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Elhagyni
a kórtermet
Néhány évvel ezelőtt, amikor beiratkoztam az egyetemre, apám merő

undorral az arcán, szemrehányóan közölte velem, hogy "Fiam, telje
sen felesleges, nem lesz belóled semmi. Ha már hasznosítani akarod
magad ebben a családban... akkor dolgozz, kétkezi munkát, másra
úgysem nagyon vagy képes." - Igaza lett. És ami a legrosszabb az
egészben, hogy ugyan elvégeztem az első szemesztert, még a vizsgá
imat is letettem, kisebb-nagyobb sikerrel, de egyáltalán nem olyan
volt a dolog, mint amilyennek elképzeltem - nem élveztem az egye
temi létet. Folyamatosan azt éreztem, hogy egy olyan tudást próbál
nak belém testálni, amivel egyrészt nem vagyok képes érvényesülni,
másrészt nem is érdekel. Otthagytam az egyetemet. Néhányan azt ta
nácsolták, gondoljam meg a dolgot, hogy jobb azért, ha megcsinálom,
de engem már nem érdekelt az egész, és csak az zavart ebben, hogy
apámnak igaza lett. S nem is azért, merthogy viszolyogtam volna a
munkától, hiszen már előtte is végeztem ezt-azt, csak tudtam, hogy
gyűlöl,hiszen annyi példát mormolgattam magamban ezzel kapcso
latban, hogy megszámolni sem lett volna elég idő. Az első, és talán
legmeghatározóbb élményem ezzel kapcsolatban hétéves koromból
származik; emlékszem, már iskolába jártam, a leekémet írtam otthon.
Egészen eIhúzódott a délután, mert anyámmal bevásárolni mentünk,
s így estére maradt a feladat. Ő későn érkezett, nem mondhatni, hogy
józan állapotban, s mivel feltehetóleg látta, hogy nálam még ég a vil
lany, bejött a szobámba, pontosabban megállt az ajtóban, onnan fi
gyelt egy darabig. Tisztában voltam azzal, hogy jobb, ha csöndben
maradok, s úgy folytatom a dolgom, ahogyan azt addig tettem. Nem
szabad ingerelni. Jó néhány perc is eltelt, s talán félelmem vagy
őszinte,naiv kíváncsiságom okán ráemeltem a tekintetemet; vérben
forogtak a szemei és már csak az ajtófélfa tartotta állásban; rám né
zett, kissé értetlen arccal. Egy darabig álltam a tekintetét. "Mi a fran
cot csinálsz?" - kérdezte. Fel sem fogtam először,mit is mondott, így
tovább meredtem és csak annyit mondtam, hogy a leekémet írom.
"Mi a francnak?" - kérdezett ismét, majd beljebb lépve megtámasz
kodott az ajtóhoz közel álló szekrényben. Éreztem, ha csöndben
maradok, akkor hamar megunja az egészet, és tudtam, nem szabad
ingerelni. "Mert ez a feladat, és holnap meg kell mutatni a tanárnő

nek. .." - mondtam egészen halkan, de még mindig az arcát bámul
va. "Te egy kis nyomorult vagy... majd akkor pofázz nekem, ha le
tettél valamit az asztalra!" - szólt meglehetősenhalkan, de úgy,
hogy azért jól értsem. Majd, meglepetésemre, mert hiszen másra is
számítottam, kiment a szobából. Annyira érthetetlen és megmagya-
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rázhatatlan volt számomra ez az eset, hogy nem is tudnám meg
mondani, miért, szinte arra vártam, hogy megüssön. Teljesen világos
volt számomra, mi is fog következni, amikor közelebb lépett. Látni
nem akartam ugyan, csak vártam, hogy lesújtson, de ez ebben az eset
ben elmaradt. Viszont az, amit mondott, belém ivódott egy életre, ma
gamban hordoztam, s csak nemrég bukkant föl újra; a múlt héten,
mikor is apámat kórházba vitték. Anyám már több mint négy éve ha
lott, s azóta én gondozom apámat. Hetente egyszer-kétszer járok fel
hozzá meleg étellel, és a szokásos, jól ismert teendőketvégzem el;
mosok rá, újságot viszek, amit időnként fel is olvasok neki. Szomba
ton lett rosszul. Régóta bajlódik rákkal, több kezelésen is részt vett, és
a kemoterápia még azt a kevés kis energiát is kiszívta belőle, ami néha
rávette, hogy mással is foglalkozzon, ne csak saját magával. Sokáig
úgy tűnt, visszahúzódóban van a betegség, mostanra azonban nyil
vánvalóvá vált, az állapota súlyos. Először csak öklendezni kezdett
- az orvosok későbbielmondása szerint -, majd hányt, vég nélkül
hányt. Szép fokozatosan minden távozott a szervezetébó1; vér, vizelet,
amiket evett, minden. Csupaszra soványodott, s én a változásoknak
már csak a következményét láttam, ugyanis helyettem azonnal a men
töket hívta, amikor képes volt rá, hogy elvánszorogjon a telefonig. Ez
nem lepett meg. És az sem, amilyen állapotban a lakást találtam. Nem
az volt a furcsa, hogy a mocsoktól, hányásfoltoktól, minden emberi sa
laktól bűzlött, hanem láthatóan - a rosszullét ellenére is elfogyasz
totta azt az alkoholmennyiséget, melyet egyébként minden nap szo
kott. (És amit valaki, akit én nem is ismerek, szállít a számára, heti
rendszerességgel.) Szanaszét csak üvegeket találtam, mindenfélét;
fó1egbort és rumot, mely már így együtt felforgatta a gyomrom. S mi
után valamilyen szinten rendetraktam a lakásban, úgy döntöttem,
meglátogatom. Nem szerette az efféle törődést. Az otthon, az más
volt, dea kórházban - merthogy történt már korábban hasonló
eset - sosem szerette, ha megjelenek. Most azonban kifejezetten ag
gódtam. Nem mondhatom nyugodt szívvel, hogy valaha is érdekelt,
mi van vele, annak ellenére, hogy az elmúlt négy év, ilyen szempont
ból, hétről-hétre telt. Mindig ugyanaz, mindig ugyanúgy. Mégis buj
kált bennem valami afféle érzés, hogy látni szeretném, mások hogyan
bánnak vele, és ő hogyan bánik másokkal; bizonyosságot akartam,
hogy ennek a négy évnek volt értelme, és a legszörnyűbb az, hogy rá
döbbentem: csak akkor lehetek nyugodt, ha másokkal is olyan, mint
velem. Csak akkor pihenhetek meg.

Ide-oda rohangáltak az emberek mellettem, ahogy haladtam föl
felé a harmadik emeletre, ahová a recepciós irányított, merthogy ott
található az az osztály, ahol apám fekszik. Közölte velem, hogy ne
számítsak semmi jóra, de semmi különösre sem. "Ugyanolyan osz
tályez, mint a többi, csak nagyobb a fegyelem és a figyelem, melyek
szorosan összefüggenek egymással ... " - Ezt mondogattam ma
gamban, míg mentem fölfelé, szorongattam a kezemben a zacskót,
amiben az ételhordót tartottam, és lassan az a kérdés is megfogal-
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mazódott bennem; vajon milyen lesz?, más lesz-e, mint az elmúlt
négy év során? - Csak azt a gyűlölködő és megvető tekintetet lát
tam magam előtt, aki mindig rám meredt, miután elfordítottam a
zárban a kulcsot, és beléptem az előszebába. "Mondtam, hogy szer
dán gyere, ma meg még csak hétfő van... " - Az ilyen jellegű bán
tásaira csak az első évben reagáltam, azután már nem. Általában
azonnal a konyhában kötöttem ki, hogy elmosogassak; s hogy minél
elóbb végezhessek azokkal a teendőkkel, melyekkel tulajdonkép
pen csak a lelkiismeretemet nyugtattam meg és szolgáltam ki - és
semmiféleképpen sem őt. Általában nincs semmi meglepő abban,
ha az emberrel így bánnak, legfeljebb felhagy a törődéssel, de én erre
képtelen voltam. Talán nem is az apa-fiú viszony gátolt meg ebben.
Egyszeruen a megszokás. Megszoktam a gyűlöletét és lehet, hogy ez
vált az alapjává annak, hogy vagyok. E nélkül már nem voltam
képes felébredni. Nem is kéne mondanom, hogy ez járt a fejemben,
ha aludtam, ha ébren voltam, mindig. Anyámra, mint nőre,már nem
is emlékeztem, pedig pontosan tudom, hogy sok szeretetet kaptam
tőle, de apám mellett, akivel anyám a haláláig együtt volt, képtelen
voltam természetesnek venni, hogy szeretet is létezik a világon;
anyám mintha csak egy ideiglenes időszak lett volna az életemben,
aki néha megölelt, szólt egy-két jó szót, de mindösszesen ennyi.

Haladtam fölfelé a lépcsőn és egyszer csak azt vettem észre, hogy
feltehetőlegmosolyra áll a szám, és várom, hogy bekövetkezzen az
elkerülhetetlen. De rájöttem, hogy szörnyű érzés kerülget; nem va
gyok már biztos abban, hogy eljön, amire vágyakozom; olyan ez, mint
egy adag amfetamin, mely arra serkent, hogy újabb és újabb dózi
sokkal növeld a hatásfokot, ami szép fokozatosan bomlik ki az idők

során. Mosolyogtam arra, aki szembejött; nővérre, orvosra, rezidensre
- rengetegen voltak. Majd felérteJ:!l a harmadikra, ahol nagy táblán
helyezkedett el: INTENZIV OSZTALY. Belépés csak engedéllyel. Va
lamint, hogy kik az éppen ügyeletes orvosok. Odaléptem a pulthoz,
ahol egy fiatal férfi ült. Bemondtam az orvos nevét, akivel előzó1eg
telefonon beszéltem, s a fiatal férfi annyit mondott, hogy várjak, majd
felemelte a kagylót és tárcsázta a megfelelő melléket. Egy-két perc vá
rakozás után megjelent a doktor, kezet fogtunk, majd egy dupla len
gőajtón át beléptünk az osztályra. 6 ment elől, én pedig követtem. El
haladtunk jó néhány terem előtt, volt ahová bepillantottam; betegek
feküdtek az ágyakon, infúzióval, lélegeztetővel, s egyéb más eszkö
zökkel, amiket nem ismertem fel. Elkanyarodtunk a folyosón, közben
egy-két nővér elhaladt mellettem, majd miután az orvos megállt az
egyik ilyen terem előtt,én is megálltam és figyeltem. Felém fordult, és
keresztbe tett kézzel ennyit mondott; "Kérem, ne lepődjön meg sem
mín, Lehetőleg ne lehessen látni magán, hogy súlyos a helyzet, és ne
ingerelje! Feltehetőleg kérni fogja magát, hogy hozzon neki alkoholt,
de ne tegye, ha még életben akarja látni!. Megértette?! " - Nem akar
tam mondani, hogy ezekkel alapjában véve tisztában vagyok, ha az
apámról van szó, így csak bólintottam, s próbáltam leplezni azt, hogy
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tudom: az orvos a mélységekig megvet, nyilván engem okolva a ki
alakult helyzetért. És ami a legborzasztóbb: nem mondhattam volna,
hogy nincsen igaza. Az ágyak el voltak függönyözve egymástól, és a
jobb oldalon a második helyen feküdt apám. Az orvos elhúzta a füg
gönyt, ahol éppen egy nővér igazgatta az infúziós csövet, majd ahogy
meglátta az orvost és engem, köszönt és otthagyott bennünket. A dok
tor mindkettőnk előtt elismételte nagyjából ugyanazt, amit kint mon
dott, nagy hangsúlyt fektetve arra, hogy az alkohol tilos, mert külön
ben apám meg fog halni, s hogy ez nem egy lehetséges faktor, hanem
.eijesen bizonyos tény. Szintúgy nem szólt egyikünk sem semmit,
ahogy én magam sem szóltam odakint, csak bólintással jeleztük 
úgy látszik, mégis van bennünk közös -, hogy értjük a figyelmezte
tést. Miközben az orvos szónokolt, apámat figyeltem, tulajdonkép
pen kihasználva a lehetőséget, amelyre később nem lesz alkalmam;
szörnyen csupasznak láttam, mintha megfosztották volna néhány
réteg bőrtől és hústól, azonnal úgy éreztem, a halálán van - akármit
is teszünk, vagy éppenséggel nem teszünk vele. Meredten bámult
maga elé; tudtam, unja a dolgot. Akkor szokott ilyen visszavonult po
zícíóba helyezkedni. Miután az orvos elmondta, amit akart, távozott.

"Mekkora egy idióta! - szólt apám azonnal - Nehogy hallgass
rá, megértetted?!" - csak bólintottam, immáron harmadszor, egy
olyan kérésre, mellyel tudtam, hogy nem hagynak soha békét nekem.
"Megértetted, te nyomorult?" - Ránéztem, de ismét csak nem szól
tam, hanem kivettem az ételhordót a zacskóból. " ... te nyomorult!" 
mondta ismét. "Apám, ne erőltesse meg magát, mert még rosszul
lesz ... " "Hogy dögölnél meg helyettem, te kis ... mégis mit képzelsz?
Idejössz és játszod a jófiút, aki hoz az apjának egy kis levest? Nem
megmondtam, hogy ha ide kerülök, ne gyere? Nem megmond
tam... ?" "Igen apám, pontosan erről van szó ... mert, megmondom
őszintén,semmi kedvem nem volt jönni, mégis itt vagyok, mert már
annyira hozzászoktam, hogy jövök. .. és így van, hoztam egy kis le
vest, nagyon jól látja, amit szépen el is fog fogyasztani." - mondtam
egy kicsit erősebb, de mégis rezignált hangon. "Azért jöttél, mert már
megszoktad, hogy eljössz hozzám? Ezért?" "Igen, nagyjából-egészé
ben ezért" - válaszoltam. .Rohadtul nem ezért jöttél, nekem elhihe
ted. És tudod... vagy arról van itt szó, hogy te magad sem vagy tisz
tában azzal, miért is vagy itt, vagy csak játszod magad ... teljesen
mindegy... de ha netán... nem tudnád mégse, most már elárulhatom,
miért. Emlékszem egy alkalomra, amikor egy átmulatott este után ha
zavergődtem, és nálad még égett a villany. Odaálltam az ajtófélfához
és csak bámultalak, ahogyan te piszmogsz a nyamvadt leckéden...
vagy tudja a fene, min, De nem is ez a lényeg... Szóval néztelek és te
egy idő után felnéztél, bele a szemembe; nem fordítottad el a tekinte
ted, sokáig... elég sokáig, és ezen - bevallom - meglepődtem. Ez
volt az egyetlen alkalom a mi kettőnk kapcsolatában, hogy meglepe
tést okoztál nekem, pedig tudtam, hogy majd összecsinálod magad,
és hogy tudod, miért állok ott. így is volt, mert alaposan meg akar-

450



talak verni. Ahogy azt már annyiszor megtettem előtte és utána is.
A meglepetéstó1 azonban el is felejtkeztem erró1... vagy nem is
tudom... szóval az a lényeg, hogy otthagytalak, és nem tettem aznap
este semmit. Te biztosan nem emlékszel már erre, hisz csak egyszer
történt ilyen és nagyon régen, de belém ... belém vésődött. És csak
azért mondtam el mindezt, mert most megteheted, hogy életedben
másodszor legyél határozott, és ne olyan nyomorult, mint amilyen
egyébként vagy." - Néhány másodpercig nem szóltam semmit, ő
közben köhögött, mélyró1jövő hörgések tolultak fel a tüdejébó1,és én
nem is figyeltem arra, hogy ne látszódjon rajtam a meglepettség,
pedig letaglózott, amit apám mondott. Nem néztem rá. Valahová el
fordítottam a tekintetem, nem akartam látni az arcát. Hihetetlennek
tűnt, hogy emlékszik erre az estére, s hogy benne is hasonlóan mély
nyomot hagyott; márpedig az ilyen dolgokkal nem szokott viccelni.
Nem is beszél ilyenekró1,soha. De még mielőtt szóltam volna bármit,
ő szólalt meg ismét: "Látom, hogy azért meglepett a dolog, és netán
mégiscsak emlékszel valamicskét... így még jobb. Ez is talán azt bi
zonyítja, hogy igazam van! De térjünk szépen a lényegre ... az orvos
ugye, azt mondta, az az idióta, hogy nem ihatok semmit, s hogy lásd,
nekem is van valami gyengém, most szépen, nyugodtan megkérlek;
hozz nekem valamit inni, de nagyon gyorsan... Nem nézel rám,
ugyanúgy, mint tucatnyi más esetben. Egyszer voltál csak képes em
bemek mutatkozni, pedig soha nem kértem semmi különöset tó1ed...
Bár igaz, nem is adtam túl sokat. Tedd meg ezt, hogy még egyszer,
ebben a nyamvadt életben jól érezhessem magam... s hogy úgy te
kinthessünk rád is, mint egy emberre, aki segít az apján ... "

Ránéztem. Lehet, hogy hasonló módon, mint azon az estén, de
nem ez járt a fejemben. Még mondott valamit, de azt már meg se
hallottam. Az egyedüllét, melyet jelenlétében éreztem mindig, hogy
akkor vagyok a legnyomorultabb tényleg, ha ő életben van, min
den porcikámat eltelítette, és már csak szabadulni akartam, semmi
mást. Felálltam az ágytól, és csak annyit mondtam: "Apám, egye
meg a levest!" - A tekintete, amikor meghallotta ezt amondatot,
kikerekedett, és még annál is feszültebb gyűlölet telítette el az arcát,
mint egyébként mindig: "Hogy rohadnál meg ... azonnal menj le a
boltba és hozzál valamit, amit megihatok... nehogy azzal áltasd
magad, hogy jót teszel, ha megvonod tó1em ezt, hiszen máskor is
hoztál, amikor otthon voltam... Azonnal menj le!" - Az utolsó sza
vakat már a függönyön túlról hallottam. Gyors léptekkel fordultam
ki a folyosóra, elhagytam a kórtermet, majd az intenzív osztályt.
Ismét rengetegen suhantak el mellettem, de már nem mosolyog
tam, mint idefelé. Kiléptem a kórház ajtaján, és mivel jól ismerem a
környéket, befordultam egy közeli utcába. Amikor beléptem az ot
tani borozó ajtaján, nyers és nehéz füst csapott az arcomba.
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