
– Tartsd az ütemet, három, négy – vezényelt
édesanyám lábával ütve a taktust, miközben
mellettem állva ő is húzta vonóját a hegedűjén.
Valami elég unalmas régi darabot próbáltunk –
talán a Júdás Makkabeus egy tételét –, ami nem
igazán tetszett, de jó alkalom volt arra, hogy a
másfeles szüneteket, váratlan belépéseket gya-
koroljuk.

Ezt a számot már többször eljátszottuk, de ma
este vendégség lesz nálunk, ahol újból együtt
fogjuk produkálni magunkat. Evvel a fellépés-
sel – a közös hegedüléssel – mindig nagy sikert
arattunk, ilyenkor a dicsfényből rám is szokott
hullani néhány sugár.

Több éve gyakoroltam már a hegedűvel, azt
mondták, hogy egész szépen játszom, de én
még nem voltam elégedett magammal. Láttam
ugyanis egy romantikus filmet – talán az Arl-
berg Express volt a címe –, amelynek művész fő-
hősével szerettem volna azonosulni. Arról szólt
a film, hogy egy jóképű, fiatal férfi utazik a hí-
res vonaton, de Tirolban egy éles kanyarban
kizuhan a kocsiból a sziklák közé úgy, hogy
senki sem veszi észre. Csak másnap talál rá egy
idősebb bőrnadrágos atyafi – hegedűkészítő
mester –, aki az eszméletlen férfit hazaviszi a
házába. Gondosan ápolják ő és csodaszép lá-
nya, és ennek eredményeként a férfi néhány
nap múlva magához tér, de nem emlékszik a
múltjára. Elbűvölve figyeli megmentőit, üldö-
gél a műhelyben, érdeklődéssel figyeli a hege-
dűk lelkének a kialakulását, és csodálja a szép
lány sürgését-forgását, titokban ráeső pillantá-
sait. Emlékezete még nem tér vissza, de egy
nap – a mester egy elkészült hegedű hangzását
próbálgatja – rátör egy ismerős érzés, kezébe
veszi a hegedűt, és gyönyörűen elkezd játszani
egy darabot, egy igazi szerenádot. Természete-
sen később kiderül, hogy ő valójában egy vi-
lághírű hegedűművész, aki éppen Svájcba uta-
zott volna egy hangversenyre. A lánnyal
egymásba szeretnek, elveszi feleségül, boldo-
gan élnek. A film záróképén a régi faházban lát-
hatók, ahol már két gyerek szaladgál körülöt-
tük, felettük pedig édesen szállnak a szerenád
dallamai.

Ennek a filmnek a hatására úgy gondoltam,
hogy érdemes tovább gyakorolnom a hegedű-
vel, hiszen varázslatos hangja mellett talán
tényleg alkalmas lehet a lányok megszédíté-
sére is. Eddig nagyon irigyeltem barátaimat,
akik gitáron, szaxin vagy dobon próbálkoztak
vonzerejük kialakításával és a lányok sóhajtá-
saival az iskolai klubnapokat megédesíteni.

Addigra már jól tudtam, hogy a hegedűn él-
vezhetően eljátszani egy szépen szóló hangot,
az bizony csak hosszú évek keserves gyakorlása
után – ha egyáltalán sikerül – válik elérhetővé.
Azért jól haladtam a tanulmányaimban, a vége
felé már az évzáró hangversenyeken komo-
lyabb darabokat is el tudtam játszani, mint a
Monti-csárdás vagy Brahms magyar táncai. De
végig élt bennem a vágyakozás valami más
hangzás, más jellegű dallamok iránt.

A hangok iránt nagy tisztelettel voltam, a fü-
lem meglehetősen gyorsan jelezte, ha hamis
hangot észlelt. Ezt a képességemet biztosan
édesanyámtól örököltem, aki a legkisebb hibát
is azonnal észrevette, és korrigált. Otthon min-
dig sokat nevettünk testvéreimmel, amikor a rá-
dióban megszólalt egy-egy Sárdy-nóta – mint
például a „Rózsalevél” – és édesanyánk egyszer
csak hirtelen közbevágott, felemelte az ujját, és
úgy mondta: ez itt hamis. Mi ezt nem nagyon
vettük észre, ezért gyakran a háta mögött fino-
man egymásra mosolyogtunk, hogy nana, az
nem olyan biztos. Mostanában, érett fejjel gyak-
ran azon veszem észre magam, hogy a rádióban
vagy a tévében hallott énekeseket figyelve, egy-
egy bizonytalan hangnál ujjamat felemelem, és
megjegyzem: ez itt hamis.

Lehet, hogy éppen ezért nagyon irigyeltem a
zongoristákat – a családban mindkét testvérem
zongorázni tanult –, akik ha egyszer leütötték
az a hangot, akkor az szépen és tisztán meg-
szólalt. A hegedűn, ha nem koncentrált az em-
ber, akkor bizony könnyedén elcsúszott az ujja
a húrokon egy-két millimétert, és a hang máris
megváltozott. A vonó által keltett nyekergé-
sekről nem is beszélve, jól láttam, hogy hegedűs
pályafutásom az iskolai zenekarban a Himnusz
eljátszásával elérte csúcspontját. Amikor azon-
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ban meghallottam egy igazi művész előadásá-
ban Beethoven hegedűversenyét, tudtam, hogy
a selymes, búgó, siránkozó, erőteljes, szívet fa-
csaró hangok megszólalásánál semmi sem lehet
szebb, és semmi sem lehet nehezebb, mint ezt a
zenedarabot így eljátszani.

Imádtam a zenét. Otthon egész nap hallani
lehetett vagy az én hegedűjátékomat, nővérem
zongorázását vagy öcsém küzdelmét a klasszi-
kusok unalmas gyakorlataival. Ő azonban
hamarosan a dallamosabb könnyű műfaj, a
pop és a dzsessz rejtelmei felé fordult, később
több híres zenekarban is játszott, profi zenész
lett. Így aztán akaratlanul is szinte minden
műfaj elém került, nővérem zongorázásának
köszönhetően szinte kívülről fújtuk az operet-
tek és operák fő áriáit, dallamait. Volt, hogy
egy balatoni táborban fogadásból végig tud-
tam énekelni a Trubadúr fő áriáit, állítólag
meglepő átéléssel.

Titokban elkezdtem zongorázni, mert elbű-
völtek az akkordok, az a hangzás, ahogyan
nyolc-tíz hang egyidejű leütésével varázslatos
dallamok jelennek meg a kezem alól. Eltanul-
tam öcsém kottáiból a könnyűzenére jellemző
hangcsoportokat, a dúr és a moll közötti kü-
lönbségeket, a szűkített szeptim rejtelmeit. Per-
sze briliáns technikát nem tudtam produkálni,
hiszen még az ujjrendet sem tanultam, de az ak-
kordok terén nagyon jól kiismertem magam,
és néhány számot egész jól el is tudtam később
már játszani.

Kedvencem volt – és talán a mai napig is az
– Gershwin The Man I Love című száma, amely-
nek különféle feldolgozásait külön gyűjtöttem,
és rengeteg gyakorlással tűrhetően megtanul-
tam előadni is. Elbűvölt és elvarázsolt a hangok
összecsengése, az átmenetek finomsága, a dal-
lam elbújása és beépülése a kíséretbe, majd újra
felszínre emelkedése.

Rendkívüli örömmel töltött el, amikor felis-
mertem az egyes zenedarabok – legnehezebben
a dzsessz – felépítését, a fő motívum kezdő és
záró szerepét, a középső részben a fő dallam el-
rejtésével és búvópatakként felszínre törésével
az improvizációk szabad és mégis szabályozott
rendszerét. Értékelni tudtam a finom, halk, haj-
szálpontos belépéseket, a forték ördögi hatását
a hallgatóságra, a dobok letompított kristálytiszta
ritmusát, amellyel a szólistákat kísérték. Amikor
pedig a dobok önálló életre keltek, erejük egy-
re inkább eluralkodott rajtunk, egy jó dobszóló

mintha a lelkünkbe hatolt volna, ősi idők álmaiba
terelte ösztöneinket. Ezért – mi az nekem – do-
bolni is elkezdtem tanulni, és úgy adódott,
hogy egy fél évig lehetőségem volt egy iskola
üres termeiben próbálni az ott unatkozó dob-
felszerelésen. Persze tanárra nem volt pénzem,
ezért csak az éjszakában játszó zenekarok do-
bosainak mozgását és trükkjeinek ellesését te-
kinthettem tanáromnak. Ennek ellenére az alap-
ritmusokat egész tűrhetően megtanultam, a
seprű, a dobverők használatát valamennyire el-
sajátítottam. Nem ért váratlanul, amikor öcsém-
mel együtt intézeti bulira hívtak játszani.

– Mit játsszunk? – kérdeztem tőle, amikor a
rendezvény kezdetén kissé megszeppenve ült a
zongora előtt.

– Kezdjünk valami lassúval – válaszolta, és
lassan végignézett a résztvevőkön. Irodai al-
kalmazottak, néhány csinosabb fiatal lány, ta-
nárok gyenge szerelésben, de fiatalon, közép-
korú hivatalnokok már kövérebben, jobb
ruhákban, de a korosodás árulkodó jeleivel.
Ahogy az innivaló fogyott – igencsak tempósan
– ezek a különbségek egyre inkább elmosódtak,
a tánc egy szintre hozta őket. Néhány szám
után izzadtan, csatakosan szorongatták az urak
a csak kissé tiltakozó hölgyeket, látszott, hogy
sok összeszokott páros mutatja be ország-vi-
lág előtt fergeteges tánctudását, persze nem a
feleségének.

– Kérnénk egy csacsacsát – lihegte arcomba
egy adag fröccs kíséretében az igazgató, akinek
persze nem tudtunk ellenállni. Nem mondom,
hogy a lábgépek és a kezek ütemének össze-
hangolása tökéletesen sikerült, de ahogy el-
néztem a táncparketten sürgölődőket, úgy tűnt,
hogy mégis mi vagyunk a nyerők.

Nagy sikerünk volt – mi sem gondoltuk
volna –, mindenki gratulált, és közölte, hogy
mennyire jól érezte magát, és hogy mennyire el-
találtuk a hangulathoz illő zenét. Többször
azonban nem hívtak, mert a következő héten a
teljes dobfelszerelést ellopták, újat venni pedig
az intézet költségvetése nem engedélyezett.

Egyetemistaként úgy gondoltam – talán egy
balul sikerült kapcsolaton búsongva –, hogy
mégiscsak a gitár az, amivel neki lehetne indulni
a komolyabb csajozásnak. Tábortűz, sátrak, ro-
mantika, kis pengetés, nagy érzések, olvadó szí-
vek jártak az eszemben, amikor elkezdtem a tu-
dományos munkát. Ez azt jelentette, hogy az ösz-
szes elképzelhető akkordot – akkor még nem lé-
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teztek a mai összeállítások – kiszámolva, ki-
pontozva egy nagy kockás füzetben megraj-
zoltam, majd elkezdtem próbálgatni őket. A baj
csak az volt, hogy az akkordokat nem az elő-
fordulási gyakoriság sorrendjében, hanem a
hangok sorrendjében kezdtem gyakorolni. Így
aztán egy fél év után több mint harminc kü-
lönlegesnél különlegesebb akkordot le tudtam
játszani, de még egyetlen számot se adhattam
volna elő a tábortűznél. Utólag már tudtam,
hogy egyes egyszerűbb dalokhoz négy-öt akkord
ismerete is elég lett volna, de én a tökéletesség-
re törekedtem. Így aztán lassan elpárolgott vad
vágyam a gitározás elsajátítására.

De csodálatom a zene és a zenészek irányá-
ban nem változott, sőt, hogy magam is bekap-
csolódtam a magam dilettáns módján a zené-
lésbe, egyre inkább csodáltam a profik és az
ismeretlenek tehetségét.

Csak bámultam, amikor valaki – egy-egy
jam-session alkalmával – belépett hangszerével
a működő zenekarba, majd pillanatnyi meg-
torpanás nélkül bekapcsolódott a zenélésbe.
Nem szólt neki senki, nincs kotta előtte, nem
utasítja az első hegedűs, nem kopogott rá pál-
cájával a karmester, hogy kezdjük a fisztől, ha-
nem ösztönösen felismerve a harmóniát töké-
letesen képes együtt játszani a többiekkel. Ilyen
lehetett az amerikai Django Reinhardt – a világ
második legjobb gitárosa –, aki ráadásul még
soha életében nem is tanult gitározni. Mégis
bárhol és bármikor beült akármelyik zenekarba,
csodálatosan játszott, improvizált minden hi-
vatalos összhangzattan nélkül.

Gyakran álmodtam arról, hogy magam is
ilyen tehetség vagyok, hangszeremmel bátran
beülök egy idegen együttesbe, és egy fél óra
múlva már hangos ovációval fogadják társaim
is különleges improvizációmat. Hogy ez melyik
hangszerrel történt meg, azt az álomban nem
tudtam megfigyelni, annyira el voltam foglalva
a játékommal. Egy alkalommal már a valóság-
ban is megérintett az együtt zenélésnek ez a ká-
bító hangulata, amikor családi összejövetelen új
feleségem szaxofonozott, öcsém zongorázott,
én pedig ihletett állapotban olyan hangokat és
futamokat tudtam a hegedűn varázsolni, ami-
lyeneket addig még soha.

De az igazi, viszonzatlan szerelem mégiscsak
a zongora volt, amelyik a legnagyobb érzelmi
hatást váltotta ki belőlem. A legszebb zenei ál-
mom ugyanis mindig erről szólt. Úgy láttam

magam, mint híres zongoraművészt, aki vala-
melyik gyönyörű zongoraversenyt szólaltatja
meg. Főleg azok a részek emelkedtek a felszínre
tudatalattimból, amelyekben a zenekar is teljes
erővel játszik, de a zongora hangja mindent
túlszárnyal, kétkezes erős akkordokkal, ame-
lyek több oktávon át megismétlődnek, leüté-
sükbe belerázkódik a zongorista, sőt a hangszer
is. Úgy éreztem, hogy ezek az akkordok erőt,
szárnyalást, az ember és a szépség győzedelmét
jelentik az elmúlás és a halál fölött. Ilyennek
gondoltam Csajkovszkij B-moll zongoraverse-
nyét, a Varsói koncertet, Gershwin Kék rapszódi-
áját, hogy csak néhányat említsek közülük. Saj-
nos ezek gyakorlati megvalósulása csak hiú
ábránd maradt. Addigra már tudtam, hogy mi-
nél egyszerűbbnek, könnyedebbnek tűnik egy
produkció, annál több munka, unalmas gya-
korlás, a hibák ismétlődő kijavítása, a technika
folyamatos csiszolása bújik meg a háttérben.
Csodálatom azonban azok iránt, akik ezt a bű-
völetet elő tudják idézni, töretlen maradt, és
értékelni tudtam azt az iszonyatos munkát,
amely egy ilyen teljesítmény hátterében meg-
húzódik.

Hosszú évek teltek el, elvégeztem az egyete-
met, sebészként kezdtem dolgozni, és észre-
vettem, hogy milyen sok hasonlóság van a se-
bészi és a zenei pálya között. Az odafigyelés, a
ritmusérzék, az ujjak finom mozgása, irányít-
hatósága, ereje egyformán fontos egy-egy mű-
tét elvégzésénél vagy egy zenemű interpretálá-
sánál. A különbség csak annyi, hogy a
gyakorlás nem hangszeren, hanem a műtétek-
hez szükséges mozdulatok szabad ismétlésével
történik.

Hogy a legegyszerűbb ténykedés – egy ér le-
kötése, egy csomózás – zavartalanul és fenn-
akadás nélkül menjen, ahhoz több ezerszer kel-
lett egy szék karfáján fonál segítségével gyako-
rolni, hogy az olyan simán menjen, mint egy bű-
vészmutatvány. A szikét sem véletlenül fogjuk
úgy, mint egy hegedűvonót, mert így lehet a leg-
jobban szabályozni az erőt és a finomságot, hogy
csak azt a réteget vágjuk át, amely a műtéthez
szükséges, és ne hatoljunk át feleslegesen más
szerveken.

Asszisztálni pedig – segíteni az operatőrnek,
eltartani a beleket, elszívni a vért, hogy látni le-
hessen a műtéti területet, figyelni, hogy ne rossz
irányban keresgéljünk – igazán csak az tud, aki
a zenében begyakorolta az együttjátszást, a töb-
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biek gondolatának, tempójának az átvételét. Az
ilyen asszisztens érzi a pontos belépés idejét,
nem kényszeríti rá akaratát erőszakkal az ope-
ratőrre. A kampók mozgatását, a szükséges po-
zícióváltást, más szerv eltartását pont akkor és
úgy végzi, ahogyan azt egy sebészi kotta is je-
lezné.

Negyvenéves koromra már kiforrott sebész
lettem, a legnehezebb műtéteket is rutinsze-
rűen végeztem, aránylag kevés szövődmény-
nyel. Úgy gondoltam, hogy ebben a zenei elő-
képzettségem feltétlenül komoly szerepet
játszott, és sikerült olyan műtéti zenekart – ba-
ráti kollegákból – összeállítani, amellyel a nap
bármely időpontjában a legnehezebb feladatot
is meg tudtuk oldani.

Az egyik unalmasan induló napon hívatott a
professzor, és ennek a pillanatnak nagy jelen-
tősége lett további pályafutásomban. Behívott a
szobájába, és azt mondta:

– Lajoskám, le kéne menned M.-be, ahol el-
lenőrizni kellene a sebészeti osztályt.

– Örömmel – válaszoltam –, de biztos, hogy
oda nekem kell ellátogatni?

– Miért? – kérdezte a professzor.
– Hát csak azért gondolom, mert az ottani fő-

orvos idősebb korosztályt képvisel, én pedig
eléggé kölyökképű vagyok, félek, hogy furcsán
veszi ki magát, hogy én ellenőrzöm az ő mun-
káját – aggodalmaskodtam.

– Ugyan már! – győzködött a főnök, majd di-
csérni kezdett, ami ugyancsak szokatlan volt. –
Te már országos, sőt európai hírnevet szereztél
magadnak a műtéteiddel, ez ad neked akkora
tekintélyt, hogy nyugodtan szétnézhetsz náluk
– mondta ki a végső szót az igazgató. Így is tör-
tént.

Pár nap múlva a kora reggeli gyorssal men-
tem M.-be, ahol az állomáson már várt a kórház
kocsija. Pár perc alatt beértünk a megyei kór-
házba, ahol a kórház igazgatója és a sebész fő-
orvos ünnepélyesen üdvözölt. Illően köszön-
töttem őket, ők is barátian érdeklődtek klini-
kánkról, majd átmentünk a sebészeti osztályra.

A főorvos – kis szobájában, forró kávé mellett
– megmutatta az elmúlt év műtéteinek a sta-
tisztikáját, elmondta, hogy mi akadályozza a
még korszerűbb munkát, néhány részletkér-
dést megbeszéltünk, majd elindultunk szét-
nézni a birodalmában. A bejáratnál már felso-
rakoztak az ott dolgozó sebészek, a főnővér és
egyéb munkatársak.

Mindenkinek bemutatkoztam, mint egy új
szólista a zenekar tagjainak, majd végigmen-
tünk a kórtermeken. Irigykedve néztem a ra-
gyogó tiszta folyosókat, a fehér falakat, tiszta
ágyneműket, az ápolt betegeket. Mindenki ked-
ves volt, mindent megmutattak – a fürdőket,
vécéket külön is meg kellett vizitálni –, de a be-
tegágyaknál valami furcsa lekicsinylő hang-
súlyt véltem kihallani a nekem referáló alorvos
– a főorvos helyettese – beszédéből.

A következő kórteremben egy rendkívül so-
vány, erősen sárga férfi beteget néztünk meg,
akiről csak annyit mondott felületesen az osz-
tályvezető, hogy elzáródásos sárgasága van, és
várják, hogy csökkenjen az epefesték szintje a
vérében.

– Mitől van az elzáródás? – kérdeztem.
– Valószínűleg epekő okozza – jött a válasz.
– Megnézhetném a beteget? – kérdeztem,

mert gyanús volt a beteg színe, majd leültem az
ágy melletti székre.

– Tessék – hajtotta fel a takarót a nővér.
A behorpadt hasú, igen sovány, a gyógyu-

lásról lelkileg már lemondott beteget gondo-
san megvizsgáltam, és a hasában, jobb oldalon
aránylag kicsiny, de valamennyire mozgatható
daganatot tapintottam. Megköszöntem a beteg
közreműködését, majd a főorvosnak és az osz-
tálynak jeleztem, hogy a vizit után szeretném
ennek a betegnek a kórlapját megnézni, és kon-
zíliumot tartani róla. A beleegyezést követően
az alorvos arcán átsuhanó gúnyos mosoly je-
lezte, hogy ez a konzílium most már vérre
megy.

A főorvos szobájában először gratuláltam
neki ahhoz, hogy mindent rendben találtam. A
ragyogó tisztaság és a műtéti statisztikák egya-
ránt azt tanúsítják, hogy az osztály munkájában
nem lehet hibát találni, sőt csak megdicsérni
lehet őt és munkatársait.

Átnéztem a sárga beteg kórlapját, néztem
körbe jelentőségteljesen – néma csendben fi-
gyelték – majd megkérdeztem az ellenséges-
nek tűnő alorvostól:

– Mire gondoltok, hogy mégis mi van a be-
tegség hátterében? – szögeztem neki a kérdést.

– Hát úgy értékeltük a leleteket, hogy az
epekő a vezetékben megmozdult, hiszen az
epefestékszint lassan csökkent, és azt tervez-
zük, hogy ha normalizálódik, akkor megope-
ráljuk.

– Én pedig azt találtam, hogy a beteg hasában
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tapintható daganat – bár ez a kórlapban nincs
feltüntetve – a hasnyálmirigy fejében van, és ez
zárja el az epevezetéket és okozza a sárgaságot
– fejtettem ki nyugodtan szakmai véleménye-
met. Ekkor odafordultam a főorvoshoz, és ba-
rátian megkérdeztem:

– Mit gondolsz erről?
– Azt hiszem, hogy igazad van – nyögte ki

lassan, mert helyettesét sem akarta cserben-
hagyni. 

– Mit terveztek csinálni? – ütöttem a vasat to-
vább.

– Te mit tanácsolnál? – dobta vissza a labdát.
– Én azt hiszem, hogy ezt a beteget minél

előbb meg kéne operálni, és el kellene távolítani
a hasnyálmirigy fejét. – Láttam rajta, hogy nem
nagyon tetszik neki a válasz, de emlékeztem is
a statisztikájukra, mely szerint az utóbbi há-
rom évben ilyen műtét nem történt.

– Mikor kellene ezt a műtétet elvégezni? – for-
dult hozzám a főorvos.

– Ha a beteg gyomra üres, a lehető leghama-
rabb, akár még ma is – válaszoltam provokatí-
van.

Ekkor az alorvos magához tért a rossz diag-
nózis miatti letargiájából, és kárörvendően le-
csapott.

– Nem kérhetnénk meg téged – fordult hoz-
zám –, hogy elvégezd ezt a műtétet?

A lenéző gúny, a vélt ellenfél bukásának a
felcsillanása most, hogy így sikerült engem
csapdába csalni, csak úgy sütött belőle.

– Nagyon szívesen, de csak akkor, ha te asz-
szisztálsz benne. Természetesen csak akkor, ha
a főorvos úr is úgy gondolja – fordultam újra a
főnök felé.

– Hogyne, én is nagyon örülnék, ha ezt így si-
kerülne megoldani, mert mindannyian sokat
tanulnánk belőle – közölte őszinte örömmel.

– Mennyi ideig szokott ez a műtét tartani ná-
latok? – csavartam még egyet az alorvos öntu-
datán.

– Hát olyan – segélykérően nézett a főnökére
–, körülbelül öt-hat órát, ha jól megy – vála-
szolta óvatosan.

– Akkor kezdhetünk két órakor? – fordultam
a főorvoshoz.

– Magam is ott leszek – felelte gálánsan, azzal
megköszönte a konzíliumot, kiadta az utasítá-
sokat, engem pedig elcipelt ebédelni.

A műtét idejére megtelt a műtő előtere min-
denféle érdeklődőkkel. Sebészek, nőgyógyá-

szok, urológusok, több belgyógyász is izgatot-
tan beszélgetett egymással. Úgy látszik, hogy
híre ment, hogy itt egy vendégszereplés készül,
és várhatóan egy nagy bukás, de legalábbis le-
égés lehetősége lebeg a levegőben. Már attól fél-
tem, hogy fogadásokat fognak kötni rám úgy,
hogy abból én kimaradok. Furcsa módon egy
kis feszültségnél többet nem éreztem, mert bíz-
tam benne, hogy a közel száz hasonló műtét ta-
pasztalatának birtokában meg tudom oldani
ezt a feladatot is.

A beteg már elaltatva, lepedőkkel letakarva
feküdt az asztalon, amikor kezemet magam
előtt tartva, bemosakodva bementem a műtőbe.
Üdvözöltem az asszisztenciát, a műtősnőt, az
altatósokat, majd a velem szemben álló alorvos
kezére tettem a kezem egy röpke pillanatra,
majd a szemébe néztem, és azt mondtam:

– Hát akkor gyerünk!
Ekkor hirtelen egy olyan érzés fogott el, mintha

nem is műtőben, hanem egy hangversenyteremben
lennék. Gyönyörű dallamot véltem hallani, ez egy
előjáték – jutott eszembe –, de hiszen ezt én játszom
egy zongorán.

– Szikét – mondta másik énem.
Csilingelő hangok áradtak szét egy gyönyörű kert-

ben – hallucináltam –, csak nem a Villa d’Este szö-
kőkútjai csobognak?

A hasüregben a májat és a beleket végigvizs-
gálva nem találtunk áttétet, a daganat tényleg
elég kicsinek tűnt. Elkezdtük a felszabadítást,
mindkét asszisztensem rendkívül ügyesen, fi-
nom kézzel asszisztált, úgy éreztem, mintha
tényleg váratlanul egy új zenekarba kerültem
volna be.

A zongorán, szabadon szárnyalva – képzeletemben
– egyre erősebb futamokat játszottam, néha már im-
provizáltam is, ujjaim hihetetlen gyorsasággal pe-
regtek.

Sikerült átjutnunk a műtét egyik legnehezebb
szakaszán, leválasztottuk a legnagyobb, szaka-
dékony érről a daganatot.

Úgy éreztem, mintha életem két legnagyobb álma
válna most valóra. Váratlanul beugrottam egy is-
meretlen zenekarba, ahol egy pillanatnyi tétovázás
nélkül felvettem a többiekkel a ritmust, megtaláltuk
a közös hangnemet. Az improvizálás szabadon hul-
lámzik és beépül az egész intonációba, a háttérben
megbúvó, de mégis az egész játékot vezérlő dallam
káprázatába.

Az álom másik része még erősebben teríti rám ér-
zéki csalódását, hogy versenyzongorán játszhatom el
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azt a lúdbőrös borzongást kiváltó mágikus erejű da-
rabot, melynek a legszebb része, az akkordok hábo-
rúja, és ez a beteljesedés lassan közeledik, mint egy
várva várt orgazmus.

Közben sikerült eltávolítani a daganatot a
patkóbél egy darabjával együtt, és megkezdtük
a hasnyálmirigy maradékának a beültetését a
gyomor hátsó falába.

A fülemben kavargó zene átmenetileg kissé nyu-
godtabbá vált, de később a staccatók sortüze egyre
gyakoribb lett, a zongora fel-felmorajlott, mintha
egy tűzhányó kitörni készülne, de még nem érte el a
megfelelő feszültséget.

Körülnéztem, hogy látszik-e rajtam, hogy itt va-
lójában nem is műtét folyik, hanem életem álmának
a megvalósulása. Az csak a látszat, hogy operálunk.
A valóságban frakkba öltözve, fehér csokornyakken-
dőben, a zongoránál ülve ujjaim száguldoznak a bil-
lentyűkön, miközben a hallgatóság elbűvölve figyel,
még a karmester is tisztelettel követi szédületes tem-
pómat.

Ujjaim közben tényleg boszorkányos gyor-
sasággal varrták össze a nyitott beleket – a he-
gedűs múlt megtette a magáét, gondoltam sze-
retettel édesanyámmal közös hegedüléseinkre
– az asszisztensek pedig elkapva a műtét tem-
póját, hihetetlen sebességgel és precizitással kö-
vették minden mozdulatomat.

A zenekar már a végkifejlet irányába fordult, a
zongora a kezem alatt mintha utolsó erejét gyűjtené
össze, úgy morajlott. A vonósok hangja egyre erősebb
lett, a fúvósok érces torokhangjai tömör hátfalat al-
kottak, a dobok megperdültek, és ekkor:

– Kész vagyunk – jelentettem be a többiek-
nek, de lehet, hogy ez nem is nagyon hallatszott,
mert fülemben ekkor már csak a zongora dübörgő
hangjai visszhangoztak. A zenekar összes vonósa és
a fúvósok a fő dallamot játszották, de tőlük élesen kü-
lönvált és kiemelte a dallam fenségességét az a két-
kezes, keményen megütött akkordgránát, amelyet
először mélyen, kis szünetet tartva egy oktávval,
majd kettővel magasabban játszottam, és amely min-
den egyes leütéskor robbanásszerűen rázta meg a
bensőmet.

Úgy éreztem, hogy átölel a katarzis, ennél na-
gyobb boldogság – szinte az élet értelmének a betel-
jesülése – nem érhet halandó embert. Az utolsó ak-
kord után kezem egy darabig még a levegőben
maradt, majd lassan lehanyatlott.

Kissé lihegve, kipirult arccal álltam fel a közönség

ovációja, hangos bravó-kiáltásai közepette. A kar-
mester hozzám sietett, gratulált, majd kezemet meg-
fogva és felemelve előrevezetett a pódium széléhez.
Többször is meghajoltunk a közönség felé – akik már
állva tapsoltak –, majd ellépett mellőlem. Intett a ze-
nészeknek – akik a hangszereiken kopogva fejezték ki
legnagyobb tetszésüket –, és vezényelt, hogy az egész
zenekar álljon fel. Kezet fogtam, és gratuláltam az
első hegedűsnek, és a legjobb trombitásnak, aki vir-
tuóz szólóval kápráztatott el még engem is – majd
többször is meghajoltam a zenekar, majd még egyszer
a közönség felé.

Lassan tértem csak magamhoz a káprázat-
ból. Elsőként asszisztensem gratulált.

– Fantasztikus volt, tanár úr, elismerésem a
rendkívüli műtéthez, összesen csak két és fél
óra volt a zárással együtt. Ez hihetetlen, és ez az
új technika teljesen lenyűgözött, megkérdez-
hetem, hogy ezt hol tanultad – kérdezte őszinte
és elismerő érdeklődéssel. Gondoltam, egy kis
fricskát azért megérdemel, ezért így válaszol-
tam:

– Most jelent meg az első száz ilyen műtét
elemzése az American Journal of Surgeryben.

– És ki írta? – kíváncsiskodott gyanútlanul.
– Én – szólt a rövid, de velős válaszom,

amelytől a kolléga csak hebegni tudott, mire ki-
nyögte:

– Ez igen – és hosszan rázogatta álomzongo-
rista finom kezemet.

Este volt már, mikor kivittek a pályaudvarra,
elbúcsúztunk egymástól, és különösebb udva-
riaskodás nélkül még egyszer megdicsértük
egymás munkáját. Az alorvostól baráti öleléssel
búcsúztam – később jó barátok is lettünk –, a fő-
orvos pedig szinte fiává fogadott örömében,
hogy ez a mai nap ilyen jól sikerült.

Másnap a klinikán részletesen referálni sze-
rettem volna professzoromnak, de rögtön az
elején – mint aki már értesült minden fontos
momentumról – félbeszakított, és azt mondta:

–  Hallom, hogy milyen jól szerepeltél a ven-
dégségben – és meleg, szeretetteljes pillantással,
huncutul mosolyogva elismerően veregette
meg a vállam.

Hát még ha a csodálatos zongoraversenyt
hallotta volna?

DR. FLAUTNER LAJOS
(sebész, professzor emeritus)
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