
megoldás? Talán riportot adott egy francia ri-
porternek, amire már nem emlékszik? Esetleg
valamilyen betegrôl kérdezték, aki a klinikán
feküdt? Valami ilyesmi lehet a normális meg-
oldás, hiszen kétségtelen, hogy ô beszél. De ha
ez nem hallucináció, akkor még szörnyûbb a
helyzet, mert akkor drámai gyorsasággal kia-
lakuló elbutulásban szenved, mivel semmi-
lyen francia betegre vagy francia rádiós inter-
júra sem emlékezett, akármilyen kétségbeeset-
ten erôltette is az agyát.

A lába remegett, vérnyomása 200, pulzusa
vadul vert. Tehát így kezdôdik az ôrület! Ez a
hallucináció. Ezt tanította, és ezt tanulta a
könyvekbôl. Észlelés, melynek reális alapja
nincs. Még egyszer szorongva végiggondolta
az elmúlt hetek eseményeit. Volt-e kapcsolat-
ban franciákkal? Volt-e nála francia vendég?
Kirôl és mit nyilatkozhatott? De semmi, sem-
mi, semmi.

A két rövid bejátszás alatt nem volt alkalma
felismerni, pontosan mit mondott, de tudta,
hogy az ô hangja és azt is, hogy valamilyen be-
tegrôl vagy betegségrôl beszél, magyarul. De
mi lehet a racionális magyarázata annak, hogy
a francia rádióban magyarul beszél, ha csak
másodpercekig is. Miért nem fordítják le? Kér-
dések, amelyekre csak az ôrület logikája tud
válaszolni. Nem, nincs, nem lehet normális
magyarázat! Szíve vadul vert, homlokán ki-
ütött a veríték. 

– El kell mennem innen, meg kell találnom a
megoldást. 

– De nem mehetek el innen, nem hagyhatom
el ezt a helyet, amíg nem tudom, hogy normá-
lis vagyok-e, vagy megôrültem.

Tántorogva lépett az autó felé, és most már
iszonyatosan félt, hogy az egyre pörgôbb fran-
cia zene után megint a saját hangját fogja hal-
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Az Audi ajtaja nyitva, valaki kinyitotta. 
Újabb döbbenet. A csomagok összetúrva, a

ruhák, üdítôk, magnókazetták szétszórva.
Bezárta az ajtót, majd az újabb rémület után
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Pedig minden olyan simán indult. A férfi idô-
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Ilyen helyeken szokták a gengszterbandák
kivégezni makacsul nem fizetô ügyfeleiket. A
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félbe, nyilván hirdetések.
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még 8 óra autózás elôtt állt a német úti célig.

Vett egy angol nyelvû újságot, egy közepes
kávét, majd indult a kocsihoz. És ahogy a félel-
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hirtelen elhallgatott a zene, és öt-hat másodper-
cig jól hallhatóan Ô, azaz ô beszélt, magyarul! 

Noha a szöveg csak pár másodpercig tartott,
egyértelmûen felismerte saját hangját, majd
folytatódott a zene. 
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téved, és nem történt semmi, de olyan egyér-
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rosszul emlékezni. Valami betegrôl vagy be-
tegségrôl beszélt monotonul, ahogy halluci-
nálni szoktak. 

– Úristen! Megôrültem! 
Aztán ismét a zene, majd négy-öt másod-

perces megszakítás, és megint a saját hangja,
majd zene. 

A Gázláng címû pszichothriller jutott eszébe.
Úgy érezte, ha harmadszor is félbeszakad a

zene, és megint ô fog beszélni a rádióból, ordí-
tania kell. Leizzadt, halálsápadtan támaszko-
dott a parkoló falának. 

Agya kétségbeesetten pörgött: mi lehet a

Orvos az ôrület közelében
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az ôrt kereste, aki több emelettel följebb egy
üvegkalitkában üldögélt. 

Vajon hogyan fogja franciául elmondani,
hogy az autót ki akarták rabolni, hogy saját
hangját hallja a francia rádióban, ô, aki nem
beszél franciául, és semmi köze a rádióhoz?

A férfi elkínzottan állt az üvegkalitka elôtt.
Bent az ôr sajtot evett, és érdeklôdéssel figyelte.

– Je… autó… rádió… moi… – mondta a fér-
fi, és az arcán kétségbeesés ült. 

A francia figyelmesen ránézett, majd széle-
sen elmosolyodott. Benyúlt az asztal alá, elô-
vett egy nejlonzacskót, amiben a férfi saját
magnókazettáira ismert. Megnyomott egy
csengôt, és pár perc múlva egy kolléga érke-
zett, aki tûrhetôen beszélt angolul. 

A levegô után kapkodó férfi akkor tudta
meg a következôket:

Amíg a pályaudvaron búcsúzott, az autót ki
akarták rabolni. A biztonsági ôr észrevette, a
tettesek elmenekültek. A rádió nem francia ál-
lami rádió, csupán a francia vasút rádiója,
amelynek stúdiója pont az üvegkalitka mellett
volt. A szellemes francia biztonsági ôr – hogy
felhívja az állomáson kószáló, meglopott turis-
ta figyelmét – az egyik magnókazettát, melyen
úgy gondolta a turista beszél (valóban, záróje-

lentést diktált), figyelmeztetô jelként idônként
adásba küldte, hátha felfigyel rá a turista, va-
lami történt, jelentkezzen. 

A magyar rendszám alapján feltételezték,
hogy a tulajdonos nem beszél franciául, ezért
választották az értesítés ennyire bizarr módját.

Hát igen, ez tényleg igazi francia szellemes-
ség, ismerte el magában a férfi, és letörölte a
homlokáról az izzadságcseppeket. 

Majd a megkönnyebbülés mosolyával átvet-
te a magnókazettákat, kikereste a Szeretlek cí-
mû ôsrégi francia világslágert, majd egy bank-
jegy kíséretében átadta a biztonsági ôrnek. 

– Tudja mit, legközelebb ezt játsszák le –
mondta angolul. – Talán kellemesebb emléke-
ket ébreszt az ember fejében.

Beült a majdnem ellopott Audiba, és már
tudta, hogy ennyi idegesség után legfeljebb
egy külvárosi parkolóig fog eljutni, és az autó-
ban tölti majd a kényelmetlen, de ôrületmen-
tes éjszakát. Így is történt.

DR. CSIBA LÁSZLÓ

(Közölve a szerzô hozzájárulásával, a 2008-ban a
Szent Gellért Kiadónál megjelent Kérem, boncol-
janak fel! – egy orvos vallomásai címû kötetbôl.)
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Abban az évben nyertem felvételt az Ungvári
Állami Egyetem Általános Orvostudományi
Karára, amikor a szovjet kormány leszerelt
másfél millió hivatásos katonát – demonstrá-
landó a világnak békeszeretô politikáját. Az
más kérdés, hogy egy idô után mi, diplomával
a zsebünkben vagy éppen diplomaosztás
elôtt, töltöttük ki az ûrt: tényleges, kétéves
szolgálatra kényszerítettek. 

Az obsitosok gyakorlatilag kiszuperált tisz-
tek voltak, akik képesség hiányában nem illet-
tek a fegyverkezési hajsza, a haderô moderni-
zálásának palettájára. 

Többéves vagy éppen évtizedes szolgálatuk

megszüntetése sokuknak karrierje derékba tö-
rését jelentette, amit a politika úgy kompen-
zált, hogy zöld utat biztosított nekik a közép-
és felsôfokú tanintézményekbe. 

Az orvosira is sokan jelentkeztek volt szani-
técek, felcserek, akiknek gyakorlati és elméleti
tudása – ezt tapasztaltuk – hadseregbeli tény-
kedésüket követôen és annak eredményeként
a zseniális sámánok szintjére esett, ahol is csak
annyit kellett tudni és tenni, hány vödör me-
szet kell zúdítani a guggolóba kéthetenként,
hogyan kell bekenni a sebet zeljonkával (értsd:
zöldre festett jóddal), aszpirint adni minden
derék fölötti és hashajtót minden derék alatti

Doktoroidok
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