosok általában nem azért nem empatikusak, mert 
alapvetően rossz emberek, hanem a rendszer hátrányaiból 
adódó nehézségek teszik őket érzéketlenné. 

FELESÉG: Elhiszem és bizonyos mértékig meg is értem. De 
egy beteg nem gondolhat mindig erre. Kellene valami újfajta 
szabályozás, hogy az orvosok ne legyenek ennyire leterheltek, 
és akkor beteg centrikusabbak lehetnének. 

FÉRJ: Igen, így van. Van egy elméletem, még sosem mond-
tam el senkinek. Ma Magyarországon gyógyítani olyan, mint 
joghurtot enni villával. Próbáltad már, kisszívem?

FELESÉG: Nem.
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FÉRJ: Naná, hogy nem! Mert persze nem lehetetlen külde-
tés, de igen fáradságos és hosszantartó. Az egészségügyben 
mindent el lehet érni, meg lehet kapni, de körülményesebb, 
mintha a felügyelő és kiszolgáló rendszer a mi igényeink sze-
rint támogatná a munkánkat, nem íróasztal mellől dirigálna. 
Az lenne a kanál a mi joghurtunkban. Ennek híján viszont 
azzal eszünk, amink van. De tudod, mit? Ne is foglalkozzunk 
ilyen dolgokkal, mi ketten úgysem tudunk változtatni rajta. 
Inkább játsszunk! Babonából hazafelé is barkochbázzunk! 
Indulhatunk, kisszívem?

FELESÉG: Igen.

FÉRJ: Jól vagy?

FELESÉG: Igen.

FÉRJ: Nem szorít sehol a biztonsági öv? 

FELESÉG: Nem.

FÉRJ: Gondolnál végre? 

FELESÉG: Igen.

FÉRJ: Személy?

FELESÉG: Nem.

FÉRJ: Tárgy? 

FELESÉG: Nem.

FÉRJ: Cselekvés?

FELESÉG: Igen.

FÉRJ: Akkor ezzel elleszünk egészen hazáig!

FÉRJ: Akkor ezzel elleszünk hazáig!

FELESÉG: Remélem, nemcsak hazáig, hanem még sokáig!

FÉRJ: Nagyon titokzatos vagy. Jó nehezet találhattál ki.

FELESÉG: Á, dehogy! Kérdezz rá!

FÉRJ: Na jó, hát mit csinálsz?

FELESÉG: Élek!

VÉGE
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