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IDEG

Langer k´z¢psû ujjÀban mÀr hetek Âta remegett az ideg: ki tudja, mi az oka az eff¢le
remeg¢snek. Langer mÀr elmÃlt negyven, ¢s egyre gyanakvÂbban figyelte teste mü-
k´d¢s¢t. A hasmen¢s elkeserÁtette, a fejfÀjÀs megr¢mÁtette, az a bizonyos vibrÀlÀs pe-
dig, amelyet a mÃltkor a hÀtgerinc¢ben ¢szlelt, egyenest k¢ts¢gbees¢sbe kergette. El-
hatÀrozta hÀt, halad¢ktalanul orvoshoz fordul. SÂgornûje koll¢gÀja ajÀnlotta neki a
kitünû ideggyÂgyÀszt, F¢nyes professzort, akit Langer elûzetes megbesz¢l¢s alapjÀn
f´l is keresett.

A professzor egy sajtszagÃ, Szent IstvÀn k´rÃti hÀzban lakott, a mÀsodik emeleten,
a gang v¢g¢n. AjtajÀt f´ltünûen sok zÀr borÁtotta, a csengûje alÀ pedig oda volt Árva:
àHosszan szÁveskedj¢k cs´ngetni!Ê

Langer hosszan cs´ngetett, majd megprÂbÀlt bekukucskÀlni a legnagyobb kulcs-
lyukon, Àm ezt vattÀval gondosan bet´mte valaki. Bent v¢gre l¢ptek csosszantak, s ha-
marosan kinyÁlt a k¢mlelûablak. BarettsapkÀs, madÀrfejü ´regember n¢zett ki bizal-
matlanul rajta, s azt k¢rdezte:

ä Kit tetszik keresni?
ä F¢nyes professzor Ãrhoz j´ttem, rendel¢sre, doktor Langer P¢ter vagyok. Meg

van besz¢lve ä felelte Langer tagoltan, mert Ãgy gyanÁtotta, az ´reg rosszul hall.
ä °s kivel tetszett megbesz¢lni?
ä MagÀval a professzor Ãrral, telefonon.
ä Stimmt ä bÂlintott az ́ regember. Hosszas kulcsvÀlogatÀs, ny´gd¢csel¢s ¢s zÀrrÀn-

gatÀs utÀn az ajtÂ kitÀrult. Odabent egyetlen villanyk´rte ¢gett egy hÀromkarÃ r¢z-
csillÀrban: valami elûszobaf¢l¢t vilÀgÁtott meg. A szobÀbÂl ́ t vagy hat nagym¢retü, ko-
pott sÀrga ajtÂ nyÁlt, falÀnÀl pedig piszkos huzattal letakart, dohos kofferszagot ÀrasztÂ
titokzatossÀgok Àlltak. A professzor az egyik ajtÂhoz l¢pett, s bekiabÀlt rajta:

ä Mucika, betegem j´tt, vidd ki, l¢gy szÁves, a Robit! ä majd Langerhez fordult, ¢s
bocsÀnatk¢rûleg hozzÀtette: ä Tudja, folyton fÀzik a fejem, az¢rt viselek sapkÀt. Hu-
zatos a lakÀs, ´n nem ¢rzi?

ä Nem ä felelte Langer ijedten, mert rettegett a huzattÂl. Kigombolta a kabÀtjÀt,
de sÀljÀt ¢s sapkÀjÀt nem vette le. K´r¡ln¢zett, Àm egyetlen fogast sem talÀlt.

ä FÀradjon be ä invitÀlta beljebb a professzor. Az egyik sÀrga ajtÂn Àt meglepûen
tÀgas k´nyvtÀrszobÀba jutottak: a falakat k´r´s-k´r¡l hajlott polcokra zsÃfolt k´nyvek
borÁtottÀk, a szoba k´zep¢n z´ld vÀszonnal takart fotelek Àlltak csipketerÁtûs kisasztal
k´r¡l, amelyen fekete Bacchus-fej vigyorgott az ÂlomkristÀly hamutartÂ mellûl. Bal-
oldalt ÁrÂasztal rekesztette el a szobasarkot, emelet¢t k´nyv- ¢s papÁrhalmaz alkotta:
aki m´g¢je ¡lt, annak csak az arcÀt lehetett lÀtni. A professzor nekidûlt a falnak, ¢s
Langerre mosolygott. Meglehetûsen csÃf ember volt: feje kicsiny ¢s oldalazÂ, szeme
aprÂ ¢s gyanakvÂ, orra hegyes, hangja pedig m¢zesmÀzos, de rekedt, mint az erûs
dohÀnyosok¢.

Mivel Mucika nem j´tt, a szoba k´zep¢n m¢g mindig ott ¡lt Robika, k´v¢r, szûke,
hÀrom ¢v k´r¡li kisfiÃ, csokis szÀjjal ¢s kigombolÂdott nadrÀgban: ¢ppen egy feket¢be

211



k´t´tt kandidÀtusi disszertÀciÂt prÂbÀlt ollÂval kett¢vÀgni. A professzor hamar ¢szre-
vette a mer¢nyt, kez¢t a magasba csapva szÁnpadiasan f´lkacagott, karjÀra kapta a gye-
reket, rÀugatott, azutÀn kil´kte az ajtÂn. A fiÃcska a kilincsbe kapaszkodva, ¡v´ltve
prÂbÀlt ellenÀllni, Àm a prof egyetlen ¡gyes mozdulattal kipenderÁtette, majd a zÀrra
rÀfordÁtotta a kulcsot.

ä No ä mosolygott Langerre megk´nnyebb¡lten ä, ezzel megvagyunk. Foglaljon
helyet, k¢rem.

Langer levette a kabÀtjÀt, majd n¢mi habozÀs utÀn a sÀljÀt is, mindkettût az ´l¢be
tekerte, ¢s le¡lt. Langer ¢s az orvos jÂindulatÃan n¢zt¢k egymÀst.

ä No miben segÁthetek? ä k¢rdezte v¢g¡l a professzor.
ä A helyzet az, professzor Ãr ä kezdett bele elûre megfogalmazott mondÂkÀjÀba

Langer ä, hogy... ä Àm ekkor valaki erûteljesen megrÀzta a kilincset, majd t¡relmesen
kopogtatott. ¹k´llel.

ä Moment ä pattant f´l a professzor, ¢s r´vid kulcsmanûver utÀn r¢snyire nyitotta
az ajtÂt. Suttogva, izgatottan vitatkozott valakivel, v¢g¡l hÀtrafordult:

ä T¡relm¢t kell k¢rnem, de a lÀnyom... Azonnal j´v´k ä azzal kisurrant. Langer
tanÀcstalanul vÀrakozott, a k´nyvek gerincf´liratait olvasgatta, majd leemelt a polcrÂl
egy aranyozott k´t¢sü B´rne-k´tetet. Kinyitotta: a k´nyvbûl egy hÀborÃ elûtti villa-
mosjegy hullott ki, ¢s belibbent a fotel alÀ. Langer lehajolt ¢rte, de ¡lve nem tudta
el¢rni. °ppen a f´ldre t¢rdelt, mikor nyÁlt az ajtÂ, ¢s egy igen koros, sugÀrzÂ mosolyÃ,
struccarcÃ n¢ni l¢pett be rajta.

ä Doktor F¢nyes Emiln¢ vagyok, a Fifike ¢desanyja ä nyÃjtotta graciûz mozdulattal
aprÂ, ¢rezhetûen k´lniillatÃ kez¢t, mik´zben szem¡gyre vette Langert. ä Csak nem a
Weiner fiÃ?

ä Nem. Mint pÀciens vagyok itt. Langer P¢ter doktor ä Àllt f´l Langer zavartan. ä
Ki lehet az a Fifike? ä t´prengett magÀban. ä Fogadok, hogy a prof ä tette hozzÀ, ¢s
nyert.

ä ç, a fiam betege! A fiam kitünû orvos, a Sorbonne-on v¢gzett. Nagy praxisa van
szeg¢nyk¢mnek, de kizÀrÂlag idegbajosokkal foglalkozik.

ä Idegbetegekkel ä helyesbÁtett s¢rtetten Langer. TisztÀban volt ugyan helyzet¢vel,
de a terminolÂgiÀra k¢nyes volt.

ä Csak nem? ¹n is? ä csapta ´ssze a kez¢t doktor F¢nyes Emiln¢. ä HÀt tudja, egy
percig sem gondoltam volna! Egy ilyen fess ember! Echt Weiner!

ä Tetszik tudni ä felelt ´n¢rzetesen Langer ä, nekem csak a kezemmel van baj. Egy
ideg vibrÀl benne.

ä VibrÀl? ä hajolt aggÂdva k´zelebb a n¢ni. ä Hogyhogy vibrÀl?
ä Remeg. ¹nk¢ntelen¡l reszket, n¢ha...
ä ¹n-k¢n-te-le-n¡l! ä csÂvÀlta meg fej¢t F¢nyesn¢. ä HÀt az nem ¢ppen jÂ.
ä Mi¢rt tetszik gondolni? ä h´kkent meg Langer.
ä SzklerÂzis multiplex. Az szokott Ágy kezdûdni.
Langer majdnem elhÀnyta magÀt ijedt¢ben. °ppen ettûl tartott. ä No de ä nyug-

tatta magÀt ä ki ez a banya, hogy itt diagnosztizÀl? Hogy j´n ez ahhoz? Ugyan mÀr! ä
çm minden jÂzan ¢rve ellen¢re sem nyugodott meg, szinte ¢rezte, ahogy v¢rnyomÀsa
kÃszik, kÃszik egyre f´ljebb. A csuklÂjÀra helyezte ujjÀt, ¢s ¢szrev¢tlen szÀmlÀlgatni
kezdte az ¢rver¢s¢t.

ä LÀtom, a v¢rnyomÀsa sincs rendben ä csapott le rÀ F¢nyesn¢. ä Mennyi?
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ä ñ, vÀltozÂ. Van, hogy...
ä Um Gottes Willen! VÀltozÂ? HÀt az egy rizikÂfaktor! Azt ajÀnlom, s¡rgûsen vizs-

gÀltassa ki magÀt! °s rÀadÀsul az ujja is reszket. Evvel nem jÂ tr¢fÀlni! ä F¢nyesn¢ v¢sz-
jÂslÂ arccal fenyegette Langert, majd f¡rk¢szûn rÀn¢zett, sÂhajtott, ¢s lemondÂan le-
gyintett:

ä Persze maguknak aztÀn besz¢lhet az ember. A nÀszomnak is hiÀba mondtam, aztÀn
egyszer csak kaputt, lefordult a sz¢krûl. Annyit sem mondott, hogy slussz, ¢s v¢ge volt!

Langer hatÀrozottan ideges lett, ÂrÀjÀra pillantott, de ekkor rÀj´tt, elfelejtette, mi-
kor ¢rkezett. Ettûl aztÀn csak m¢g idegesebb lett. ä MÀr semmi sem jut az eszembe! ä
sikoltotta n¢mÀn.

ä Na ¢s mondja, aztÀn a szeme, az nem szokott kÀprÀzni? ä folytatta k´ny´rtelen¡l
a banya.

ä Szent Isten! ä rettent meg Langer. ä HÀt ezt meg honn¢t tudja? Mit akar ez tûlem?
Ki ez? ä D¡h¢ben azt hazudta:

ä Nem!
ä Bizonyos?
ä Holtbiztos.
ä Nem tetszik v¢letlen¡l hazudni? ä hunyorÁtott F¢nyesn¢ pajkosan.
Langer ¢ppen f´l akart csattanni, mikor, szerencs¢re, bej´tt Fifike, a professzor.
ä Anyuci ä ny´gte k¢rlelûn. ä Tess¢k most minket magunkra hagyni. A fiatalember

az ¢n betegem.
ä JÂ, jÂ! ä m¢ltatlankodott a n¢ni, majd nagy hangerûvel odasÃgta a fiÀnak: ä Szkle-

rÂzis multiplex!
A professzor merev mosollyal kÁs¢rte ki ¢desanyjÀt, majd bocsÀnatk¢rûleg Langer-

hez fordult:
ä Ugye nem haragszik? Szeg¢nyke, olyan ¢hes egy kis kommunikÀciÂra.
ä Ugyan ä legyintett nagyvonalÃan Langer ä, nagyon kedves idûs h´lgy. TalÀn szin-

t¢n orvos?
ä A fen¢t ä horkant f´l Fifike, majd hozzÀtette: ä ImÀd szeg¢nyke diagnosztizÀlni.

°s bizony n¢ha bele is trafÀl a k´zep¢be! ä kacagott f´l, de lÀtva Langer elsÀpadÂ arcÀt,
gyorsan elkomorodott: ä Na persze nem egy Semmelweis.

Egy ideig cs´ndben ¡ltek, majd a prof megk¢rdezte:
ä Hol is hagytuk abba?
ä Tulajdonk¢pp csak most kezdtem...
ä çÀÀ, eml¢kszem. Mit is mondott?
ä Voltak¢ppen csak egyetlen komoly panaszom van: az ujjam, szÂval reszket. ¹n-

k¢ntelen¡l.
ä Reszket? ä egyenesedett f´l a prof. ä Adja a kez¢t, k¢rem.
Langer odanyÃjtotta a kez¢t, de a prof nem fogta meg, hanem a sajÀt k¢zfej¢re

tette:
ä No, mit szÂl hozzÀ? ä k¢rdezte aggÂdva.
ä Mihez?
ä Nem ¢rzi?
ä Mit?
ä Remeg.
ä Mi?
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ä HÀt a kezem. °n nem tudom, mi ez. így remeg. Szakasztott, mint ´nnek. ¹nnek
ÀllandÂan remeg vagy csak n¢ha?

ä Csak n¢ha.
ä Nekem is ä sÂhajtott megk´nnyebb¡lten a prof. Egy darabig elgondolkodva me-

redt maga el¢, majd elûrehajolt:
ä Mondja, maga orvos?
ä Nem. Jogi doktor vagyok.
ä ç. KÀr. A fene tudja, mi lehet ez. ä öjbÂl rÀn¢zett Langerre, ¢s hunyorÁtva vizs-

gÀlgatta az arcÀt.
ä A szemh¢ja vibrÀl.
ä A szemh¢jam? Az nem, csak az ujjam...
ä De mondom, hogy vibrÀl.
ä Vib...
ä Nem vette ¢szre?
Langer a szem¢hez kapott. Nem ¢rezte, hogy reszketne. De mi¢rt nem ¢rezte? Kon-

centrÀlt. °s t¢nyleg, mintha... Az ujjÀrÂl el is felejtkezett. A szem az fontosabb. K´ze-
lebb van az agyhoz ä hasÁtott bel¢ a f´lismer¢s. ögy ¢rezte, megnyÁlik alatta a f´ld. ä
V¢gem ä lÀtta be rem¢nyvesztetten.

ä Ezek a reszket¢sek, vibrÀciÂk... R¢mes! ä ny´g´tt f´l a prof. ä °s egyszerüen meg-
foghatatlan. Tudja mit? ä tette hozzÀ k¢sûbb f´lvidulva. ä J´jj´n be holnap a klinikÀra,
megcsinÀlunk n¢hÀny rutinvizsgÀlatot. ögy tizenegy fel¢. Ha nem hasznÀl, nem is Àrt,
ugyebÀr? ä biztatÂan Langer vÀllÀra tette a kez¢t.

ä Tetszik gondolni, hogy...?
ä Eg¢szen biztosan ä nyugtatta meg az orvos. ä Egyelûre azonban semmit nem zÀr-

hatunk ki. Mindenesetre ez a remeg¢s, tudja, nagyon kÁvÀncsi lenn¢k, mitûl van. Ezer
oka lehet. Az embernek a legrosszabb jÀr az esz¢ben. MÀr hetek Âta nem tudok ren-
desen aludni. Legjobb az ilyesmit nem halogatni.

Ez el¢g rettenetesen hangzott. Langernek megreszketett a szÁve. ä V¢gem, v¢gem
ä hajtogatta, k¢ptelen volt gondolkodni. T¢tovÀn vette magÀra a kabÀtot, sÀlat, csak
az elûszobÀban jutott esz¢be:

ä Professzor Ãr, mennyivel tartozom?
A professzor szÀjcs¡cs´rÁtve n¢zte Langert, v¢g¡l legyintett:
ä Majd... Elûbb lÀssuk, mi bajunk... majd k¢sûbb...
Langer kil¢pett az ajtÂn, m´g´tte jÂ darabig csikorogtak a zÀrak. Mintha hallotta

volna odabentrûl a professzor sÂhajÀt: àSzeg¢ny emberÊ. Nem tudta megÀllapÁtani,
vajon valÂban hallotta-e vagy csupÀn k¢pzelûd´tt. Csak abban rem¢nykedett, hogy a
professzorok szinte soha nem mondanak eff¢l¢t.

Mindenesetre legalÀbb az ujjremeg¢se megszünt.
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