
HABONYI ZOLTÁN:

NEM IS OLYAN „GÖRBE TÜKÖR”

Jóval túl voltam már a huszadik életévemen, amikor egészségügyi dolgozó 
lettem. Mint kezdő műtősfiú megilletődötten, félve, szorongva léptem be a 
műtőbe, kábultan jártam a gyógyszerillattól terhes kórtermeket, folyosókat. 
Olyan misztikus volt minden. . . Az ,,őrmesterné,,-nek becézett Lenke néne fél 
éjszakákat rémísztgetett visszajáró halotakkal. Bátortalan, kissé esetlen voltam, 

de nagyon érzékeny. Megsirattam, ahol senki nem látta a haldoklókat és a halot
takat egyaránt.

Azóta hosszú évek teltek el. Az együttérzés, a részvét minden szenvedő 
iránt ma is „gyengém,, — és az elszállt évek emlékei mély nyomokat hagytak 
bennem. Sok-sok szenvedést, élet-halál küzdelmet és az egészségnek vissza
adott tízezer embert láttam.

Tudom, hogy a kórház: külön világ, de sokan azt hiszik, hogy ott  minden 
csupa szomorúság, nincs mosoly, nincs humor. Pedig van. Szomorúság is, 
meg nevetés is. A  röppenő évek során annyi mindent láttam, tapasztaltam,  
hogy felvetődött bennem: egyszer tükröt tartok önmagunk és a betegek elé, 
kifigurázom önmagunkat és betegeink hibáit egyaránt.

A meghatározás, hogy »nem vagyunk angyalok,« nem az enyém, de 
helytálló orvosok és betegek, egészségügyiek és nem-betegek között is. Az 
alábbiakban összegyűjtöttem és több-kevesebb túlzással igyekeztem jellemezni 
egynéhány „túl-típu st” annak igazolására, hogy miért.

A FORGALMISTA
— Jöhet kérem, tessék! Hányas következik Mancika? A  nyolcvanhét?...

Tessék kérem, jöhet a nyolcvanhetes!
— . . .Kívánok . . .  Jaj, ne tessék haragudni, de úgy fáj a homlokam!
— Lássa szakrendelés Mancika! írjon beutalót az ideggyógyászhoz, a gé

gészetre, a szemészetre, a belgyógyászatra, lássa laboratórium, röntgen és 
pszichológus. Viszlát Kovács mama holnapután, addig talán végez. . . Jaaaj, a  

derekam. .  . Tessék, a nyolcvannyolcas!
— Doktor úr! Drága, aranyos doktor úr! Baj van a szivemmel!
— Irány az esztéká Kovács kartárs, kap majd cetlit rögönyre, meg eká- 

géra, lássa kardiologus, szívsebész, lelki patyolat, nézze meg belszak, csinál
tasson vérképet, vasszermat. Nyolcvankilenc, nyolcvankilenc! Pattanjon hölgyem!

— Sántítok doktor úr, nem tudok pattanni.
— Lássa orthopedia, sebészet, traumatológia, onkológia, reumatológia, bár 

lehet egyszerű tyúkszem is ,dehát több szem többet lát. Ki a következő Man
cika? Siessen kérem. Az utóbbi időben mintha csökkent volna a munkabírása 
A műszerszekrényben ferdén fekszik a hőmérő! A vérnyomásmérőn kéthetes 
por.. .  Hát van magának lelkiismerete?

AZ IFJU TITÁN
— No, nénikém, majd adok én magának olyan orvosságot, amitől biztosan 

meggyógyul. Szedje csak a nitromintet naponta. . . Mit? Hogy a főorvos le
állította? Ugyan kérem! Hát csak ennyire bízik bennem? Bennem, aki most 
jöttem Pestről ebbe az istenhátamögötti sárfészekbe? Aki lemondott a pesti 
kényelemről, a színházról, az eszpresszókról? Aki most szerzett diplomát né
nikém? Mit akar maga az öreggel? Öreg ember, öreg ismeretek. Fiatal em
ber, fiatal ismeretek. Ég és föld nénikém! A  főorvos úgy gyógyít, ahogy 
huszonöt évvel ezelőtt tanították, én pedig a legmodernebb dolgokat tanultam 
meg. Dehát mit dumálok én itt annyit, ahelyett, hogy elmentem volna már 
csörögni a hakni brigádhoz, elvégre meló vége. Szia mama. . . Csak azt nem 
tudom, hogy lesz ebből Moszkvics?!



A JÓLNEVELT

Anyu: — Köszönj szépen a doktorbácsinak Mucuka!
Mucuka: (Nyelvet ölt doktorbácsira és durcásan hátatfordít)
Anyu; — Drága, aranyos, egyetlen életkém, Mucukám, ez nem illik egy jó
nevelt kislányhoz. . . Most pedig megmutatjuk szépen a nyelvecskénket! 
Mucuka: (Makacsul összeszorítja a száját).
Doktorbácsi: — Majd én, asszonyom! Naaa . . . Köszönj nekem Mucuka!
Mucuka (Dühösen nyelvet ölt. közben lekapja és földhözvágja doktorbácsi 
szemüvegét.
Doktorbácsi: — Uuugy. . . köszönöm! A nyelve tiszta. Most pedig mutasd 
szépen a fülecskédet, az édes icipici fülecskédet. Doktorbácsi csak belenéz és 
nem csinál vele semmit!
Mucuka (Hasbarúgja doktorbácsit).
Anyu: ―  Eeejnye Mucuka, hát illik ez? Látod milyen vagy! Mit szól ehhez ott
hon a maci? Naa . . . mutasd szépen a fülecskédet!
Mucuka (Lesöpri az asztalról az üvegeket, műszereket).
Anyu: — Hát nem aranyos? Hátha még nem volna ilyen bágyadt. Teccene 
látni odahaza! Ő a mi szemünkfénye. Minden kívánsága parancs. Ő az úr a 
háznál. . .
Doktorbácsi: — Látszik!
Anyu: (ingerülten) — Kikérem magamnak! Vegye tudomásul, hogy velem így 
nem beszélhet! Gyere kislányom. . .I t t hagyjuk ezt a csúnya doktorbácsit! 

 Mucuka: (Az ajtóból még visszafordul) Beeeee. . .



A LELET-BETEG

— Doktor úr! Drága aranyos doktor úr! Mentsen meg! Képzelje: nekem 
nekem! süllyedésem van! És a gyomrom három újjal a crista alá ér! Jaj, ne 
tessék haragudni, de nem tudtam elhozni az öszes leleteimet, nincs nekem, 
csak ilyen kis bőröndöm, oszt nem fért bele az egész. . Hallott már ilyet? 
Na és a ptosis ventriculi? az kutya? És hiányzott nekem a most nálam 
felfedezett semper aegrotus? Meg a szimula betegség? Tessék mondani, ko
moly az?

. . .Neeem, ne is tessék engem vigasztalni. Rajtam már csak a koporsó 
segít! Akinek azt írják a rögönyleletére, hogy cor sinistra maius, annak nyilván 
kampec májusban. . Csak nem akarják megmondani. Dehát miért? Megmond
hatnák bátran! Tavaly is megállapítottak nálam egy sine morbot és mégis 
meggyógyúltam. . .

A KETLAKI

— Eeeej, eeeej, kedves bácsikám, hát micsoda dolog az, hogy maga pa
pot akar hivatni a beteghez? Nincs az olyan rosszúl . . . Meg aztán vannak 
nekünk nagyon is jó gyógyszereink, ismerjük az emberi testet, mint anyagot 
a legapróbb részletekig. Ha meg a papok megbetegszenek, azok is idejárnak 
magukat gyógyíttatni, igaz, Anci nővér?.. .  Apropó, nővérke kedves! (súgva) 
Legyen kedves és telefonáljon a feleségemnek, hogy lesz még egy nehéz has
műtétem és így csak a félhatos misére tudunk menni.

A GYANAKVÓ

Szondy — teszt vizsgálat pszichoanalitikus alapon Ő szhajú néni ül a 
kiterített fényképek előtt, melyek mindegyike valamilyen elmebeteget ábrázol 
mell- ,képen. Ki kellene, hogy válassza közülük a számára legszimpatikusabba- 
kat, hogy tudat alatti énjében fellelhető legyen az esetleges rokonvonás.

A nénike nehezen oldódik, nem akarja, nem meri szabadjára engedni 
fantáziáját. Most, hogy a képekre kerül a sor, még inkább gyanakvó:

— Nem tudok én választani kérem. . . Meg aztán öreg is vagyok és nem 
való mán nekem a politizálás. . .

A FUTOSZALAGOS

— Sóhajtson nagyokat barátom, hadd halljam a tüdejét, a szivét . . . U gy 
.  . .Hol is hagytuk abba Mancika? .  . .Iiigen.. .  szóval nagybecsű levelükre 
válaszolva közöljük, hogy megrendelésüket. . . most ne sóhajtson, mert a 
szívét hallgatom. . .úgy. . . megrendelésüket még a múlt hónap elején. .  . só
hajtson megint, ne sajnálja a tüdejét. .  . Hej, ha nekem ilyen marha egész
séges tüdőm lenne. .  . té címükre, kisté, nagycé Mancika, feladtuk. Most 
nyújtsa ki a nyelvét, tolja le a gatyáját. .  . uugy. .  . Mai dátum, aláirom én. 
Kutya baja, mehet dolgozni barátom. Jöhet a következő!



A  SZÉGYENLŐS

— Jaj___emberek! Hát ez így nem mehet! Itt a beteg, egyszer izzad, egy
szer a hideg rázza, közben meg akar fulladni ettől a nagy füsttől, maguk 
meg pipáznak itt, meg fenyőgallyal füstölnek. Még jó, hogy tehéntrágyát nem 
égetnek az ablak alatt! Hagyjanak csak magunkra, ez nem tartozik senkire, 
igaz nénikém?! Na végre, hogy egyedül vagyunk.. .  Nénike drága, engedje 
már, hogy ezt a vastag dunnát lehúzzam magáról.. .  N a .. ne erőlködjék, 
hagyja m ár.. .  Ú gy, no most az inget is .. .

— Dehát aranyos drága főorvos úr, én tisztességben öregedtem meg... és 
akármilyen jóképű is, nem vagyok én már arra való...



A KAPATOS
— . . .Hehehe, hihaha, bruhaha. . . Ez jó dokikám! Még hogy én? Dehát 

ké . . . hogy kébzeli eszt kisapám? Én? . . . Dolgozni? Ekkora fekéllyel?... Ilyen 
fájdalmakkal? Én. aki enni sem tudok? Hát idefigyelj öregem. . . mit? . . .Hogy 
ne igyak? Hát iszok én? Vakujjak meg. ha máma valamit is ittam! Én és az 
ital! Nővérke! Nővérke drága! A  fő . .f ő. . . főnöke haragszik rám. . . Ki van 
rám rúgva. . . Én berugva? . . . Maga a tanúm. Hajoj jon ide, hagy lehejjek ma
gára. . . Hu. . . H u . . . Hukk. . . Huuu. . . a szentségit! Ejjó! Nagyon jó! Emejje 
mán fel dokikám! Hehehehe. . . Ez berugott egyetlen huhogásomtól!

ÉS MI LENNE HA UGYANEZ FORDÍTVA TÖRTÉNNE
— Na, mi az kisapám? Berezeltünk, berezeltünk? Csak nyugi, nyugi! Itt 

a jó éles konyhakés, belemetszünk vele a hasacskába, kikanyarintjuk a 
szívecskét, májacskát, bion. . . Hehehehe. .  . Mimike adjon még egy kupicával, 
hadd legyek én is steril... Ug y ... H ukk ... azannyát. .  . ejjóvót.. .  Hoppla! 
Ez bejjebb ment.. .  Na és! Eccsak a zuza vót, azannyát nekije. .  . Sebaj, 
hogyaszongyahogy darumadár fenn az égen, hazafelé szálldogál. .  . Még egy 
egy hordóval Mimikém! Mi ez? Ez nem kard! ez rosszabb egy handzsár- 
nál. .  . Ez egy csorba halef! Nem fog. Reszel. Hukk.. .  Resztel. .  . Pedig nem 
szeretem a reszelt májat! Inkább kivesézem, kibelezem, kizsigerelem! Azannyát! 
Brühühü. . . huhuhuhuhu. . . Neki mennyek, ne mennyek a fekete szemednek. . . 
oppardon. . . Bocs. . . Mi?. . . Hogy átvágtam a karótiszt?. . . Na és? a műtét si
került, a beteg meghalt. . . No Mimikém, még egy szentjános áldomást. . .


