
1964

Nyolcéves koromban, kancsalságom miatt
szemmûtéten estem át – a Mária utcai klinikán
operált meg Sternberg Aliz, a kiváló sze-
mészprofesszor. A mûtét után leragasztott
szemmel feküdtem napokig, mikor azonban
végre elhagyhattam volna a kórházat, az osz-
tályon influenzajárvány ütött ki, így még pár
napig maradnom kellett. A betegek kezelésére
egy fiatal, szépséges orvosnô járt be hozzánk:
szôke haját az akkoriban divatos lófarokban
viselte. Nagyon tetszett, hogy gallérja alatt
türkizkék bársonyszalagot visel, és hogy kö-
penyébôl enyhe virágillat árad. Úgy emlék-
szem, mindig mosolygott – olyan gyönyörû-
nek láttam, mint valami tündért. Valahány-
szor megpillantottam, boldog izgalom fogott
el. Általában délután érkezett a kórtermünkbe,
minden ágyhoz odament, mondott valami
kedveset, meghallgatta a tüdônket, megsimo-
gatott bennünket, azután tovalebbent. Teljesen
belehabarodtam az én tündérembe. Egy nap
elhatároztam, hogy szerelmet vallok neki.
Mondani ugyan nem mertem volna semmit,
de lerajzoltam ôt legjobb tudásom szerint, a
kék szalagjával és a lófarkával, haját citrom-
sárgára, száját tûzpirosra, szemét égszínkékre
színezve. Dobogó szívvel vártam az újabb ta-
lálkozást, beszédes ajándéknak szánt mûvészi
rajzomat szorongatva izzadt tenyeremben.
Aznap persze egy kövér, rosszkedvû bácsika
jött be a tündér helyett, komor arccal körbedö-
cögött, aztán azt mondta: „No”, és kiment.
Másnap is hiába vártam szerelmemet. Har-
madnap pedig hazamehettem. 

Harminc esztendô múlva Misi fiammal jár-
tam a Mária utcában. Szegény örökölte tôlem
a kancsalságot és a mûtétet is. Az egyik szobá-
ban valami csoportfénykép-féleség a kórház
dolgozóit ábrázolta a 60-as évek közepén. Ült
közöttük egy fiatal, eléggé testes, fehér köpe-
nyes nô, szôke lófarokkal. Lapos, húsos arca
volt, túl erôs álla, apró gombszeme. Blúzának
gallérja alatt, jól láthatóan, szalagot viselt.

1970

Apám szerint gyermekorvosunk, Farkas Éva
1934-ben a legszebb, leggazdagabb és legoko-
sabb medika volt az egyetemen. Mikor megis-
mertem, már ötvenes éveit taposta: egykori
gazdagságából és szépségébôl bizony nem sok
maradt. Igaz mindig egyenes tartással, elegáns
kosztümökben, tûsarkú cipôkben járt, hollófe-
kete, gondosan elrendezett kontyát pedig kel-
lemes szappan-, kölni- és orvosságillat lengte
körül. Maga volt a kulturált és önérzetes Or-
vostudomány. Ennek ellenére én eléggé féltem
tôle, mert szertartásos komolysággal bánt ve-
lem, magázott, és akármi bajom volt, mindig
tetôtôl talpig kivizsgált, amivel különösen ser-
dültebb koromban hozott zavarba. A vizit
mindig ugyanúgy zajlott: a hosszas, alapos
kézmosás után Éva néni megjelent szobám aj-
tajában, kosztümkabátját a szék támlájára terí-
tette, majd kért egy kanalat a torokvizsgálat-
hoz, s miután megkapta, mindenkit kiküldött
a szobából. Ezután jelentôségteljesen a sze-
membe nézett, és azt mondta: „Kedves Uram,
legyen szíves, vetkôzzék Ádám-kosztümre.”
A vizsgálat általában sokáig tartott, és elkerül-
hetetlenül mindenre kiterjedt. Késôn érô gye-
rek voltam, így még tizenhárom-tizennégy
éves koromban is legalább évente egyszer-két-
szer ki kellett állnom az egyre nehezebben vi-
selt megpróbáltatásokat. Aztán egy alkalom-
mal – már nyolcadikos lehettem – szokott fel-
szólítására, hogy vetkôzzem Ádám-kosztüm-
re, összeszedtem minden bátorságomat, és
nem mozdultam. Ezen Éva néni láthatóan
meglepôdött, megkérdezte hát, mi a baj.
„Nem lesz elég csak derékig?” – kérdeztem
reszketô hangon. „Ha gondolja, kedves uram,
vetkôzzék csak derékig! Én tiszteletben tartom
férfiúi szemérmét” – felelte Éva néni méltó-
ságteljesen, majd belenézett a torkomba, elpa-
kolta mûszereit, felöltötte kosztümkabátját, és
kimért léptekkel távozott. Soha többé nem jött
ki hozzám.
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egyik üresen álló szobába, és nagyjából egy
órán át számomra is kellemes, érdekes beszél-
getést folytattunk valami aktuális, ám az or-
vostörténettel is összefüggô témáról. A hölgy
a riport befejeztével láthatóan elégedetten zár-
ta le magnóját, megköszönte a türelmemet,
majd megkért, hogy hadd készítsen rólam né-
hány képet a közlendô cikk kiegészítésekép-
pen. Nem szeretem ugyan, ha fényképeznek,
mindig bárgyú arcot vágok a fotókon, ám mit
volt mit tenni, belementem. A hölgy egyszer-
kétszer elkattintotta a gépét, majd megkért,
hogy vegyek fehér köpenyt, mert fehér köpe-
nyes képet is mindenképpen szeretne rólam.
Van is egy fehér köpenyem, még az ôsidôkbôl,
mikor a könyvtárosok számára az ilyesmi kö-
telezô volt, kicsit nagy és koszos, de a kedvé-
ért elôbányásztam a szekrény mélyérôl, és ma-
gamra öltöttem. A nô azonban még mindig
elégedetlennek látszott. „Jó lenne, ha sztetosz-
kópot is akasztana a nyakába“ – tanácsolta.
„Sajnos sztetoszkópom az nincs.” „Nincs?
Hogyhogy nincs?” „Mivel nem vagyok or-
vos.” „De hát a professzor úr doktor, nem?”
„Igen, csakhogy bölcsészdoktor” – magyaráz-
tam kissé szégyenkezve hiányosságaim miatt.
A nô láthatóan elkomorodott, aztán megbo-
csátóan legyintett, és felderült az arca: „Na,
nem baj, de azért egy szemüveget csak tudunk
keríteni?”

DR. MAGYAR LÁSZLÓ ANDRÁS

1975

Katonai szolgálatom hetedik
hónapjában sikerült szemé-
szeti felülvizsgálatra a kecs-
keméti honvédkórházba ke-
rülnöm. Itt azonban a vérvé-
telnél kiderült, hogy nagyon
magas a süllyedésem, áttettek
hát a belgyógyászatra. Még
aznap jelentkeznem kellett az
orvosi szobában, ahol egy
harmincas, meglehetôsen
vonzó küllemû, ôzikeszemû
nô fogadott. Nem köpenyt,
hanem miniszoknyát és feszes
blúzt viselt, gondoltam, vala-
milyen adminisztrátor lehet.
Leültetett, és írógépe mögé te-
lepedve kikérdezte az adatai-
mat. Vagy negyedórát pötyögött a gépen,
majd váratlanul közölte, hogy most pedig vet-
kôzzem le teljesen. Levettem a pizsamám –
szerencsére volt rajtam alsógatya is, mindig
hordtam, mert a kórházi pizsamák sliccén,
rejtélyes okból, sosem voltak gombok – a nô
pedig nekilátott vizsgálni. Ujjainak érintésétôl
és testének illatos közelségétôl – 19 éves vol-
tam ekkor – erôs izgalom fogott el. Megpró-
báltam a laktanyára, a reggeli tornára és Ba-
logh szakaszvezetôre koncentrálni, de hiába,
gerjedelmem nem hagyott alább. Helyzetem
különösen akkor vált aggasztóvá, mikor ha-
nyatt kellett feküdnöm, a nô pedig mellém ült,
és módszeresen, felülrôl lefelé haladva tapo-
gatni kezdett. A hasam aljához érve azonban
megállt, megértôn sóhajtott, és intett, hogy fel-
kelhetek. Hatalmas kô gördült le a szívemrôl.
Fölpattantam, és hálát adtam a Jóistennek,
hogy a végveszedelemben segített rajtam. A
hölgy jóságosan rám mosolygott, és azt susog-
ta: „Jól van, most lazítson egy kicsit, aztán
folytatjuk.”

2007

Az elegáns magazin csinos, fiatal riporternôje
a megbeszélt idôpontban magnetofonnal és
fényképezôgéppel jelent meg a könyvtárban.
Bevezetésképpen hosszasan magasztalta
munkásságomat, tiltakozásom ellenére foly-
ton professzor úrnak szólítva. Beültünk az
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