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Egyetemi tanár, az 1.sz.
Belklinika igazgatója volt,
alapvető belgyógyászati
könyvek szerzője. írodal
mi működése is jelentős,

regények, tanulmányok,
elbeszélések írójaként
egy nagy humanista ha
gyomány örökösének bi
zonyult. Ezt azelbeszélé

sét közvetlenűl operációja
előtt írta, hagyatékából
közöljük.

Emberi méltóság
Minden orvosi tankönyvben olvasható: ha valakinek idősebb korá
ban zavara mutatkozik abban a mindennapi dologban, melyet a
rendes ember reggel a felkeléskor vagy legfeljebb a reggeli, esetleg
az első cigaretta elszívása után intéz el, valamilyen komoly meg
betegedésre kell gondolni, elsősorban a vastagbél akadályára. Mi
lehet ez? Kétségtelen, hogy a rosszindulatú daganat lehetősége is
felvetődik. Az ilyen gondolatot az ember, ha orvos, mindjárt el is
hességeti. Miért kellene mindjárt a legrosszabbra gondolni? Ezek a
könyvdolgok gyakran nem vágnak össze a valósággal, amely min
dig más, mint a könyvábrázolat, meg aztán az ilyen zavarnak annyi
rengeteg más oka is lehet, idegesség okozta görcsös összehúzódás
a bélben, kórokozók által keltett gyulladás, diverticulum vagyis a
bélfal izomzatának a gyengesége, amely miatt bizonyos helyeken a
bél fala a belülről ható nyomás következtében kitüremkedik, és ki
sebb-nagyobb tasakot képez. Egy ilyen tasakban a béltartalom ter
mészetesen megakadhat. Mint kiderült, túlságosan elfinomodott
táplálkozásunk okozhatja az ilyen tasakok képződését, és ezt ros
tokban gazdagabb táplálékkal meg lehet akadályozni. Együnk több
főzeléket, salátát, gyümölcsöt, retket, paradicsomot, áztassunk tejbe
vagy levesbe búzakorpát, és fogyasszuk azt, - talán újra a rendes
kerékvágásba kerülnek a dolgok.

De nem kerülnek a rendes kerékvágásba. Ha egy magamfajta
idősebb úr fordulorvoshoz, és elmondja, hogy eddig minden
rendben volt az emésztése körül, de most egyre komolyodó szék
rekedése van, hashajtót kénytelen bevenni, az hasmenést okoz,
aztán kezdődik a székrekedés elölről, az ilyen pacienst habozás
nélkül el kell küldeni különböző vizsgálatokra, meg kell vizsgálni
a székletét, nincs-e benne vér, meg kell nézni, nem vérszegény-e,
nincs-e gyulladásra utaló fehérvérsejtszám szaporulata, gumikesz
tyűs ujjal kell belenyúlni a végbelébe, nincs-e ott egyszerüen kita
pintással tisztázható rendellenesség, daganat, és feltétlenül el kell
végezni a végbél tükrös vizsgálatát, a rektoszkopiát és a beőn

téses röntgenvizsgálatot. Ilyet garmadával rendel el az orvos, ám
ezek kínossága és kellemetlensége eszébe sem jut, és helyes, hogy
nem jut eszébe, mert a vizsgálatokkal járó kellemetlenség valóban
eltörpül azzal a lehetőséggel szemben, ha a betegnek mégis szervi
baja van, melyen segíteni lehet, és minél korábbi a segítség, annál
hatásosabb és véglegesebb.

No de most én kezdjem el ezeket a vizsgálatokat magamon?
Először is nem kell mindjárt pánikba esni. Nem fogy tam, az étvá
gyam elég jó, valójában semmi bajom. Persze ettől még lehet va
lamilyen rejtett rosszindulatú daganat a hasamban. ám megint
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azt mondom, miért kell mindjárt a legrosszabbra gondolni. Nem
végzünk hanyatt-homlok vizsgálatokat, meg kell figyelni, mi lesz,
jelentkezik-e' valamilyen újabb komoly tünet. Aztán ki a csuda
végezze el ezeket a vizsgálatokat? Saját munkahelyem, vagyis
volt munkahelyem, ahonnét nyugdíjba mentem, szóba sem kerül
het. Pillanatok alatt elterjedne széltében-hosszában, hogy a vas
tagbél daganatára van gyanúm, egy hét alatt, akár találnék vala
mit, akár nem, mindenki tudná, hogy Kovács professzornak
rosszindulatú daganata van. Szegény, milyen kár érte! De talán
nem is ez a legfontosabb. Feküdjek le meztelenül egy röntgenasz
talra. csupa régi ismerős között, én, a volt tekintélyes főnök, és
hunyjam be a szemern. amikor az asszisztensnő a végbelembe
dugdossa a kontrasztanyagot tartalmazó edény gumi-kivezető

csövét? Forgolódjam parancsszóra oldalra, feküdjek hasra és tá
pászkodjam megint ahátamra, tartogassam alkalmatlan terhétől

szabadulni akaró belemben a fortyogó, bugyborékoló fehér anya
got, parancsszóra engedjem ki valahol a szomszéd vécén, ahová
meztelenül kell kibotorkálni, és jöjjek vissza újabb felvételekre, az
egyetlen meztelen a sok felöltözött kőzött, akik évek, sőt évtize
dek óta ismernek és tisztelnek? Nekik is kínos volna. Vagy for
duljak vadidegenekhez? De kiben bízom? Hol végzik el megbíz
hatóan a vizsgálatot? Hol nem kínos a vizsgálat? Hiszen csaknem
mindenütt ismernek!

Nem, Ez nem megy. Bizonyos, hogy mindez alig számít a vas
tagbéldaganat komoly gyanújának árnyékában, ám én mégis vá
rok. Majd ha igazán komoly ok lesz a vizsgálatra, talán könnyeb
ben rászánom magam. Talán egy sebészeti intézménybe megyek
be vizsgálatra. Hiszen ha valóban daganatom van, azt rögtön
meg kell operálni. Nézem a testsúlyom, nem csökken, bár az ét
vágyam nem egészen jó, bizonyára a belső nyugtalanság, a meg
rökönyödöttség, a leküzdhetetlen mély félelem következtében,
mégis eszem, hogy le ne fogyjak, és ne ijedjek meg még jobban.
Forduljak orvoshoz, és bízzam rá magam? Azt tegyem, amit ő

mond? Ugyan kihez forduljak? Hiszen előre tudom, mit mond.
Vizsgálatokat fog elrendelni. Én is ezt tenném.

Nem igaz, hogy valójában közömbös vagyok a rosszindulatú
daganat gyanújával szemben. Életkorom már túl van az átlagon.
Tiszta haszon minden további nap vagy hét. Mégis rossz, vagy
inkább nehéz volna befejezni. Sok mindenbe belefogtam, sok a
meg nem valósított tervem. Nem kétséges, hogy előbb-utóbb meg
kell halni, ám még sok mindent kellene intéznem. meg azt is sze
retném tudni, hogyan alakul ez a most nagyon elrontott világ, és
mi lesz az unokáimból. Feleségemet is nehezen hagynám itt, bár
tudom, hogy az özvegyek megnyugvása csupán idő kérdése. De
ha valóban rettegnék a végtől, hanyatt-homlok rohannék vizsgál
tatni magam, siettetném a szükséges operációt. Mit számítana ak-
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kor az, hogy meztelen fenekembe csurgatják a fehér kontraszt
anyagot, mit érdekelne, hogy mit gondolnak közben!

Tehát várjunk. Igen ám, de kezd fájni a hasam. Görcsösen fáj,
először az egész hasam, aztán legjobban baloldalt fáj. Előbb csak
időközönként fáj, ha székrekedésem van, aztán állandóvá válik a
fájdalom, nyom, lüktet, idegesít. Persze. Szigmabél-daganatom
van, vagy a vastagbéllehágó szárában van az akadály, mely mő

gött a felgyűlő és fokozatosan fel is híguló béltartalom feszíti a
belet. Na kész. Vége. Ha már ilyen komoly fájdalmat okoz, nyil
ván össze is nőtt a környezettel, áttételt alkotott. Éjszaka is fáj.
Forgolódom. Nem tudok aludni.

Marhaság! Ha daganatos áttételeim volnának, nem érezném
magam ilyen jól, nem tartanám a súlyom. Mert időnként egészen
jól érzem magam. Éhes is vagyok. Rendelés, előadás alatt egészen
elfelejtem a hasfájást. Amikor azonban odafigyelek, meg kell álla
pítanom, hogy komolyan fáj. Felfelé sugárzik, egy kicsit a hátba
is. Baloldali fájdalom. Nem lehet a hasnyálmirigy fájdalma? A
hasnyálmirigy testének vagy farkának a daganata? Valamikor egy
kolléganővel együtt írtuk le a hasnyálmirigytest daganatának tű

nettanát, felhívtuk a figyelmet arra, hogy a tartós, súlyos fájda
lom csak akkor enyhül, ha a beteg ültében előrehajlik. és fejét a
térdéig hajtja, Próbáljuk ki. Éjszaka komolyan fáj a hasam bal ol
dala. Felülök. Előredőlők. Minta valóban csökkenne a fájdalom!
Tudom azonban, hogy éjszaka minden másképpen van, minden
súlyosabb, ijesztöbb. Várjuk meg a reggelt.

Reggel is fáj. Határozottan fáj. És egyre jobban. Rendesen meg
reggelizem, de a fájdalom evés után fokozódik. Nem is egyszerű

fájdalom, hanem feszülés, puffadás. Ki kell gombolnom a nadrá
gom övét. No jó. Most azonnal csökken. Tisztességesen ellátom
napi teendőimet. alig zavar. Ebéd után ismét határozottan fáj.
Megint a baloldal. Az az érzésem, ki kell mennem. De hiába me
gyek ki. Estefelé még egyszer próbálkozom. Sikertelenül. Most
már ismét székrekedésbe ment át a dolog. Egyre jobban feszül a
hasam. Ilyen fájdalmat érezhet az ember a bél elzáródásakor, ile
uszban. Elkedvetlenedem. Egyre inkább biztosra veszem a vas
tagbél daganatát. Vagy a végbélben van a daganat vagy a szig
mabélben. Érdekes azonban, hogy az étvágyam nem csökken, a
testsúlyom sem változott. Többször is megmérem. De mennyi
ilyet láttam! Semmi komoly általános tünet, és ott a rosszindulatú
daganat! A székrekedés tart, sőt súlyosbodik. Éjjel féléber állapo
tokkal megszakított kínos, nehéz álmok sújtanak. Nem tudok ho
gyan elhelyezkedni az ágyban. Akármelyik oldalra fordulok, fáj a
hasam. Határozott görcseim vannak, felülök, előrehajlok. járkálok,
kimegyek, semmi sem változik. Alig várom a reggelt. Reggel has
hajtót veszek be.

Soha életemben nem használtam még hashajtót. Naponta talál
kozom azokkal az öreg emberekkel, akiknek egyetlen gondjuk a
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székelés. Minden ekörül forog. Ma volt székletem! Már két napja
nem volt székletem! Én is ezek közé a szklerotikus öregek közé
tartoznék? Nem borzasztó, hogy napok óta a hasammal és a be
leimmel kell foglalkoznom? Időnként olyan érzésem van, mintha
a hideg rázna. Csak nincs hőemelkedésem? Annyira azért még
nem jutottam, hogy megmérjem. A pulzusom normális. Percen
ként hatvannyolcat ver. Lassan mindenfélét képzelek. Ezt az egé
szet abba kellene hagyni. Nem lehet egyszerűen valamilyen in
fekciós, baktériumhordozta bélhurutom? Mi lenne, ha Tetránt
vennék be? Az esetleges kórokozókat elpusztítaná, de rninden
képpen úgy változtatja meg a flórát, hogy a széklet hígabbá válik.
Kissé szégyellem magam. Más betegnek igazán nem rendelnék
ilyen esetben, egészen bizonytalan diagnózis alapján, Tetránt. De
hát bajt nem csinál, szedtem már Tetránt. nem vagyok rá érzé
keny, csak javíthat a helyzetemen. 4 x 2 tabletta. Kezdjük el. Ezt
úgy hívják, hogy polipragmázia. Megokolatlan kapkodás a
gyógyszerekkel. Meddig küzdöttem ez ellen. Na tessék. Szedj ünk
Tetránt, mint a szomszédasszony.

Mintha ma valóban jobban volnék! Az első nyolc tabletta nem
csinál semmit. Még egy napot várok. Tizenhat tabletta. Az ét
vágyam romlik, de széklet nincs. A puffadás határozottan fokozó
dik. Éjszaka a fájdalom tűrhetetlen. A Tetránt persze abbaha
gyom. Butaság. Nincs gonoszabb dolog a gyógyításban, mint a
kapkodás. Igaz. Mégis naiv dolog volt Tetránt bevenni. Nem kel
lett volna. Most szégyellem magam. Már harmadik napja székre-

. )<edésem van. Itt az ideje, hogy tisztességes hashajtót vegyek. Fél
gramm fenolftalein. Délután hasmenés. Óránként. Két óránként
ismétlöd ik. Borzasztó görcsökkel jár. Ezek a hashajtó okozta gör
csök. De ki tudja? Éjszaka is kijárogatok. Keveset alszom. Fájdal
maim vannak. Gyenge vagyok. Most már az az egyetlen vágyam,
hogy a daganat olyan helyen legyen, hogy el lehessen távolítani,
anélkül, hogy a belet a hasfalra kellene kivarrni. Igaz, életemet
már valójában végigéltem, de még élvezni tudnám örömeit. Na
gyon sok ember él kivarrt béllel, én magam beszéltem az ilyen
betegek gondozásáról, a klubokról, amelyekbe a társadalom ilyen
számkivetettjei vagy a magukat annak érzők tömörülnek, arról,
hogy kivarrt béllel emberek házasodnak, sportteljesítményre ké
pesek, nők gyermeket szülnek. Én azonban így nem akarok élni
és nem tudnék. Mindennek vége lenne. Mikor lesz reggel?

Reggel lett. Nem is fáj olyan nagyon. Kimerültnek érzem ma
gam. Ostobaság volna tovább várni. Hátha operálható helyen van
a daganat. Ha sikerül a műtét, elég soka lehet élni utána. Az én
koromban három, kivált öt év nagyon nagy szó. Ezalatt mindent
be lehet fejezni, ami folyamatban van, akár regényeket is meg le
hetne még írni. Minek? Úgysem adják ki. Az ország mai nehéz
gazdasági helyzete. A papírhiánvl A nyomdák! Be kellene feküd
nöm a sebészeti osztályra. Jöjjenek a vizsgálatok, és operáljanak
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meg. Fölhívom Bartos Lászlót. Egyike a legjobb sebészeknek. De
nem ezért választom őt, hanem azért, mert jó ember, jókedvre
hajlamos, együttérző, jó orvos, és a klinikáján rend van.

- Felkereshetlek ma délután a saját ügyemben?
- Természetesen. Mi az az ügy?
- Azt hiszem vastagbéltumorom van.
- Ne mondd! Ebben az esetben siess. Várlak.

Bartos mosolygó arccal fogad. Ez mindenesetre megnyugtató. Úgy
látszik, nem nagyon hisz a vastagbélrákomban. Igaza van. Első pil
lanatban én sem hinném, magam is mosolyognék. Az orvos legyen
mindig derűlátó. A pesszimista beállítottságú orvos sohasem gyó
gyíthat igazán eredményesen. Magát a betegséget talán képes meg
gyógyítani, ám a beteget nem. Az a szorongás, mely kialakult ben
nem, máris mintha csökkenne. Úgy kell tennem természetesen,
mintha magam is csak a gyanúját vetném fel a rosszindulatú daga
natnak, mégis meg vagyok győződve a daganatomról, és legfeljebb
az foglalkoztat, operálható-e vagy sem, és ha igen, milyen módon.

- Mutasd a hasadat! - fektet le a díványára Bartos.
Nevetnem kell. Hány beteget fektettem így magam elé életem

folyamán, hogy puhán és kíméletesen ráhelyezzem lehetőleg me
leg és barátságos tenyeremet a hasukra. Az orvosok többsége
energikusan és határozottan nyúl a beteg hasához, nyomja, gyö
möszöli, szinte durván belemászik, fájdalmat és kellemetlenséget
okoz. Mennyivel messzebbre lehet jutni, ha az ember tenyere
előbb megbarátkozik a beteg hasával, oda nyúl, ahol biztosan
nem érzékeny, és csak lassan, fokozatosan, inkább simogatva és
nyugtatva, finom, szinte kellemes tapintással próbálja ki az érzé
kenység vagy a fájdalom zónáit. Egy orvost meg lehet ítélni ab
ból, hogyan ül a beteg mellé, hogyan találja fel magát abban a
furcsa helyzetben, amelyben a beteg emberi méltósága minden
pillanatban megpróbáltatásnak van kitéve. Már maga az is kínos
és kényelmetlen, hogy a beteg lemeztelenített hassal fekszik, a vi
lág elé tárja általában elrejtett bőrét, rajta az egyenetlenségeket,
szemölesőket. köldökét és a lefelé sűrűsödő szőrzetet, alhasának
hájasodását, a "kappanháj"-at, puffadtságát és a has bőre alatt te
kergő belek okozta korgásait, morgásait, zörejeit, melyek csakis rá
tartoznak, és nem a világra. Lehetőleg kerülöm Bartos tekintetét,
mintha nem is volnék jelen, vagy mintha egészen másvalakinek a
hasát tapintaná, s ahhoz nekem igazán semmi közöm, de közben
kissé szorongva, lopva mégis arckifejezését lesem, nem árul-e el
meglepetést vagy megdöbbenést a tapintottak miatt. A helyzet
valójában kényelmetlen és kínos. Az az érzésem, egészen máshol
kellene lennem, más helyzetben és testtartásban, egyenrangú fél-
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ként és nem vizsgált betegként, inkább úgy, mint amikor konzíli
umot tartottunk egyenrangú félként egy-egy beteg sorsa felett.

- Nem tapintok semmit - mondja Bartos -, még külőnö-

sebb puffadást sem érzek, bélelzáródásod biztosan nincs.
- De a panaszaim határozottan szubileuszosak!
- Mindenekelőtt átvilágítjuk egy üres felvételen abeleidet.
Hívalja a röntgenest. A röntgenes már ott is van. Bájos, karcsú,

magas, fehérbe öltözött fiatal nő. Persze, hogy ismer. Ez kellett
nekem. Azt reméltem. kopasz öreg férfi lesz a röntgenes. Kezdőd
nek a borzasztó megpróbáltatások.

Röntgenlaboratórium. Nem definiálható, furcsa, éles szag, fél
homály, zúgás, fogantyúk, kapcsolók halk csattogása. Levetkőzni,

a nadrágot mélyen leengedni. Lassan beleedződöm. Ha oldalra
pislantok, látom a hasam röntgenképét az ernyőn, a gyomor ha
talmas levegő-árnyékát,valamilyen világos foltokat, melyek azon
ban nem felelnek meg a bélelzáródás vízszintes nívóinak. Bélelzá
ródásom nincs. A röntgenhölgy szótlan, talán ő is zavarban van.
Professzori has. Nincsen benne semmi. Felvételt is csinálunk. Az
asszisztensnő - még egy nő -, megint csinos, de legalább nem
fiatal, nekiszorít valami hideg állványnak.

- Tessék beszívni a levegőt. Most tessék kifújni!
Most emelt hangon szól rám. De miért kell kiabálni?
- Nem lélegzik! Nem mozdul!
Halk kattanások.
- Lehet sóhajtani!
Lehet sóhajtani vagy sóhajtani kell? Az állvány, melynek tá

maszkodom, jéghideg, a nadrágomat görcsösen kell fognom, mert
leesik. Ámbár most már igazán mindegy. Ácsorgunk tétován, míg
az asszisztensnő el nem bocsát, fel nem öltözöm, és vissza nem
megyek a professzor szobájába. Már jön is a fiatal röntgenhölgy.
Mintha közben még megnőtt volna. Milyen karcsú! Mutatja a fel
vételt. Nincs rajta semmi kóros. Persze! Az üres felvételen! Nem
is gondoltam, hogy teljes bélelzáródásom van, csak hogy most
kezdődik, majd fokozatosan kifejlődik.

- Most megnézem a végbeledet! - mondja Bartos. Úgy tesz,
mintha ennek semmi jelentősége nem lenne, a szekrényben kutat,
gumikesztyűt húz fel, valamilyen kenőesbe kevergeti az ujját, a
kenőcsöt faspatulával kenegeti, minden oldalról, alaposan. Le kell
feküdnöm a jobb oldalamra, a nadrágot és fehérneműt persze le
kell húznom a térdemig, jobb lábamat kinyújtani. a balt maximá
lisan behajlítani. Az Istenért! Nekem még sohasem nyúltak a vég
belembe!

- No, nyújtsd a fenekedet.
Nyújtom. Csináljanak velem, amit akarnak. Milyen sokaságába

nyúltam már a végbeleknek gumiba öltöztetett mutatóujjammal.
Eszembe se jutott, micsoda képtelen helyzet ez. MarIon Brando
feneke jut eszembe az Utolsó tangó egyik jelenetében. Ferenc Jó-
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zsef nem adott némely címet és rangot orvosnak. Olyan ember
nek, aki mások végbelébe nyúl. Ez a teteje mindennek. Teljesen
kiszolgáltatva fekszem itt, még csak nem is ordíthatok, noha sze
retnék torkomszakadtából. Úgy kell tennem, mintha semmi sem
történnék. Valami durván belémhatol. Meg vagyok becstelenítve!
Nem fájdalom ez, valami éles égésféle, hidegrázós, kétségbeejtő

érzés, a pokol utolsó bugyra. Már vége, kész is. Az égés egy ideig
még megmarad.

- Semmi sincs - mondja Bartos és megint kellemesen moso
lyog. Cserélnénk csak helyet és helyzetet, megfagyna arcán a mo
soly. De a végbélben nincsen daganat. Ez azért jó, és megköny
nyebbülés, mert ha magasabban van, már simán ki lehet operálni
és a belet sem kell kivarrni. Ez mindenesetre megnyugtató.

Borzasztóan kényelmetlen érzés, amint ott állok a nyugodt
Bartos előtt, és úgy teszek, mintha én is nyugodt volnék, és
mindez alig érdekelne. Közben szörnyen fel vagyok háborodva,
izgatott szívdobogást érzek, méltatlankodom, émelygek, ég a vég
belem, jaj, ki kell menni.

Azért az irrigoszkopiát, a beöntéses röntgent meg kell csinálni.
Bartos megint behívja a röntgentündért. Most kissé mosolygó
sabb. Nem a tavaszi réten sétálunk, nem szagolunk virágokat,
nem olvasok fel Verlaine- vagy Tóth Árpád- verseket, nem dicsé
rem bájos, aranyos és arányos lényét, hanem hallgatom, közben
lesütöm a szemem, amint délutánra hashajtó bevételét javasolja.
Este beöntést, és holnap reggel ismét beöntést, fontos és elkerül
hetetlen előkészítésként.És egyoldalú randevút beszél meg velem
reggel kilenc órára, éhgyomorra. Mármint nekem kell éhgyomor
ra maradnom. Miért kell éhgyomorra lenni, amikor a vizsgálat
alulról fog megtörténni?

Még sohasem kaptam beöntést. Fogalmam sincs, hogy ezt ma
ga hogyan végzi el az ember, eszközöm sincs. Fiatal tanársegéd
kapja a rendelkezést, mely megszabja klinikai adminisztrálását
beöntéseimnek. Jöjjek be délután hat órára, keressem őt. Minden
rendben lesz. Egy ügyes nővér majd elvégzi az elvégzendőket. Jaj
nekem! Keressétek ki a legvénebb szipirtyót, aki járatos az al
lövetben. Lélekben nem leszek itt, de porhüvelyem hat órakor
pontosan megjelenik. Öregkoromra kitapasztalom a beöntés for
télyait is. Ürüljön ki fenékig a keserű pohár. Fenékig!

Metróval megyek. Egyenes út, a kocsit kár kihozni. A metró zsúfolt.
Fiatalok, öregek, mindnyájan mennek valahová, valamilyen céllal,
munkából haza, vagy étkezni, vagy találkozni valakivel, vagy elin
tézni valamit, vagy pénzt felvenni vagy szeretkezni. Fogódzkodva
álldogálok köztük. En azért megyek a metrón, hogy beöntést kap
jak. Már ki is szállok, megyek a beöntés felé. Még sohasem kaptam
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beöntést. A rögtön előkerülő fiatal kolléga megilletődötten vezet
egy üres fürdőszebába.vécés különszobába. Az ágyon gumilepedő,

vatta, tőrlőkendők, állványon víztartály lóg, üveg- és gumicsövek,
hatalmas ágytál. Minden elő van készítve. Tisztaságszag, fertőtie

nítőszag, gumiszag. A kolléga diszkréten magamra hagy. Azonnal
jön a főnővér.

A főnővér csinos, fiatal, mosolygószemű, üdén szappanszagú.
Nővérruhája elegáns. Láthatólag zavarban van. Ö fogja adni a be
öntést. Te jó Isten! Már tölti is a meleg vizet a tartályba, melynek
kivezető csövét klammernek nevezett fogó szorítja össze. Feküd
jek le az ágyra, a jobb oldalamra, tessék lemezteleníteni a "pop
sit", és kidugni. Kínok kínja. Behunyom a szemem. Ez a fiatal nő
nyilván beöntések tömegét adja, törődik is azzal, hogy kinek, ne
ki csak a "popsi" érdekes, finoman és óvatosan beléjehatol a gu
micső végével.

- Tessék úgy tenni, mintha székelni akarna!
Na, még csak ez kell. Már folyik is be a kellemes meleg víz,

bugyborog, érzem, amint szétterül a hasamban, nem is kellemet
len. Jaj de borzasztó! Langyos feszülés. A nővér most elzárja.

- Pihenjünk!
Megint beereszt néhány decit, aztán még egyszer. Kihúzza a

csövet. Na, készen is vagyunk.
- Tessék kicsit bent tartani, aztán ki lehet engedni a vécébe.
Feltápászkodom. Köszönök. A nővér zavartan mosolyogva tá-

vozik. Holnap reggel találkozunk.
- Ugye, nem volt rossz?
- Nagyon kellemes volt.
Rohanok a vécébe. Zuhatag.
Másnap reggel minden ugyanígy megismétlődik. A kedves fő

nővér hálám kifejezésének borítékját elszántan utasítja vissza, de
erőszakos vagyok. A professzor szobájában várakozom, amíg a
röntgenvizsgálat elkezdődik, a röntgenes hölgy ugyanis reggeli
szakmai megbeszélésen van. Kilenckor megérkezik. Kezdhetjuk.

Tágas laboratóriumban csak én vagyok és az asszisztensnő. Mit kell
tennem?

- Tessék levetkőzni!

- Mennyire vetkőzzem?

- Tessék mindent levetni!
Ennek fele sem tréfa. Utoljára a sorozáson álltam anyaszült

meztelenül felöltözöttek között. Borzasztó emlék. Lassan vet
kőzöm. Valójában az asszisztensnőnek is le kellene vetkőznie,

hogy ne érezzem magam ilyen megalázottnak. Az asszisztensnő

nem vetkőzik, de türelmes.
- Tessék hanyatt feküdni az asztalon!
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Felkapaszkodom az asztalra. Fa vagy műanyag, sima, hideg és
kemény. Nem volna lehetséges valamilyen puhább szövettel leta
karni azt a kegyetlenül hideg asztalt? Ki feküdt rajta előttem?

Nem láttam, hogy letakarították volna. Fekszem meztelenül. Most
mintha székelni akarna!

Akar az ördög. Szegény megbecstelenített végbelembe ismét
hideg sima tárgy hatol, ezen jut be majd a kontrasztanyag. Egy
végbélvizsgálat, két beöntés, most meg ez az új vizsgálat. Négy
behatolás kissé sok egy szűz végbélnek. Ú gy sejtem, lesz még
több is. Egy gép majd levegőt is belémfuvoláz. Ezt ismerem. Is
merem másokon. A karcsú és bájos doktornő már ott áll mellet
tem. Önkéntelenül behunyom a szemem. Sötét van, de nem elég
sötét. Fájós hasamra hideg ernyő nehezedik. Elindul befelé a
kontrasztanyag. Ezt már ismerem. Olyan, mint a beöntés, de ez
nem tiszta víz, bizonyára sűrűbb. Bugyborékolva ömlik belém.
Meglehetősen feszít. Jó volna nagyot kiáltani. Talán káromkodni.
De sohasem káromkodtam. Civilizált vagyok. Már amennyire eb
ben a helyzetben civilizációról egyáltalában szó lehet. A folyadék
kegyetlenül bugyorog belém. Csattogás.

- Ne tessék lélegzeni! Most lehet lélegzeni!
Hideg valami erélyesen nyomja a hasam. Az asszisztensnő lop

va kissé beljebb tolja a hideg, kemény csövet. Ez nem volt az al
kuban. Most a hátamon fekszem. Most a jobb oldalra támaszko
dom. Most a balra. Milyen kemény ez az asztal! Jó volna odapis
logni az ernyőre. A felvételek egymás után csattognak, mint az
ütegek a háborúban. Ennyi felvétel! Persze alaposan meg kell bi
zonyosodni arról, hogy hol a szűkület és mekkora. A röntgenan
gyal néma, csak időnként vezényel, forduljak, vagy ne lélegez
zem. Jó volna valahogy elájulni. Kívül kerülni ezen az egészen.
Valami "nem ér a nevem" helyzetet varázsolni. Milyen kár, hogy
nincs olyan külön lélek vagy psziché, amely most nyugodtan el
hagyhatná az öreg, de aránylag jó karban lévő testet, bajlódjanak
vele a drága hölgyek, én, a lélek valahonnan fentről mosolyog
nék.

- Kész vagyunk - hallom a szelíd röntgenhangot. - Tessék
kimenni, és kiengedni mindent!

Feltápászkodom. Egyáltalán nem vigyázok már arra, hogy de
censen, méltóságom maradékát megőrizve mozogjak. Szál mezte
lenül. A térdem remeg. Kászálódom. Mászok. Igenis mászok és
nem mászom! Jaj, valami mindjárt kibugyborékol belőlem. Szán
jatok meg! Legyen vége már! Legyen béke már! Az asszisztensnő

fehér lepedőt borít rám. Angyal. Kivánszorgok a mellékhelyiség
be, éppen csak hogy lerogyok az ülőkére. Fázom. Nem is fázom,
didergek. Reszketek. Zúdul kifelé a folyadék. Nem kapok levegőt.

Szívdobogásom van. Lihegek. Végeláthatatlanul soká ülök. Aztán
visszabotorkálok a röntgenező helyiségbe. Lepedős kísértet. A
röntgentündér besuhan. Nem látom a szárnyait. Már megint az
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ernyő alatt fekszem. A lepedő eltűnt. Ott fekszem elkínzottan és
pucéran. Ki törődik ezzel?

- Ez sajnos nem elég. Tessék még próbálkozni. Még minden
bent van - hallom az angyalhangot, mely annyival szebb és ma
gasztosabb dolgokat mondhatna annyira más körülmények kő

zött.
Átvánszorgok. Kínomban próbálkozom. Végre újabb zuhatag.

Valamivel könnyebb. Bevánszorgok. Ismét az eredeti pozitúra. A
hideg kemény szörnyűség ismét a végbelembe hatol. Készülék
zúg. Levegő. Egyre jobban feszülök. Rana rupta. Csattogás.

- Most nem lélegzik! Lehet lélegzeni!
Jobbra fordulok, balra fordulok, hanyatt fekszem, minden

mindegy. Fel kell állnom. Kapok lepedőt, de rögtön lehúzzák ró
lam. Most állok a hideg fal előtt, alig állok, az államat feltámaszt
ja valami.

- Ne tessék lélegzeni! Most lehet.
Megfordulok. Ugyanez elölről.

- Tessék felöltözni. Kész vagyunk. Tessék leülni, amíg a fel
vételeket előhívjuk.

Felöltözöm. Ülök a széken. Az egész valójában nem nagy do
log. Hiszen semmi se fájt. Mégis mintha más ember volnék, mint
azelőtt. Megalázott, szerencsétlen kisember, kiszolgáltatott, tehe
tetlen bábu. Szinte nem is érdekel már, mi a vizsgálat eredménye.
Bánom is én! Mi jöhet ezután? Műtét? Azalatt alszom. Halál?
Azalatt különösképpen alszom. Semmi sem érdekel. Hazame
gye k. Haza szeretnék menni. De még várok. Illendőségből.

Telik az idő. Semmire sem gondolok. Megjelenik a röntgenan
gyal. Hóna alatt felvételek tömege. Arcán angyali tiszta mosoly.

- Minden tökéletesen negatív. Felmegyünk a professzor úr
hoz, és bemutatom a felvételeket.

Minden negatív. Elképedek. Némi sértődöttség vibrál a han
gomban, úgy kérdezem:

- De hát akkor mi bajom van?
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