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Azon a reggelen nem bírtam felkelni. Eleinte a hidegrázástól nem hallot
tam Oszkár zajgását, később pedig a láztól. Amikor fokozatosan feloldódtak
izmaim, elöntött a forróság, színte izzott a testem, fejemben zúgott, zakatolt
a vér, szívem kalapálta hozzá az ütemet szaporán és olyan erővel, mintha szét
akarta volna dobni mellem kosarát. Akárha vonaton ültem volna, amely szé
dítő iramban száguldott, időnkint meredek lejtőkön zuhant le velem, majd
be-berohant egy alagútba, fülsiketítő dörgéssel, amitől egy-egy pillanatra fel
riadtam kábultságomból. Összerázkódtam. amint Oszkár betette a kis villa aj
taját maga mögött, majd néhány másodpercre rá a kerti vaskaput. Ebből tud
tam, hogy nyolc óra lehet; Oszkár ugyanis kissé lazán kezeli a munkakezdés
idejét.

Elment ... Reméltem, hogy benéz hozzám. Minden reggel találkoztunk,
hol az előszobában köszöntünk egymásnak jó reggelt, máskor averendából
látott meg engem vagy én őt, de legtöbbször a ház előtti kertben üdvözöl
tük egymást, ahol szép időben mindig találtam valami munkát, Néha még
egy-két szót is váltottunk, ha másról nem, hát a várható időjárásról. Azon
a reggelen - úgy látszik - nem hiányoztam Oszkárnak, talán észre sein vette,
hogy semmi sem mozdul a házban, hogy kulccsal kell kinyitnia az előszoba

ajtaját meg a kiskaput is. Végül hallottam gépkocsijának puffanását, a gyúj
tás jellegzetes skálázó hangját és a gorombán beindított motor mordulását,
Ha reggelenként soha többé nem találkoznánk össze, talán azt sem venné ész
re - villant át agyamon. ámde lázában az ember nem ura gondolatainak és
a képzeletének sem; önkívületi vagy akár csak fél önkívületi állapotban is
lázálmok. hallucinációk, illúziók játékszerévé válhat. Fájt és égett a szemem,
hol élesebben, hol pedig teljesen elmosódottan láttam az ajtót, amely tréfát
űzött velem: bedomborodott, akár a duzzadó vitorla. s magával vongálta az
ajtófélfát is, majd visszahúzódott. jó messzire, vele együtt nyúlott a fal, mint
a gumi, hosszú folyosóvá, szinté beleszédültem, és ijedten figyeltem. hogy
mikor rántja vissza és löki ki felém a gumifal az ajtót, akár a gyerekek
csúzhja. De hiába meregettem a szemem, hiába vártam, hiába reményked
tem, Oszkár elment... Minden erőmet összeszedtem, megpróbáltam föltá
pászkodni, de visszahanyatlottam az erőlködéstől; becsuktam a szemem, kap
kodtam a levegőt, majd elaléltam vagy az álom nyomott el. Szándékom,
hogy felkelek, éleseni élő-elevenen, szinte valóság-ízűen mosódott át álommá,
ijesztő, elképesztő élménnyé. Ólomsúlyú végtagjaimat próbáltam megmozdí
tani, óriási erőfeszítésembe került, de sikerült talpra állnom, s elindultam a
gumifolyosón, nehezen raktam egyik lábamat a másik elé. Er kell jutnom az
ajtóig, akkor már helyben leszek, onnét már csak néhány lépés a konyha,
elkészíthetern kettőnk reggelijét. Helénét és az enyémet, Oszkár nem számít,
ő munkanapokon hivatala büféjében reggelizik. De mi lesz szegény kislá
nyommal? Űt elkényeztettem, most éppúgy várja ágyában a reggelit, mint
máskor, s nem tudja elképzelni, mi történt. Ha felkel és benéz hozzám,
mielőtt még elkészíteném a kávét, megpirítanám a kenyérszeleteket, még
utóbb is bosszús lesz vagy halálra rémül. Jaj ... jaj! - nyöszörögtem és tör
tettem az ajtó felé, emelgetve folyton nehezebb és fáradtabb lábamat ...
Rettenetes volt, hogy hiába adtam bele minden erőmet, nem jutottam előbb

re, s az erőlködéstől valami furcsa, kéjesen fájó érzés hatalmasodott el tag
Jaimon, mint amikor az izmok ereje a görcsös összehúzódástól a végére jár ...

- Apu. .. édes apukám, mi van veled? Miért jajgatsz' és kiabálsz? Fáj
valamid? - így szólongatott Helén, hangja tele volt aggodalommal. és én
még sohasem ébredtem oly örömest álmomból a valóságra. mint akkor. Tu-
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datom teljesen zavart volt a láztól, magyarázgattam valamit és mentegettem
magamat az elmaradt reggeli miatt, de kislányom leintett. Gyorsan hideg
borogatast rakott a homlokomra, belémtuszkolt egy kalmopyrin tablettát és
telefonon felhívta Oszkárt, vele tanácskozta meg, hogy a körzeti doktort
hivja-e ki hozzám vagy mást. Abban egyeztek meg, jöjjön előbb a körzeti,
és Oszkár telefonál érte a hivatalból. 0, mennyire örültem gondoskodása
nak! Jött is a körzeti orvos, ott hagyott csapot-papot, vagyis félbeszakította
rendelését és kiszáguldott hozzám a Trabantján. - Ejha! - mondta, ami
kor kihúzta hónom alól a hőmérőt. Megszámlálta érverésemet. bekukucskált
a torkomba, közben örökösen hümmögött, végül is belém nyomott egy nagy
adag penicillint, felírt vagy négyféle orvosságot. - Mí bajom, doktor úr? 
Rándított egyet a vállán és kurtán-furtán azt felelte: - Majd meglátjuk. 
Azzal elrobogott,

Szedtem az orvosságokat előírás szerint, Helén tartotta számon az órá
kat és nyelette velem a pirulákat. Igen aluszékony lettem. A láztól-e vagy
az orvosságoktól, Nem tudom. Sokat is aludtam. Míndössze annyit voltam
ébren, .hogy bevettem az orvosságot, ittam egy kis límonádét vagy tejeská
vét, s megint alhatnékom támadt. Ha ki kellett mennem, erősen szédeleg
tem és bizonytalanul tántorogtam. Lassan csökkent a lázam, de a bágyadtság
és aluszékonyság megmaradt. Újra kijött a körzeti orvos, annyira nyomkodta
egy lapoccal a nyelvem tövét, hogy öklendeznem kellett. - Nem elég piros
.- elégedetlenkedett fejcsóválva, majd nekilátott és olyan buzgalommal ko
pogtatta mellkasomat, mint a harkály, amikor a kéreg alatt megbújt fér
geket keresi.' Tüdőgyulladást sem talált. Végiggyömöszölte a hasamat is, azt
mondta: - Semmi. Úgy látszik, megakadályoztuk a nagyobb bajt. - Kifá
radtam a vizsgálattól. behunytam a szemem és aléltan feküdtem, talán szu
szegtam is, hogy pótoljam a levegőt s kielégítsem légszomjamat. Helén azt
hitte, hogy elaludtam, faggatni kezdte a körzeti doktort, mi a véleménye és
egyáltalában mi a bajom. - Kérem, őszintén szólva, a lázon kívül semmi
féle pozitív tünet sincs; lehet influenza, reumaláz és még sok más lázas be..
tegség, Várjuk ki a vásárt a napjáig! - Veszélyes apu állapota? - Hatvan
év fölött a láz! ... de tetszik tudni, speclel a tanár úrnál nem látok külö
nösebb veszélyt, szívműködése kitűnő. Holnap újra eljövök. - Suttogva be
széltek, majdnem minden szavukat megértettem, s persze úgy tettem, mintha
aludnék. - 'Köszönöm - mondta Helén, mire a doktor azt felelte: - Iga
zán, nagyságos asszonyom, nem ezért teszem, hanem mert kötelességem.
Mindenesetre köszönöm. Tehát holnap jövök.

Keményen tartottam magam, noha egyre gyengébb lettem. Oda se neki!
Lázam leszállt harmincnyolc alá, és még heteken át ott játszadozott a piros.
vonal fölött: az orvos szerint lábadozó lettem, de éppen olyan aluszékony ma
radtam, mint a láz első napjaiban, és - lábadozó ide, lábadozó oda - s~

hogyan sem bírtam lábra kapni. Lábamban különös, kissé fájó, bizonytalan
érzés támadt, sokszor azt hittem, nem is az enyém, nem engedelmeskedett a
szokott módon, késedelmeskedve hajtotta végre az akaratlagos mozgásokat,
de még az önkéntelen, beidegzett mozdulatokba, az izmok összehúzódásaiba
és elernyedéseibe is bizonyos időbeli eltolódások és ebből eredő diszharmónia
lépett fel, ami úgy közönségesen abban nyilvánult meg, hogy botorkálva
jártam, meg-megbotlottam, állandóan az elesés veszélye fenyegetett. Kény
telen voltam botot használni, azzal is csak otthon dib-dáboltam a lakásban
és .a villánk előtti kertünkben. Később kimerészkedtem a Somlói útra, de
káromra. Jól elvágódtam, pofacso.ntom meg homlokom dudora összecsókolód
zott a járda kövezetével, amitől jókora véraláfutás támadt a bal szemem kö
rül. Mondtam is' tréfásan akislányomnak - nem akartam megijeszteni vagy
fájdalmammal aggasztani -, hogy most olyan monoklim van, mint egy sima
szőrű foxikutyának. Nem nevetett tréfámon. hanem jól leteremtettézett köny
nyelműségem miatt, majd azonnal hívta a körzeti orvost.
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Jött is, végighallgatta panaszaimat, megvizsgált s kórházi "kivizsgálást"
javasolt. Mulattam a szón, hogy mostanában a kórház nem megvizsgálja. ha
nem "kivizsgálja" az embert, viszont erősen tompította mu.latságomat, hogy
irtóztam a kórháztól, a közös kórteremtől, ahová a sors szeszélye szerint ke
rül össze súlyos beteg a kevésbé súlyossal, öreg a fiatallal, haldokló a halál
tól irtózó, élni akarókkal. Ugyanúgy szabja ki a sors a kedves vagy basás
kodó ápolónőt, az odaadó, megértő avagy éppen a tudományától felfuvalko
dott kezelőorvost. Irtóztam annak idején az internátustól is, mert nem bírtatc
volna tanulni a közös tanulószobában ; irtóztam a laktanyától, ahol - az én
időmben - a lélek és a szellem palackba volt zárva, mint "Ezeregyéjszaka
meséinek" egyikében, s csak gorombaság és disznólkodás uralkodott, s úgy
hívták: fegyelem és víg katonaélet. Mindegy! Akárhogyan berzenkedtem, ir
tóztam, ellenkeztem, mégis engedtem Helén kérésének és Oszkár rábeszé
lésének.

Oszkár a gyors intézkedések embere, nrínden kérdésben azonnal dönt,
s később derül ki, jól, il1etve helyesen döntött-e vagy sem. Mindenki téved
het - szokta mondani, ha valami félresikerült. Rögtön telefonált barátjának,
az ideggyógyász professzornak, engem betuszkolt a Wartburgba egy-két szük-
séges holmival együtt és beszállított az intézetbe. ..

Aznap egy irodista felvette születési adataimat, felírták nevemet a fej
táblára, lábtól egy dossziéba került a láztábla, másnap pedig elindult a vizs
gálati lavina. Kaptam kacsát, kézi, fedeles köpőcsészét, a nővér alám erő

szakolt egy ágytálat, bár kézzel-lábbal, szóval tiltakoztam ellene, nem tágí
tott, én pedig úgy szégyenkeztem, mint ... Nem is tudok rá megfelelő ha
sonlatot. Alig mertem ránézni a szomszédaimra. Ök pedig kínevettek. biz.
tattak, felvilágosítottak, hogy ők is átestek eme férfiatlan tortúrán, majd a
nővérrel együtt sürgettek és nógattak. Végül a nővér fölpakolta mind a há
rom edényt és elvitte vizsgálatra. - Na - gondoltam -, azokat sem irigy
lern ott a laboratóriumban, igen elkeseredett társaság lehet, hogy erre ad
ták a fejüket. - Jött a folytatás. Egyik orvos a kar-vénámból szivattyúzott
ki egy nagy fecskendőnyi vért, szétosztotta négy-öt kémcsőbe, egy fiatal or
vosnö pedig az ujjam hegyét szúrkálta meg, a vércseppeket kicsiny csövecs- , '
kékbe szívta és más-más színű folyadékkal hígította fel. Jött aztán egy kö
zépkorú orvosnő is, odaült az ágyam mellé, egész életem érdekelte, ki is kér
dezett töviről-hegyire és mindent följegyzett. Ilyesféléket: hogy milyen be
tegségeken estem át; hány testvérem volt; azoknak a betegségei; továbbá
hány él közülük ; aki nem él, miben halt meg; szüleim betegségei és haláluk '
oka; aztán intimebb dolgokra tért át, azt fírtatta, hány gyermekünk volt és
miért nem volt több, mint az az egy, mármint Helén. 0, ez semmi, amiket
én kérdezek - mondta végül. - Majd meglátja, mílyen kérdésekkel kuta
szol a professzor úr.

Erre néhány nap múltán került sor, addig átestem elektromos szívvizs
gálaton, jártam szemészeten, ott úgy kitágították a pupillámat a tükrözéshez.
hogy mindent fényudvarba keretezve láttam, helyesebben csak elmosódó kör
vonalaiban, és ráadásul még jobban szédültem, mint eladdig;" fülészetre is
vittek, de egy kis zsírdugaszon kívül semmit sem találtak, ki is fecskendez
ték, amitől úgy fölerősödött éjjel a többiek szuszogása és hortyogása. hogy
alig bírtam aludni egy-két őrácskát. Megmérték a vérnyomásomat és nor
málisnak találták. Elvezettek oszcillometriára, én is csak ott tudtam meg,
hogyalábaimban futó erek esetleges szűkületeit méricskélik vele, mert hát
ha attól fáj a lábam. Amde nem volt érszűkület, Röntgensugárral átvilágí
tottak mellkasomat; megdicsérték tüdőmet is, szívemet is. Nem kerülhettem
el az urológiai osztályt sem. Hiába tiltakoztam, át kellett esnem a prostata
vizsgálaton ; belepirultam és nagyon kényelmetlenül éreztem magam; bizo
nyára félelemnek hitte a tanársegéd, mert megfogta a karomat és nyugtat
gatott : - Semmi baj, tanár úr - mondta mosolyogva. - Tudom - felel
tem -, hiszen sohasern volt ilyesféle panaszom.
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Gyűlt a sok lelet a kórlapban, a lázlapra meg rávezették a laboratóriumi
vizsgálatok eredményeit, szám szerint vagy huszonötöt. A középkorú doktor
nő - később megtudtam. valamilyen Sárinak hívják - kaparászta be a
kórlapba meg a lázlapra is az olvashatatlan orvosi hieroglífákat. Kérdésem
re bosszúsan felelte, hogy eddig minden eredmény negatív, még csak egy kis
süllyedésern sincs - közben leeresztette a tokáját, s engem egy kissé a ha
ragvó pulykára emlékeztetett. - Hála az égnek! - válaszoltam, s hogy meg
békítsem. hozzátettem ; - Legalább egy-kettőre hazamehetek és megszaba
dulnak tőlem. - Az nem olyan bizonyos. Most jön a java, a tanárseged úr
várja a vizsgálóban. Jöjjön velem! - Hóna alá csapta összes irataimat és
mentünk, ő elöl, én utána egyenesen a vizsgálóba. Bátonyi tanárseged már
várt. Le kellett vetköznöm és lefekűdnöm a vizsgálóasztalra. Reméltem, hogy
kimegy Sári doktornő, de ahelyett inkább leült egy kis asztal mellé, elő

vette tollát és buzgón jegyezte a vizsgálat eredményeit. Engem nagyon za
vart a jelenléte. Eleinte még azt hittem, lesz egy kis kopogtatás, aztán hall
gatódzás azzal a fonendoszkóp nevű gumicsöves fűlhallgatóval. egy-két kop
pantás a térdemre. a könyökömre. az Achílles-inamra meg ilyesféle, de nem,
végigvizsgált tetőtől talpig, megállapította bőrömnek tapintásra, fájdalomra
és hidegre-ruelegre való érzékenységét, s mert mindig és mindenütt eltalál
tam csukott szemmel is az érintést, meleget, hideget vagy a szúrást, harago
san mordult egyet-egyet. Nem nyugodott. Biztatott, hogy vicsorogjak rá,
majd hogy fütyüljek; utána a szememet kellett mozgatnom le, föl, jobbra,
balra aztán körben forgatnom, tehát valóságos szemforgatósdit játszatott ve
lem. Ebből is kifogytunk, jött a torna: bal sarkamat - persze csukott szem
mel és fekvő helyzetben - rá kellett tennem a jobb lábam öregujjára. on
nét pedig a térdkalácsomra ; a mutatványt meg kellett ismételnem, de ezúttal

'a jobb sarkammal a bal lábamon. Ugyancsak csukott szemmel a bal kezem
mel kellett megfognom a jobb fülemet és fordítva. Na, gondoltam, vége a dél
előtti csuklógyakorlatnak. Tévedtem. Hirtelen végígcsíklandozta a kis kala
pács nyelével mindkét talpam szélét; azt hittem, tréfálkozik, s majdnem
Iölvísítottam, de ő nagy komolyan diktálta Sári doktornőnek, hogy "babi
positív" vagy ehhez hasonlót. Mindkét lábam fejét hirtelen mozdulattal fe
szítette a sípcsontom irányába, erről is diktált valamit. Megcsiklandozta
combom belső oldalát, a hasfalamat, cirádákat rajzolt ujjával a mellkasomra.
S akkor jött a legkellemetlenebb. Talpra kellett állnom, és Sári doktornó
meg csak bámult rám, mint borjú az új kapura. Rettentően szégyenlettem
magam; az ilyesmihez szokni kell. Öreg vagyok, testem minden, csak nem
szép; valamikor, de az már régen volt, a strandon büszkén düllesztettem ki
mellemet, de nem is volt miért szégyenkeznem. Itt meg mintha pellengérre
állítottak volna, parázsló két fülem fölért egy szégyengallérral. Szerencsémre
a többi mutatvány legtöbbjét csukott szemmel kellett elvégeznem. Érdekes,
hőgy a szem behunyása csökkenti a szégyenérzetet, úgy lehet, az "én nem
látok, engem sem látnak" képzet alapján. Összetett lábfejjel kellett állnom,
először nyitott, majd csukott szemmel, utána ugyanezt fél lábon, egyiken
ls, másikon is. Olyan lehettem, mint egy alvó gólya. Menetgyakorlat követ
kezett. Egy fehér vonalon kellett végiggyalogolnom nyitott, majd bekötött
szemmel. (úgy látszik, nem bízott bennem, hátha leselkedem a szempillám
alól.) Bátonyi tanársegéd egyre dühösebb volt, minthogy minden gyakorlatot
öregesen ugyan, de hibátlanul' végeztem el. -Felöltözhet ! - mordult rám
és vonogatta a vállát. Gyorsan magamra kapkodtam pizsamámat és házika
bátomat, indultam is, de megállított. - Öltse ki a nyelvét! ... Nem deviál 
dobta válla fölött maga mögá Sári doktornőnek. - Mondja gyorsan: titok
nokoknak! - Mondtam. - Mennyi tizenegyszer tizenegy? - Százhuszon
egy - vágtam ki a rezet számtanból is, pedig az gyenge oldalam. Bátonyi
legyintett, fújt is hozzá s azt mondta: mehetek.
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Másnap a professzor elé vezettek. Éppen az irataimat olvasta, még köszö
nésemre sem válaszolt. Le kellett feküdnöm, s rnert a mennyezeten nem
akadt érdekes látnivaló, behunytam szememet. - Ön Oszkár barátom apósa?
- riasztott fel szendergésemből. Bólintottam, s ahogy rámeredtem a fölém
hajoló professzor arcára, egyszeriben beleragadtam szúrós fekete szemébe,
el .sem bírtam szakadni tőle, vaskos szemöldökeit is csak bizonytalan árnyék
ban láttam. Kezét homlokomra tette, végigsimított rajta, felszólított, hogy
beszéljek, akármiről, mindegy. Betegségemről kezdtem beszélni, ő közben
úgy helyezkedett el, hogy nem láthattam. - Miről álmodott mostanában? 
szakított félbe. Erre elmeséltem furcsa lázálmomat a furfangos ajtóról, a gu
miként nyúló falakról és a süppedős padimentumról. - Régebbi, vissza
visszatérő álmairól beszéljen! - A feleségemről szoktam álmodni. - Mit? 
Hogy beteg, súlyos beteg és én gyógyszerért szaladgálok, végre sikerül kap
nom egy könyvesboltban, boldogan rohanok vele haza árkon-bokron át, ren
geteg akadály tornyosul az utamba, de semmivel SEm törődöm. Magasra
emelem a gyógyszert... Megvan! - kiáltom a feleségemnek, de ő már nem
hallja, nem is hallhatja, mert örökre elszenderült. Földhöz akarom vágni
az orvosságot, akkor látom, hogy egy öreg salabakterral futottam eszem
nélkül. Saját sírásomra szoktam felébredni és csurom víz vagyok, homlo
komról nagy gyöngyökben gurul alá a verejték és összefolyik könnyeim
mel . .. - Miről szokott még álmodni? - Arról, hogy még mindíg tanítok,
beleadom tudásomat, szívemet, lelkemet a magyarázatba, szinte belefájdul a
gégém, a tüdőm ... Hiába, nem figyelnek rám a fiúk. - És a lányok? 
Hogyhogy lányok? - Hát nem vegyes osztályban tanított? - Szerencsere
akkor már nyugdíjaztak. - Ha nem tévedek, tanár úr szigorú felfogású. 
Szigorú? Én csak pedagógus voltam és maradok. - Hagyjuk ezt. Térjünk
vissza az álmokhoz. - Kérem egyébként nyugodtan és álmatlanul alszom ...
Néha-néha ébren szoktam álmodozni. - Miről? Ez érdekel. - Boldogságról.
Nem a magaméról, hanem akislányoméról. - Milyen kislányról ? - Helén,
Oszkár felesége... - Beszéljen tovább! - Nincs miről. - Felesége halála
után szexuális vonalon ... ? - Senki sem érdekelt. - Álmaiban sem? 
Higgye el, professzor úr, semmit sem kellett a tudatom alatti világba süly
lyesztenem. - Vágyai csak voltak? - Természetesen. - Tehát elfojtotta
őket. Gátlásai voltak. - Az akarat nem gátlás. Aki sóvárog valami után, de
gyávaságból vagy félelemből nem meri érte kinyújtani a kezét, annál beszél
hetünk gátlásról. - Az ösztönéletet szabályozó elvek már önmagukban is
gátlást jelentenek. - Szerintem fordítva van: a féktelen ösztönélet a ma
gasabb szellemiség kibontakozásának legerősebb gátja. - De azt csak meg
engedi, hogy a test szabadsága megnyugtatja az idegrendszert? - Ez szem
lélet dolga. Professzor úr is, én is más-más pontból nézzük a kérdést.

Ideges lett, szemöldőke úgy mozgott, mint két vastag hernyó. Felkapta
a kórlapomat, majd barátságtalanul, hűvös hangon szólt: - Mára befejez
tük. Külőnben sem volt még a reuma osztályon. Majd intézkedem... Azzal
otthagyott. Jött is a nővér, sebbel-lobbal átnoszogatott a reumatológiára. 
Furcsa, fájdalomszerű érzés van alábamban . .. - kezdtem mondókárnat,
de közbeszólt az adjunktus: - Mit mondtam magának, nővér, tegnap? Most
megismétlem, pedig mondtam már ezerszer, hogy semmit sem mondok két
szer. - A professzor úr rendelkezett így. - Rendben van. Tessék! - hor
kantott egyet száz kilójához méltó hangerővel és ráfirkálta egy cédulára,
hogy fogászati és ortopédiai vizsgálatot kér. Bandukolhattunk tovább: fá
radtan vonszoltam magam a kórház kertjének túlsó végébe. Az ortopéd azt
mondta, s rá is írta a cédula hátára, miután jól wégig nyomogatott deréktól
lefelé, hogy panaszaim bizonytalanok és nem ortopédiai kezelést igényelnek.
Mondtam a nővérnek, ne is menjünk a fogászatra, hiszen egyetlen saját fo
gam sincs már, de ő erősködött, hogy mindegy, az előírás - előírás. Nekem
lett igazam, szinte egyetlen szempillantás múlva, cédulámon eg~ áthúzott
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nullával, szedhettük újra a lábunkat. Mire visszaérkeztünk a reuma osztályra;
már alig bírtam vonszolni magamat. Ettől-e vagy a leletektől, az adjunktus
megnyugodott, végigböngészte a kórlapomat. Kérdésére neki is elmondtam,
hogy az influenza óta furcsán fáj a lábam, azóta gyenge, és bizonytalanul
állok rajta. Minthogy minden leletem negatív, nincs mandulám, vakbelem
sincs, fogam sincs, ergo, mondta és beírta a kórlapba is: "A panaszok reumás
természetűek. A beteg supponálhatóan nem influenzán, hanem febr. rheuma
ticán esett át."

Újra elővett a professzor, kikérdezett töviről-hegyire, peregtek kérdései,
szünet nélkül, pihenéstelenül. Nem volt megelégedve az eredménnyel, láttam
az arcán, nyugtalanul kígyózó szemöldökén. - Még elvégezzük a Iumbal
punctiot - mondta, - Köszönöm, professzor úr. ne haragudjék, nekem ennyi
vizsgálat elég volt. - Egyszeriben kicserélődött, türelmét lerúgta magáról, és
leteremtettézett, mint egy golyhót. - Aki felvétette magát a kórházba, 
mondta élesen -, egyben aláveti magát minden vizsgálatnak vagy... 
Tudom, professzor úr. Inkább elhagyom az intézetét. - A saját felelősségé

re. - Természetesen. - Ha akar, még ma eltávozhat. Sokan várnak a he
lyére.

Helénéket sikerült alaposan meglepnem. Szegény kislányom éppen az
arcát csinosította ; márványosan sima lett és olyan, mint a napsütötte ba
rack. Amint meglátott, tátva maradt a szája, nagyra tágult a szeme, jó ideig
hang sem jött ki a torkán, mintha a szellemem jelent. volna meg előtte.

Gyorsan megszólaltam és közöltem vele a történteket. Időközben előkerült

Oszkár is. Kettesben kezdtek sopánkodni. - Jaj, drága apikám, mivel bán
tottad meg a professzort? - ütötte meg az alaphangot Helén. - Annak"
rajta kívül, csak a jó Isten a tudója, hacsak azzal nem, hogy a pszichoanalí
zissei együtt minden vizsgálati eredmény negatív lett. Sajnáltam őt, mégsem
egyeztem bele a lumbálásba. Abból akart kisütni valamit. Ezen dühödött fel.
- Oszkár elvágta a vitát. Majd ő beszél a professzorral. Most sietnek szín
házba, utána valahol megvacsoráznak. De mi lesz veled? - aggódott Helén.
- Elleszek én magamban. Főzök kávét, biztosan találok egy kis tejet, ke
nyeret meg vajat, más nem is kell az ilyen magamfajta öregnek. Utána le
fekszem és olvasgatok - nyugtatgattam őt, s úgy láttam, egykettőre meg is
nyugodott. - Egyél tejszínhabot is, találsz a hűtőszekrényben. Hiszen tudod,
Oszkár szereti a habos feketét. - Meg akarta vetni az ágyamat, de sikerült
róla lebeszélnem, és Oszkár is sürgette az öltözködéssel. Még azt is mondta
a kislányom, hogy legszívesebben el se menne a színházba, inkább otthon
maradna velem és hallgatná kórházi élményeimet. És egyáltalán szeretné
tudni, mit mondott a professzor, mi bajom van. Szerető aggodalom csengett
minden szavából. Jaj, és milyen csinos, mondhatnám szép volt színházi ru
hájában. Gyönyörködve néztem őt az ablakból, integettem neki és még so
káig bámultam utánuk. - Miért is nincs gyermekük? - Sokáig bámultam
a kigyúló lámpák fényeit, ahogy párásan, fényudvaros karíkává kerekednek
a sűrűsődő szürkületben. Később nekiláttam és ledörzsöltem magamról a kór
ház különös szagát, s az évtizedek alatt megszokott mozdulatokkal befész
keltem magam párnáírn és matracom oly ismerős ölébe.

Másnap megleptem a kislányomat, elkészítettem a reggelit és kávés
ébresztőt rendeztem. Ott ültem az ágya szélén, amíg reggelizett, s elmesél
tem, mi történt köztem és a professzor között. Könnyed hangot ütöttem
meg, mindent a humoros oldaláról tártam eléje. Jót mulatott, de végül mégis
ő hozakodott elő sötétebb gondolatokkal. Oszkárral együtt sokat aggódtak
miattam, mert csak teltek a napok, majdnem két hétig voltam bent, s a nyug
díjasnak pedig évente csak bizonyos számú ápolási napra van díjtalanul
Igényjogosultsága. Mennél hosszabbra nyúlott kórházi tartózkodásom, annál
[obban féltek, hiszen nem lehetett tudni, mi bajom és meddig kell kezelni.

(Folytatjuk)


