
DÉKÁNY KÁLMÁN

Az orvos szívlelete

Nehéz a jads a búkeritések mentén sikosra kérgesedett hól>arázdaban. Meg-megcsúszott
benne a testes öreg orvos bakancsa. Fejét szőnnekucsma,vére melegét irhabunda óvta a
lúdeg ellen. Gőzölgötta lehelete, ahogy kínlódva araszolgatott hazafelé a néptelen tatusi
utclkon. Alánninősatnya már a lab, izmait, inait áttüZesíti agörcsös igyekezet, a csontok
porcait meg-megroppantja a testsúly lompos terhe. A hetvenhárom évesUdvaros doktor
fiatalon semszamított vékonydongájú legénynek, a korosodás pedig hús- és hájfelesleggel
párn4zta be. :fu-ezte is most, hogy küszködve dolgozik a szíve. Négy esztendeje infarktus
döntötte agynak, és amikor ebből fölépült, engedve a felesége unszoIasának, nyugállo
mányba vonult. Négy évtized egy helyben, osztatlan népSZerGségtőlövezve! Hosszú időn

át négy-öt tatu lakóit gyógyította egyedül. Négyesztendei távollét után - frontszo~t

meg hadifogsag - szinte hozsanrutzva ünnepelték visszatértét.
'Iartös hólepel alatt tespedt a tatu. Hetek óta csaknem egyfolytában havazott, látszata

sem lehetett a járdatakaríUsnak. Az egyetlen kotrógép nem győzte a kövesút kísza
badítasát a járműforgalom számára, akadozott a közlekedés, három ízben teljesen meg is
bénult a vasútival egyetemben El-elmaradozott az áruszállíUs, a világtól elWgott tatu a
tartalék élelmét fogyasztotta. Országszerte rég hullt már telente ennyi hó. Udvarost az
oroszorszagira emlékeztette a mostani, csakpersze akkoriban még többet kibírt az-ember
Iaba meg a szíve, ha taposni, törtetni kényszerült benne.

- A nemjóját! - morrant föl egyszerre, és nekidőlt a léckerítésnek. ösztönösen a
múszertaská~oz kapott, amely szijkantáron a nyakában lógott. Döre mozdulat ez, mit
vizsgálhat onmagm az ember?

A föl-fölpergő szívverés sajgó fulladast lövellt szét nyaktőtájon. Mélyen lélegezgetett.
- Miakar ez lenni? - tiinildött fennhangon,úgysemhalljasenki, anyelvérepedig ígyjött

valahogy. A kerítés mögött gubbasztó haz kéménye nem tnstölt, nincsenek otthon Az
udvarban kúposan OSsZeIapátolt hórakasok. .. lWba a visszavonulás, számos család bizalma
változatlan ir.1nta. Mt1ködheta maganrendel(')je. Sllt még hivatalos álli1st is adtakneki: az ő
hat2skörében hagytak meg a bölcsőde egészségügyi ellatását. Közkívánatra az övében.
Anyukak és nagymaml1k emeltek szót mellette. Fölért az egynéps7.avaZassal. Mindigiskedvét
lelte udvaros az Ölltudatlan,csakgógicsélni tudó csöppségek - a babak - gyógyi'dsaban ...
Most fdMj beteghez hf\Uk, de nem előszörezena déld&tön. Mar harmadi2ben. É'i olyan
szerencsétlenül alakult a dolog,hogyrendre egymas után. Mindegyild:>lil külön-külÖll haza,
akkor ott volt már a következő üzenet, még ki sem szuszoghatta JD9t a kimeritő
esíJSZk;1I;1sb61, taposasból - újr.l megújr.l menniekellett. Ezameger6ltetésgyötörhettemeg
a szivft, amelyegyszer már CSllnYm megtréfIlta. Az pedig bizony meg szokott ismétIódni
szinte nagyobb adnyban, mint nem. Haza hat, haza - gytíjtötte ÖSSZe az erejét vezénylői
hania.~1 -, miel&b otthon lenni. Felcsörgetni, riasztani a k6dll1zban ScMt, aki a
kezelőon'osavolt az ÖSSZeOO11l1Sban és talpra l11Iítottabelőle. Madolgozottakotr6gép, busz is
j;1rt a kOmidtOn, egyLada biztosan dboldogul rajta; csup1n két kilométer ez a szakaszaz
d;1p;1st6l, és addig els&mdt'i, gondozottabb mt1úton hajthat a kOJllga.

Bongott a déli harangszó, mire benyitott az UdV3nJk kapuj;1n.A hl1zirend szerint egykor
ebéd. una, a felesége a konyh;1b61sietett oda hozza a t4gas nappa1iba.

Az apró, mad4rcsontú asszony elejétől. végig az ura mellett szolg;1lt az orvosi
rendel&en. Sokféle nyavalyttismert föl önl1llOan a tünetekMl. Hosszúkl1s metszéstí,
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koromfekete szeme, amelynek lánykori lovagjai boszorlWlyos bűver6t tulajdonítottak,
valósággal belelátott abba, akire fürkészve rátúzött. Fölépülése óta igy figyelgette az urát.
Nyilatkoznia sem kellett annak, míközben lesegítette róla a nehéz bundát, ő nyilatkozott.

- Nem tetszel nekem, apóka.
-:- Ami azt illeti, én sem magamnak, kedves - dörmögött Udvaros.
AfoteIba ereszkedett, hogy levesse a bakancsait, a felesége azonban már nem hagyta el.

Lekuporodott a lába elé, ő ftízte ki azokat, és cserélte át könnyű posztómamuszra. A
"cselédkönyves" kórházi orvosgyakornok huszonhat éves volt, una pedig nyolcadikos
gimnazista, amikor szülővárosában,akkor megyeszékhely, a világháború első esztende
jében egymásra találtak. Az utolsó farsangi diákbálján kérte táncra az idegen ifjú doktor.
Közvétlenül az érettségi után már egybe is keltek, és kiköltözhettek ebbe a faluba, a
várostól hat kilométerre, a megüresedett szolgálati lakásba Akkor foglalta el férje a
körorvosi állást. Ő eleinte önszorga.lomból, majd idővel az asszisztensi képesítés
birtokában alkalmazottként fizetés ellenében végezte a rendelő írásbeli teendőit.

Egyszerrevonultaknyugdíjba. Közben két gyereket - egy leányt és egy fiút - fölneveltek,
iskoláztattak, megalapozták a fészekrakásukat.

- Nem bánnám, ha beszólnál Sebőnek- kezdte Udvaros köntörfalazva - Megnézhet
ne. A Lada inkább boldogul a hóban, mint az én 1htbantom. Bár ha nagyon musZáj ...

- Majd adok én neked kocsikázást! - szakította félbe méltatlankodva a felesége. 
Micsoda ötlet! Még hogy te, ilyen állapotban... - Guggoltából fölegyenesedett,
elsimította konyhai kötényét. - Máris telefonálok Veszel be addig valamit, apóka?

- Nem, semmit. Gyógyszer nélkül tisztább lesz a vizsgálati ~ép.
una eltúnt a bársonyfüggöny mögött, amely egy benyílót tak3rt el a nappali oldalán.
Udvaros behunyt szemmel dőlthátra a foteltámOOloz. Igazából egyetlen kérdésre kereste a

választ,kell választadnia a vizsgálatnak: van-e köze ennek a tünetnek egy újabb érelzáródás
hoz? Egyéb zavaroknak nincs je1ent6sége, a kijktatas módja viszonylag egyszerű.

Udvaros népszerűségénektitkai közt nem csekély mértékben játszott szerepet orvosi
sokoldalúsága. Ezt a köznyelv a "mindenes" jelző ráragaSZtáSáVal juttatta kifejeZésre,
mindenes doktorként emlegették A régi gazdaságoknak akadt egy-egy olyan szegöd
ményese, akinek a hozzáértése a munkálkodás valamennyi válfajára kiterjedt. Az ilyet
hívták mindenesnek Udvaros a gyógyító hivatás gyakorlatában törekedett efféle rangra,
ifjúkori becsvágyától sarkallva. A párkák különös rendezése folytán ennek megfelelően

alakult a pályája, mintha csak a latin bölcsességhez szolgáltatott volna példázatot. Fata
viam inveniant: a sors utat tör magának... Rögtön a pálya elején, annak gyakomoki
szakaszaban a kórház bentlakója lett. Az alacsony sorból, vasúti baktercsaládb61 magát
fölküzdő fiatalember így juthatott csak díjtalan szálláshoz. Az ország más vidékér61
vetődött a városba, s vonzalom hfJán tartózkodott a helyi társasági élet zajlasától.
Bármelyik kollégát szívesen helyettesítette az Ogyeletesi szolgálatban. Az állandó
készenlét révén az átlagosnál rendszeresebben mélyedhetett el az egyes orvosi szakok
változatainak művelésében.A harctéri gyógyászat a szike, a sebészi műveletekmesterévé
avatta Ezzel aztán hadifogsága idején kiemelkedőmegbecsülést vivott ki tábori beosztá
sában. Ha netán valaha elhomályosítottavolna emlékezetét a feledés hálatlansága, a hűség
hálája gondoskodott két műtétibravúr ébrentartasar6l. Egy-egy csuld6b6llecsonkoIásra
ítélt kéz volt. Mindkettő azonosan iszonyú összeroncsolt állapotban, időben néhány hét
eltol6dással. Gyári munkabaleset, mechanikus gépkalap4cs rontsoIása. Szétzúzódott inak,
apró darabokra tört csontok Ezeket, miután "kikérte" a terapikus megsemmisítésből,a
fölfejtett húscafatokban ujjal vájkalva kotorgatta összeés illesztgette egynWhoz önszor
galmúlag. MlIrkI.in, élő alkatrészecskékkel foganatosított marklin·szerelés. De a kitartása
diadalmaskodott, némi korlátozassaI használható kéz lett megint egyik is, másik is. Évről
évre karácsonykor ezt tanúsítják a dmére érkező, családi aWnsokkal - az unokákig
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lemenőleg - tarldtott ünnepi JrepesIapok. Az egyik Drezdaböl, a masik Pécelről...
Valamelyes hátdnya azonban csakszmnazott a hfréból. Már a történelmi orszaghataro
kon belül zakatolt a vonatszerelvényszabadul6 fogolyszállftmányukkal negyvenhétben, ki
ki értesítette hoZZátartowját érkezése idejéről; a felesége a kislányukat is kivitte a falu
vasútáUotrulsál'a a még ismeretlen apuka elé, aki utolsó frontbeli haza1átogatásának
gyümölcsét akkor pillanthatta volna meg először,ha val6ban megérkezik, mint a többiek.
Mert ő fél esztendőt késett. Máramarosban lesz6lították a vonatról. orosz kórház működötta
városkában, és égető hiányuk keletkezett sebészorv0sb61. oda renddték be ...

Idehaza nemegyszer a végveszélybontott törvényt, teremtett olyan helyzetet a körorvos
számára, mikor a beteg hajlékában a konyhaasztalon vagy egy széken hajtotta végre a
szükséges műtétet, ahogyan a lelkiismerete diktálta neki. Igy távolított el heveny ÜSZkös
gyulladással megtámadott féregnyúlványt, amely már átfúr6dással fenyegetett; vágott fel
fulladásig fejlődött torokgy:íkduzza.natot; szüntetett meg vészes koraszülési zavart
metszéssel. Az elszállítás hosszadalmassága minden esetben a véletlen, a vakszerencse
szintjére csökkentette a megmentés esélyét... Tedd meg ami tőled függ a szükség
parancsa szerint, hogybensőelszámoltat6dnak, felettes bírádnak kedve teljék benned. 
Az istenhit sugárZásában követett utak kerülhetik így el a tévelygés ösvényeit.

A jövedelmét rendre szétosztogatta övéi között, Kezdetben a saját és a felesége
munkáIkodásb61 kíöregedett szülei tisztes megélhetésérőlgondoskodott, amig sorjában
valamennyi le nem hunyta a szemét örökre. A lánya és a fia családja folyamatosan élvezte, s
élvezi ma is a rendszeres szülői támogatást, hiszen az átlagoshoz képest bármilyen
kielégítő a keresményük, a három-három iskolás korú unoka nagy fogyasztó, az
éléskamrában álland6an akad feltölteni val6 kas, meg kipipálatlan tétel a beszerzési
listán ... Ők maguk sosem rakták élére a garast azért, hogy vagyonuk, vagyontárgyuk
legyen akár csak egy nyaraló formájában is. Messze esett ettől az ő lelkiviláguk!

- Te, apóka ... - Hangját, lendületét rögtönvisszafogta Udvarosné az ura csukott pillái
láttán. - Alszol? - Az öreg orvos fölrezzent pílledtségéböl,

- Á, dehogy - válaszolta némi horkan6 torokzörej kíséretében; az agyáragöngyölődő
puha zsibbadásgomolyok lassan oszladoztak. - Mikor tud jönni SeM?

- Ez az, hogy ő nem tud. Képzeld, hasmenése van, olyan viharos, ami a lakáshoz
cövekeli. Nélküled nem akartam mást előrángatnia benti stább61.

- Nem is kell - dörmögte Udvaros. - SeM betege voltam, ő állított talpra, a
kisujjában van a k6rképem. Mit kezdhetnék mással? Annyira én is el tudom látni magam,
amennyire egy idegen, akinek új beteg vagyok... Ehhez azonban SZÜkSég lenne a
szívleletemre, egy EKG-diagramra. Ez azonnal tisztázhatja, fennforog-e a korábbi veszély.

- Akkor viszont máris megkérek valakit itt helyben, hogy bevigyen a kocsiján 
jelentette ki a felesége, s mivel j61 ismerte az ura jámbor szerénységét, tüstént
megtoldotta. - Ne ellenkezz, apóka! Bárki megtesz neked egy ilyen szívességet, Sosem
kértünk mi senkitől, csak te fuvarozgattál szívességből.

- Eszem ágaban sem volna ellenkezni, kedves, ha ugye ezek az áldatlan útviszonyok ...
- Udvaros lankadtan elhallgatott, leereszkedett a szemhéja, amely ismét egy apr6
horkan6 torokzörejtől nyilt föl újból. - Mást61 sem kívánhatom, amiről magam
önkiméletbóllemondok. Persze, ki tudja? A szü.kség törvényt bont, és ha ...

- semmi ha! - csattant közbe a felesége. - Te csak ne dobál6zz itt nekem holmi
aranyköpésekkel. Egyszer s mindenkorra verd ki a fejedból a 1l:abantot, megértetted,
apóka? Ha annyira 6dzkodsz a baráti kéréstől, hát bevitetlek a mentövel azért a leletért.

- A mentőt sem rmgathatod ide csak úgy, kedves - körülményeskedett tovább
Udvaros. - Az egyetlen autójukat. Nincs már nekem ahhoz intézkedési jogom, tudhatod.

- Hát majd intézkedik az utódod! - szívóskodott fölpaprikáz6dva a felesége. - Elég
legyen az idóhdzasb6l! Ide hfvom Karsait. Több kibúvót úgysem fogadok el, apóka.
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Udvaros fején ekkor hirtelen átvillant Zsófi, aki nemrég ...
- Hopp, megvan! - állította meg a feleségét a kurjantU4val. - Eszembe jutott a

legsimább megoldas, kedves. Hogy miért is nem mindjárt e:z? .
- És az micsoda? - tamáskodott az asszony, mivel újabb kibúvóra gyanakodott. orvos

létére az ura hajlamosabb az elővigyázatosság mellözésére, mint a saját gy6gyke:zeltjei,
akiknek a lelkére köti azt.

- A hordozható késZülék itt a szomszédságban - felelte Udvaros szinte vidoran. - A
Zsófié. Azelsó dolga volt, hogy nekem bemutassa a szentem. A "bábapap4nak".

- Nahát! - hüledezett Lina asszony lelkesen, föszabadultan. - Ez csakugyan pofon
egyszeru. És én éppen erre nem gondoltam!

Mihályszállás, a gyéren lakott ősi település, egylc.ori urasági fészek koribban szintén
Udvaros orvosi körzetéhez tartozott, mind közül a legtoWbb ez. Zsófi, a falu szülötte még
egyetemista éveiben kinyilatkoztatta az illetékeseknek, hogy amennyiben igényt tartanak
rá a faluban, ő nem keres tm1sfelé~ állast. {gy lettö~ó orvosa~
idestova öt esztendővel ezelőtt. A Imy szüleinek házasságát sokáig elkerülte a gyer
mekáldás. Udvaros azonban táplálta bennük a reményt, ő egyik fél részéről sem talált
kimutatható okot az ellenkezőjére. Igazolta is az idő. Hanem az iskolmtlan fiatalasszony
- utóbb vallotta csak be - afféle babonás félelmektőlűzve sehogy sem akart idegen
ágyban, kórházban szülní, a végsőkig titkolta vajú~raérett terhének fájdalomrohamait.
Úgyhogy amikor Udvarosért ÜZentek, a vizsgálati jelek szerint bármelyik percben ViIágra
hozhatta magzatát. Tehát föl volt adva számára a lecke. A mentő kirendelését a Wrosból
eleve ki kellett zárnia, a becsült legtagabb időkeretbemár nem férhetetett be egy ilyen
mútóbe jUttatás lehetősége, legföljebb ha magaviszi be az asszonyt a 'frabantjával. De
egyáltalán a szállítás mindenképpen kockázatos, mert ha útközben jön el az a perc, a
komplikádók özöne teremt veszélyhelyzetet. Ezért döntött a szülés levezetése mellett ott
helyben, az asszony nagyboldogságára. Ugyanúgy megcselekedték azt hajdana bábaasszo
nyok. .. Innen ered a lány vonzalma vi1ágrajövetelének gondviselője irántj serdülő

korában .úgy látogatgatta őket, mint közeli rokont szokás, megmutatta az iskolai
bizonyítWnyait is. Az orvosi pályához ettől a kapcsolattól kapott kedvet, s mint medika
vakációkban szorgalmasan tanulmányozta Udvaros módszerét, bánásmódját a rendelő

jében. .. Mi.hályszálláson szolgálati lakással kiegészített takaros kis rendelőt építettek
neki, csak éppen telefonvonalat nem tudtak hozzá szerezni, és az ma sincs. Az átellenbeni
postahivatalban hívható az orvos, onnan szaJadg#Jnak át érte vagy viszik meg az
üzenetet ... Thvaly nyáron a világban is szemezen a nyurga doktorkisasszony. Stuttgart
ban, egyikutcai barangolása alkalmával egy helybeli idős férfi, aki a feleségével sétalgatott,
a szeme előtt rogyott össze, ő részesítette elsősegélyben.Ez a jómódú házaspar rögtön a
barátságába fogadta, és nagylelkűadakozónak bizonyult. Ennek a csodálatos véletlennek
köszönheti Zsófi irigylésre méltö becses jószágát, a hordozható EKG-készüléket, amely a
személyi tulajdona. Közhasznú tulajdon.

Udvarosné telefonálásától számítva fél órán belül megjelent a doktorkisasszony az
otthonukban. S egykettőre elkészült a diagram az öreg orvos szívéről. Föllélegzéssel
mindhátmójuk számára: érelzárödásí folyamatot nem mutatott ki, szívelégtelenséget
azonban igen. Az idős és az ifjú orvos végül együttesen :UIapodott meg a gyógymód
elveiben, szinte úgy, mintha egy kívülálló közös betegük dolgl1ban tanácskoztak volna.

A nyúlánk, enyhén hajlott hátú doktorkisasszony szemtükre eUltyolosodott csitris
elfogódottságában, ahogy a további intelmeit próbálta köZölni atyai jótevőjével.

- De babapapa, kérem, ugye tőlem is el tetszik fogadniegyutasftast?
- El hát, lelkem - bólogatott rá Udvaros kedélyesen, nem minden huncutság nélkül.

- Én most a te ápoltad vagyok, mint akárki mas, Ágyba akarsz parancsolni, mi?
- Muszáj, bábapapa, kérem. MUSZáj ... A teljes pihenés elengedhetetlen
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- Mit gondolsz, elegendő lesz két-három napocska heverészés? - alkudozott menten
Udvaros, mintha ezzel a szerepcserével ~ribena tudománya is elpárolgott volna,
önkéntelen afféle kömapi laikus beteggé vedlene át. - Thdod, lelkem, a babáim miatt.
Megszokták a rendszeres viziteimet a bölcsödében. A legtöbbje fölismer, gőgicsélve

nyújtogatja felém a karocsk;1jat.
- Nem, nem! - rázogattahevesenfürtös fejét a doktorkisasszony, erélyes tiltakoZásába

belepirulva. - Annyi semmi szín alatt nem lesz elég. Hetekben mérve talán igen
- Hú, a nemjóját! - vakarintotta meg gyfirött állát az öreg orvos szeppenten. - Olyan

sokáigágyban! Hát ennyire vagyunk?
- Ennyire, bábapapa, kérem, de aggodalomra nincsen ok Tessék egész nyugodt lenni,

majd stírún átugrom, csaknem közlöm előre, hogy mikor.
- Aha,meg akarsz lepni, mi? - hunyoritott rá Udvaros évódve. - Hogy betartom-e az

utasításodat!
A doktorkisasszonyismét elpirult, most azonban mélyebben, a nyaka tövéig húzódott le

a vérhullám. Mielőtt bármit W1aszolhatott volna, az öreg orvos megkönyörült rajta.
- De nem tartalak fOl toWbb, lelkem - szólt újra. - SZükség lehet rád odaát a saját

"háztájidban". Amennyire csalhatatlan rólam ate kórisméd, legalább annyira csalhatatlan
nakvélem terélad az enyémet, az én Zsófi-ismémet: ott hagytál te miattam csapot-papot!

Udvarosné kukkantott be a RizocskézésMl.
- Ebédelj velünk - mondta a vendégnek, - Már rég nem ízlelted meg a föztömet,
- Jaj, una néni, igazánke<lves tetszik lenni, de úgyvan, ahogybábapapa diagnosztizálta,

valóban fOlftlggesztettem a saját háztájimat - hadartael egyszuszra a doktorkisasszony.
- Majd inkább legközelebb úgy jövök

- Na, legalább mégis adtál nekem egy támpontot, hogy mikor kell ágyba bújnom -
tréfálkozott az öreg orvos. - Déltájban mindenképpen. .. Menj csak, menj, lelkem 
nyújtotta búesúZásra a kezét. - SzívMI köszönöm a fáradoZásodat.

- Én tartozom érte köszönettel bábapapának - buggyant ki a doktorkisasszonyból a
föláraml6, torkába gyülemlett meghatottsag.

- Méghogy te! - pislantott rá elcsodálkozva Udvaros.
- Igen, igen - vallott hfiséggel, zsendülésmelegen az ifjú orvosnő. - Életem

legcsodálatosabb napjMl tetszett megajándékozni. A bizalom. .. Egy tapasztalt kolléga
helyezte belém a biza1mát. Első izben, amióta a pályámon vagyok És éppen a bábapapa
ajándékozott meg ezzel is, akára hivatásébresztéssel. Hiszen ... - akadt el habozón, csak
a szemsugarai tűztek bizonysagra s6várg6n az öreg orvos petyhüdt arcába.

Ez,noha alattomos feszengőérzés lopakodott előbenne, a kíWncsiság csapdájába esett,
és bátorit6an unszolta.

- No, folytasd, lelkem. Ki vele, itt köztünk marad minden titok
- 6, semmi titok - felelte a doktorkisasszony, és egy pici nyeléssel tüntette el

hangjából az izgalom rezdülését. - Részemről igazán semmi ... Inkább csak remény.
Hiszen bárkit ide kérethetettvolna bábapapa, aki ellátja. Legközvetlenebbül itt helyben az
utódja. De ott van a kezelőorvosa a k6rházban Aligha riasztotta volna el a hó, hogy
kihajtson a Wrosból. Vagy ha igen, legföljebb kiküldi a bábapapáért a mentöt. Mindenki
tapasztaltabb még nálam a környéken. És... bábapapának mégis én jutottam eszébe
elsőre. Legelsőre.Ha ez igaz! ....

Tüzes pír és s4padtsagWltakozva cserélgene a keskeny fiatal arc színét, a reménykedés
heve szerint. Udvaros azonban tétoWzás nélkül tette meg azt a közelítő lépést, amelyre
szüksége volt, hogy homlokon cs6kolhassa a lányt.

- Igaz, lelkem - hagyta rá a haja fölött elnéZve, amiképpen a mindenkori atyai
bölcsesség diktálja. - Bizony ám, te legelsőre ...
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