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A beteg neve: Adelino Augusto Silva Rodri-
gues, Agostinho Manuel Marques Madeira, An-
tónio Herculano Rodrigues Almeida, António
Paulo Gomes Ferreira Dias, Armindo Jorge Mo-
ura Marques, Bruno Adriano Silva Ribeiro, Car-
los Alberto Almeida Pinto, Carlos Manuel Pires
Sousa, Duarte Nuno Cruz Seixas, Fernando
Jorge Domingues Barbosa, José Guilherme An-
tas Batista, José Manuel Ferreira Mota, Manuel
Silva Oliveira, Luís Miguel Martins Fernandes
Pereira, Jorge Jesus Pereira, Manuel de Lou-
renço Jesus, Paulo Jesus Fernandes Cunha, João
Jesus Caetano, Fábio Jesus Moreira Almeida, Jú-
lio César Jesus Paulo, Jesus Moreira, Jesus Pa-
ulo, Jesus Jesus. És valamennyi korábbi szép
nevű beteg képviselőjeként ma délután: Jesus
Joao Silva.

Jesus barna hajú, szép arcú, amikor belép,
azt mondja: „Engedelmével”, jelezve, hogy ő
vendég itt. Harminchárom éves, a keze fáj.
Mind a két oldalon a csuklója. Amikor nagy
erőt kell kifejteni, akkor lehanyatlik, olyan,
mintha nem az övé volna. Mutatja is, hogy mit
nem tud vele csinálni. Nagyon sokat dolgozik,
épületasztalos, tehát ács, mint József, a nevét
adó apja. Látom a kezén. Nem visel a munká-
hoz kesztyűt. „Ez mi itt?” – kérdezem, amikor
mindkét csuklóját felém fordítja, mindegyiken
két vonalas seb, a középvonalban, néhány öltés
nyoma benne, a seb kicsit kiemelkedik, piros.
Akkor eszembe jut a régi lecke a gimnáziumból:
Világ világa, Virágnak virága! Keserüen kinzatul,
Vos szegekkel veretül. És rá azonnal a latin ere-
deti: Flos florum / dux morum / venie vena / quam
gravis in clavis / est tibi pena – amiből valaki a
most már nehezen érthető ómagyar nyelven
verset faragott. Nem kell lehúzni a cipőt, mon-
dom, mielőtt az ágyra fekszik. Hosszú, sovány,
spanyolnak látszik, nem portugálnak. „Mit fog
csinálni?” – kérdi Jesus. Gyorsan keresztet vet
magára, és úgy fekszik le, hogy mindkét te-
nyerét felfelé fordítja. Ez furcsa, a betegeim
nem így szoktak lefeküdni. Ezzel jelzi a kiszol-
gáltatottságát – gondolom. „Egy kicsit bököd-
jük magát” – próbálok jópofa lenni, de felesle-
ges – el is szégyellem magam azonnal. Jesus

mozdulatlan, csak akkor feszeng egy kissé, ami-
kor már benne vannak a tűk. „Miért kellett
megoperálni a csuklóját ilyen fiatalon?” – kér-
dezem. „Nem voltam már fiatal – mondja Je-
sus… –, de fájt a kezem, és a biztosító orvosa el-
küldött a sebészhez, az pedig másnap
megoperált.” „És jobb lett?” – kérdezem. „Nem,
nem lett jobb” – mondja. „Rosszabb lett?”
„Nem, nem lett rosszabb” – így a válasz. „Ak-
kor mi legyen?” – kérdezem én. Nem válaszol.
Szúrom bele a tűket: Keserűen kínzatul… – jár a
fejemben, és azt gondolom, hogy ennek a sze-
génynek, akit harminchárom évvel ezelőtt a
Tras os Montes kicsi falujának kőtemplomában
Jesusnak kereszteltek a szülei, ahol télen néha
hó is esik, ahol május végéig nyargalnak a hi-
deg szelek, meg kellene magyaráznom, hogy
semmi, de semmi nem történik az ő érdeké-
ben. Amíg egészségesnek mondja magát, addig
birkóznia kell kővel, fával, hogy hasznot hajt-
son a világvállalatnak, amelyik falat, házat és
utat építtet mindenhova, megkívánja, hogy dol-
gozzon, és vigyázzon magára, tehát ne kerüljön
sokba, és amikor azt állítja, hogy baja van, ak-
kor sem történik semmi az érdekében, mert ha
egészségesnek találják, tehát a kalapács fel-
emelésére alkalmasnak, akkor is a biztosító
nyer rajta az orvosokon keresztül, ha általverik
a csuklóját, mint ennek a Jesusnak itt, akkor
még többet hoz valakinek, akinek a biztosító ad
pénzt érte és miatta. Abból neki nem sok jut.
Ennyi bajtól nem kerül az áhított invalidusok
közé, hogy a rossz kezéért pénzt kapjon, tehát
jár egyik orvostól a másikig, elszenvedi a leg-
ravaszabb vizsgálatokat.

Végül is nem vagyok bíró, nem vagyok hely-
tartó, engem nem az igazság kiderítésére küld-
tek ide, orvos lennék, de ez Jesusnak kevés.
Mindkét megoperált kezét védekezésül tartja
elém és a világ elé, hogy lássátok feleim, meny-
nyit kell szenvedni az embernek, amíg eléri a
megigazulást. A tengerentúlon a nagy Krisz-
tus-ünnepeken erős fiatalemberek felkötözte-
tik magukat a keresztre, a Fülöp-szigetekiek fel
is szegeltetik, hogy megtapasztalják, és a töb-
biekkel is elfogadtassák az iszonyú testi fájda-

Keserűen kínzatul…
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lom áldozatát, ami számukra lelki idvezüléssé
válik. Lehet, hogy csak harmadnapra gennyed
el a seb. Az önkéntes Jézus-imitátorok szegeit
sterilizálják, ez előírás, nehogy AIDS-t kapja-
nak. Tehát ettől a betegségtől jobban félnek,
mint a keresztre feszítéstől, az utóbbiról tudják,
hogy azt túl lehet élni, az AIDS-t nem. A por-
tugálok többsége hipochonder, ezt az írók már
régóta hirdetik. Találtam egy véleményt a XIX.
század végéről, a régi szöveg szerint: „Num
pais em que a ocupacao geral é estar doente.” Azaz:
Ez egy olyan ország, amelyikben a legelterjed-
tebb foglalkozás a betegeskedés (Eça de Quei-
roz: Os Maias, 1888). A portugálok 29%-a ál-
lítja, hogy az egészsége rossz vagy nagyon
rossz, a spanyolok 9%-ával szemben. Egyne-
gyedük valamilyen pszichológiai bajban szen-
ved, Franciaország után a legtöbb gyógyszert a
portugálok íratják fel a konzultációkon. Nem-
csak gyógyszer, hanem a bunkófon (amit úgy
viselnek, mint egy talizmánt) és az autók egy-
millióra számolt arányában is vezetnek (!). Mi
történt veletek itt, ebben a szép országban, Je-
sus? Annak a másik Jesusnak a Világ fájt, azért
kapta a szegeket a csuklójába, nektek nagyon fáj
a kezetek, amit ráfogtok a Világra. Mennyi idő
alatt történt veletek mindez? – gondolom a
szertartás közben, mert minden orvosi vizsgá-
lat szertartás, különösen, ha Jesusról van szó.
Én igyekszem, hogy kevés fájdalmat okozzak
neki. Ő meg van győződve arról, hogy ezt meg-
szolgálta, afelől sincsenek kétségei, hogy nagy
baja és szenvedése elvezeti az üdvözülésig. Mi-
közben Jesust vizsgálom, eszembe jut, hogy
ezeknek a népeknek itten nincsen Mária-siral-
muk. Ők a Máriák és általában a nők fájdalmát
nem szívesen veszik tudomásul. Nem ismerik
Mária keservét, nem a fia elvesztése miatt saj-
nálják, hanem saját bajaik közül Mária oltal-

máért esdekelnek, ilyenformán: Sob a tua mise-
ricórdia nos refugiamos. / Mãe de Deus! / Não dei-
xes de considerar as nossas súplicas / em nossas di-
ficuldades, / Mas livra-nos do perigo (Irgalmas
szíved oltalmába sietünk, Isten Anyja, Hallgasd
meg a könyörgésünket nagy megpróbáltatása-
inkban, És szabadíts meg bennünket a bajtól).
Az ima Krisztus után a harmadik században
keletkezett – szövege eredetiben sokkal tapin-
tatosabb és finomabb. Akkor mi még hol vol-
tunk, istentelenül? Ki tudja? Ők viszont már
erre jártak, és saját nyelvükön imádkoztak, amit
a pogány Róma hagyott rájuk. Ez nem is volt
olyan nagyon régen.

„Nagyon súlyos?” – kérdezi halkan Jesus,
miután végeztünk. „Nem, nem nagyon – mon-
dom neki, aztán látom, hogy a barna szemek
felhősödnek, ezért kijavítom magam: –…de…
ahogy jobban megnézem, hááát… mégiscsak sú-
lyos.” „Meg kell-e operálni még egyszer?” –
kérdezi Jesus. „Megoperálni?” – morfondírozok
magam elé… azt nem kellene, de magát, Jesus,
meg fogják operálni, még egyszer, és még egy-
szer, abban biztos vagyok. És annyiszor és ott
fogják megoperálni, ahol és ahányszor akarja…
És műtőasztalhoz fogják többször feszíteni Car-
los Alberto Almeida Pintót, Carlos Manuel Pi-
res Sousát, Duarte Nuno Cruz Seixast, Fer-
nando Jorge Domingues Barbosát, José
Guilherme Antas Batistát, José Manuel Ferreira
Motát, Manuel Silva Oliveirát, Luís Miguel
Martins Fernandes Pereirát, Josef Jorge Jesust és
Téged, Jesus, Téged!

És én már mondhatok vagy írhatok akármit.
Semmit nem tudok tenni önért, Jesus, ezért
hát… mosom kezeimet.

DR. SZIRMAI IMRE

A neurológus professzor egy éven át Portugáliában elekt-
rofiziológiai laboratóriumban dolgozott – (A főszerk.)

Az anyaméhben az embrióban van elrejtve az
emberiség egyik leghatékonyabb motorterve.
Hibátlanul összeszerelve, kifejlett állapotában
csak akkora, mint egy férfiököl. Nem túl sok-
fajta alkatrész működik benne, de az 60–70 évet

A mindenható Pacemaker
is tud szinte hibátlanul. A sinuscsomó a má-
sodperc részeit osztja be mintegy napi 100 000
alkalommal, hihetetlen pontos dobbanásokra.
Az egyik legpontosabb óránk, és évmilliók óta
nem késik, nem siet jó esetben. A nem egészen


