Koppenhágai

Levél infarktusomról
Annyi szó esett a szívről, az amerikai
ünnep, a Valentin -nap kapcsán, hogy én
sem tudtam megkerülni a témát, írnom
kellett róla, egy barátom kérésére.
Kedves Barátom! Mióta ügyeletes írófejedelmek is megírják betegségük történetét, az ember akár félve is nyúlhatna a
témához, ha nem tudná, hogy sikerül
teljesen új megvilágításba helyeznie a
saját történetét. Könyv hosszúságúra én persze nem szívesen
nyújtanám az eseményeket, több okból sem, ezeket most nem
is elemezném. Maradjunk ezért a levélformánál, annál is inkább, mert felhívtad szíves figyelmemet arra, hogy ezt a műfajt
mennyire elhanyagolják manapság az írók, én pedig szívesen
oda figyelek mindenre, amit mondasz. Divatos azt hangoztatni,
hogy minden betegségnek vannak lelki előzményei, ami persze
önmagában és ilyen formában nem igaz. Az ember úgy is lefordulhat a székről egy infarktussal, hogy körülötte hét ágra süt
a nap lelki értelemben. Ez mondjuk az én esetemben nem így
volt, egy bölcs lélekgyógyász meg is jegyezte, öregem, te már
olyan szinten untad az életed, hogy nem is bántad volna, ha
meghalsz, miután felnevelted a gyermekeidet, és lássuk be,
ebben nagyon sok igazság van. De ne vágjunk a dolgok elejébe, maradjunk a tényeknél. Egy szép nap reggelén kínzó fájdalomra ébredtem és ekkorra már az agyam sem kaphatott elég
oxigént, mert ahelyett, hogy cselekedtem volna, tovább heverésztem az ágyban, az egyre erősebb fájdalmat pedig időnként
meleg zuhannyal kompenzáltam. A lélekgyógyász nem egé-
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szen fogadja el a magyarázatot, mely szerint nem ismertem fel, hogy mi bajom van az oxigénhiányos állapotban,
én viszont nem fogadom el azt, hogy teljesen tudatában
lettem volna annak, hogy milyen következményei lehetnek
annak, ha nem cselekszem. Nem nagyon emlékszem arra,
hogy mi is történt velem azon a napon. Rémlik, hogy telefonáltam a munkahelyemre, hogy ma nem jövök dolgozni,
mert azt hiszem, infarktusom van, ezt különösebb hozzáfűznivaló nélkül tudomásul is vették. A nagyfiam többször
is megkérdezte, hogy ne hívja-e ki a mentőt, mondtam
neki, hogy áh, minek! , majd elmúlik és ebben az esetben
kicsit visszájára fordult a nevelésem, mely szerint lehetőleg ne nagyon kérdőjelezze meg döntéseimet. Másnap
reggelre viszont már arra ébredtem, hogy haldoklom, amit
jó szakemberként a lélegzetvételemből állapítottam meg.
Ekkor úgy döntöttem, mégis felveszem a telefont, és kihívtam a mentőt. Szokás szerint természetesen megint
annyira ura voltam a helyzetnek, hogy a mentőorvosnak is
kétszer kellett megvizsgálnia, mire egyszer elhitte, hogy
infarktusom van... Lehet, hogy a Pokolba is frissen vasalt
ingben és élesre hegyezett öniróniával fogok beállítani,
hogy az ördögök azt gondolják, hogy az én szórakoztatásomra vannak jelen? Nem szaporítom a szót, a mentőhöz
is a saját lábamon mentem le, ebbe is simán beledögölhettem volna, de nem tettem. Utólag az egészet nem tudom
felfogni. Arra emlékszem, hogy ekkor már óriási fájdalmaim voltak. Amikor végre több oxigénhez is jutott az
agyam az elkezdett kezelés eredményeképpen akkor rájöt-

tem, miközben a kórház
felé száguldott a szirénázó
mentő velem, hogy ez a
hajó már elment. A túlélési esélyeim nagyon, de
nagyon rosszak voltak. A
legközelebbi
kórházba
érve néhány pillanatra
magamra maradtam, ekkor
jelent meg egy fej a félig
nyitott mentőajtón bekandikálva, aztán eltűnt ugyanott, majd a következő szöveg hangzott el: „Itt van egy gyönyörű nő. Nem, nem hülyéskedem, már megint, mint a múltkor, ez most tényleg gyönyörű. ... hát miért nem hisztek nekem? " Akármilyen rosszul voltam, erre elröhögtem magam.
Láthatóan az akut-team orvosa mindig így fogadta a női betegeket, gondolom akkor is, ha olyan rondák voltak, mint az
orosz mesék legendás boszorkányai. Jó a módszer, az ember
lánya azonnal jobban lesz, ha szorult bele egy kis humorérzék.
A humorérzékemmel nem is volt sok baj, csak a helyzetemmel, mert ekkorra már, a rengeteg morfium ellenére sem
tudtam elviselni a fájdalmat a mellkasomban és ahogyan
üdvözöltem a dokit, rögtön el is búcsúztam tőle, arra az esetre, ha nem sikerülne újraélesztenie. Megmondtam neki, hogy
azt gondolom, hogy most már elkéstünk a beavatkozással,
erre azt válaszolta, hogy ehhez még neki is lesz egy-két szava , ne siessek már annyira, a búcsúzkodással.
Miután ezt tisztáztuk, elkezdte a team a harcot a megmentésemért és igen derekasan küzdöttek, szó se róla. A harc az
életemért magába foglalt egy parázs veszekedést is a
Rigshospitalet-tel , a team vezető orvosa és a másik kórház
akut teamje között, amely a sebészeti beavatkozásokat végzi,
ugyanis a Rigshospitalet nem akart fogadni. ”Majd két nap
múlva"- mondták, mert már több, mint 8 óra eltelt az infarktus beindulása óta. A kihangosított veszekedés volt az aláfestés miközben próbálták ultrahanggal nézni, hogy mi folyik a
szívemmel. Rezignáltam hallgattam az ordibálást, ez a fiatal
doki itt tényleg harcolt értem, mint az oroszlán és nem hiába.
Miután stabilizálták az állapotomat mégis csak értem küldött
egy mentőt a Rigshospital. Gondolom inukba szállt a bátorság, mert ha ez után az orvosi vita után elpatkolok, akkor
olyan kártérítést akaszt a nyakukba a családom, hogy ihaj.
Az elkövetkező két napra csak foszlányokban emlékszem,
két beavatkozást is végeztek és olyan vérhígítást, hogy minden nyíláson, de még a bőrömön keresztül is vér szivárgott,
ha levették róla az EKG-hez használt „tapadókorongokat ".
Négy nap múlva kerültem csak ki az intenzívről és küldtek
vissza a Bispebjerg kórházba, amely első nap fogadott. Néhány percen belül előkerült a dokim is, az oroszlán, az én
bajnokom. Boldogan mosolygott, de néhány órán belül láthatóan alább hagyott az öröme, ekkorra derült ki, hogy a
szívem pumpaereje mindössze hat százalékos.
Majdnem húsvét volt már, kinn még minden havas tél és én
két héten keresztül néztem az ablakon át a Tél uralmát, ahogyan sehogyan sem akart tavasz lenni. Sokszor szerettem
volna kinyitni a földszintes szobám ajtaját, hogy mezítláb
kimenjek a hóba és érezzem, élvezzem a levegőt, de csak
egy puha papucsom volt, így nem tudtam lelécelni. Egy idő
után már külön szobát is kaptam, hogy tudjak aludni és az
egyik nővér minden váltás kezdetén bejött hozzám beszélgetni egy kicsit az életről. Nekem ekkor még nem volt gyanús, hogy mindenki azt hitte, hogy meg fogok halni, azért jár
be hozzám ennyit beszélgetni. A munkatársaim, a fiaim is
meglátogattak, és a volt férjem (kisebbik fiam kissé ingerült

felszólítására) is kiadta a parancsot az új feleségének, hogy
küldessen egy méregdrága csokrot. Hát még ez sem volt
gyanús, de amikor Béla barátom már napi szinten bejárt a
kórházba meglátogatni (hol feleségestül, hol anélkül ), akkor már kezdett derengeni, hogy basszus, ezek azt hiszik,
hogy el fogok patkolni.
Szó se róla, Bélával át is beszéltük az életemet rendesen Atól Z-ig, hogy nyugodtan elmehessek. Telt- múlt az idő,
már a hó is elkezdett olvadozni, mikor egyik délután mondom Bélának, hogy te Bélukám, szerintem most már hagyjuk a mélyfilozófiai dumát a halálról, mert nem fogok én
meghalni, legalábbis mostanában nem. Ebben maradtunk.
Ekkor kopogás hallatszott az ajtón és végszóra megérkezett
Ervin barátom, aki kissé meghatottam és megilletődötten
köszönt, helyet foglalt, majd közölte, hogy hozott ajándékot . Ünnepélyesen kihalászta egy zacskóból a Tibeti Halottas könyvet. Bélával egyszerre visítottunk fel, hogy neee!,
de Ervin nem hagyta magát, „Ha most nem is szándékozol
elmenni, azért még előkészíthetlek ", mondta. Az Isten áldjon meg Ervin, katolikus vagyok, érveltem, de azt azzal
hárította el, hogy „az nem akadály", de Béla ekkor már
olyan pillantásokat vetett rá, hogy hamarosan feladta az
előkészítésemre szánt tevékenységét.
Hát látod kedves barátom, én meg megdögleni sem tudok
rendesen, pedig igen rendesen megpróbáltam és elő is készítettek volna rá. Sajnos a betegségemmel együtt élni sem
nagyon tudok, de ez már egy másik levelem témája lesz. A
jó hír az, hogy aki annyit volt már életében a halál közelében és olyan jól ismeri, amint én, az már a Halált sem érdekli annyira, hogy csak úgy elvigye. Még szerencse, hogy
barátaim ennyire érdeklődnek sorsom felől, mert az a küzdelem, amit az életért kellett folytatnom nem ért véget azon
a napon, amikor kiengedtek a kórházból. Azóta az életem
egy folytonos fárasztó küzdelem minden egyes napért, de
ez már az én asztalom, szívesen megvívok bármilyen küzdelmet, csak legyen rá alkalmam, csak legyen rá alkalmam...
Pető Tünde

The Gift
Poems by Hafiz the Great Sufi Master
translations by Daniel Ladinsky
Laughing at the word two
Only
That Illumined
One
Who keeps
Seducing the formless into form
Had the charm to win my
Heart.
Only a Perfect One
Who is always
Laughing at the word
Two
Can make you know
Of
Love.
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