
Dzsibríl öszszepakolta hát ivóedényét és taka-
róját, és megkérte az éppen aktuális börtönpa-
rancsnokot, hogy újra azt a nyugati fekvésû
cellát adja neki, amelyben legutóbb rabosko-
dott. Mivel a parancsnokot krónikus fejfájás
gyötörte, teljesítette az orvos kívánságát.

Ám mit ad Allah, 210-ben Al-Mamún ágy-
nak esett – és hiába küldetett el az ifjabb Me-
suéért, hiába hívatott udvarába konzíliumot,
panaszai nem enyhültek, naponta 10–15-ször
ürítkezett, és székletének állaga a borseprôé-
hez volt hasonlatos. Ekkor elôhozták Dzsibrílt
a tömlöcbôl, és az eredményes kezelés jutal-
maképpen egymillió aranydrachmát, ezer
mérô búzát adományoztak néki, sôt régi há-
zát és elkobzott vagyonának maradványait is
visszakapta.

Mikor Mohamed prófétaságának 213. évé-
ben Al-Mamún küldönce megjelent Dzsibríl-
nek a régi színháznál álló házában, az orvos
szó nélkül elôvette a ládából a csajkáját és pok-
rócát, és megkérdezte, mi baja a börtönpa-
rancsnoknak. A küldönc azonban közölte vele,

hogy a kalifa a bizánci császár ellen készül
hadjáratra, s ôt szeretné tábori fôorvossá kine-
vezni. Dzsibríl fölsóhajtott és legyintett: ô csak
egy porszem, akinek az élet és a szabadság
csupán mások végbélgörcseinek alakjában je-
lenik meg olykor, így e méltóságra alkalmat-
lan – mondta. Itt van azonban a fia, Bathísú
ibn Dzsibríl, aki zsenge kora ellenére is fölül-
múlja már apját szakismeretekben. Vigye ma-
gával ôt a fényességes kalifa a hadjáratra.

Dzsibríl ibn Bahtísú ibn Dzsurdzsísz ekkor
már súlyos beteg volt, a sereg elvonulása és fia
távozása után két héttel, még mielôtt a nap föl-
kelt volna, visszaadta lelkét Istennek. Dzsibrílt
– minthogy nesztoriánus keresztény volt –
Medainban, Szent Szergiusz monostorában te-
mették el. Hat könyv, egy aforizmagyûjte-
mény és kétmillió-kétszázhatvanezer drach-
ma maradt utána. Családja még több mint két-
száz éven keresztül adott kiváló orvosokat hol
ennek, hol annak a birodalomnak.

DR. MAGYAR LÁSZLÓ ANDRÁS

36

MediArt 2008/3I R O D A L O M

Mindig, mikor szép fôvárosunkba utazom,
idôt szakítok, hogy részese legyek a felkínált
szellemi feltöltôdésnek, múzeumokat, kiállítá-
sokat látogatok, színházba megyek, stb. Adott
alkalommal, élve a felkínált lehetôséggel, sze-
rettem volna megnézni a „Tatárjárás” címû
idôszaki kiállítást a Magyar Nemzeti Múze-
umban. Délután fél hatra érkeztem. Nem fo-
gadtak, mert a kiállítás hatkor zárt.

„Ez kimaradt!” – konstatáltam lehangolva.
Egy hét elteltével újra odavezetett az utam.

A fôbejárat felett hívogatott a hatalmas hirde-
tés, amivel már „találkoztam”, de a „Tatárjá-
rás” mellett újat, egy plusz szót fedeztem (ol-
vastam) fel: „folytatódik”.

Megörültem, mert mégiscsak kirándulást te-
hetek történelmi múltunk e sötét fejezetébe,
ugyanakkor belém hasított: még viccnek is
rossz, rettenetes: folytatódik!

Elszabadult csapongó fantáziám: az a törté-
nelmi léptékkel mért rövid szörnyûség folyta-
tódik?! A kutyafejû horda halálos sebet ejtett

hazánkon, népességünkön, és most még foly-
tatódik is?! S ha majdan megrendezik a „Török
uralom Magyarországon” és/vagy a „Habs-
burgok hazánkban”, a „Monarchia”, a „Ta-
nácsköztársaság Magyarországon” címû kiállí-
tásokat, és a hirdetésre odabiggyesztik (a nagy
érdeklôdésre tekintettel): „folytatódik”?! 

Kirázott a hideg, de meghûlt bennem a vér,
mikor tovább csörlôztem (kényszerített) gon-
dolataimat: az lenne a legszörnyûbb, ha azt a
kiállítást rendeznék, ami bemutatná a hazánk-
ban ideiglenesen tartózkodó szovjet csapato-
kat a hirdetéshez ragasztott borzalommal:
Folytatódik.

Annyira hatalmába kerített a rám nehezedô
szójáték, a véletlen furcsa fintora, hogy mérhe-
tetlen idôig ácsorogtam nemzeti kincstárunk
márványlépcsôin, és mire felocsúdtam, újra
bezárt a kiállítás.

Ma sem bánom, hogy nem láttam a folytató-
dó tatárjárást.

DR. SZÖLLÔSY TIBOR

Brrr!!!


