
szoba, mindössze három ágy volt benne, egye-
dül feküdt a beteg. Fiatal nő volt, huszonhárom
éves, ezt a kórlapról olvasta le. Eszméleténél
volt, mert ahogy belépett a szobába – ránézett.

– Hogy érzi magát? – nyúlt a kezéhez, hogy
a pulzusát tapintsa.

– Nem is tudom, hogy kellene éreznem… –
válaszolt halkan.

– Igen, igen, hisz az elmúlt napokra nemigen
emlékszik. Fájdalmai vannak? És ha igen, akkor
hol, mi fáj? – Márványfehér jobb kezével végig
tapogatta takaróját a ha sa tájékán.

– Itt, itt érzek szúró fájdalmakat, különösen,
ha megmozdu lok. És… nagyon, nagyon gyen-
ge vagyok.

– Meg tudná mondani: milyen nap van ma,
hányadika? – vonta le alsó pilláját, amelynek
vékony hártyája laboratóriumi lelet ként árul-
kodott a vérszegénységről.

– Nem, nem is tudom, talán… kedd – fordult
az orvos felé.

– A dátumot meg tudná mondani?
– Azt sem tudom… De ha arra gondolok,

hogy vasárnap, tizen kettedikén történt… – és
mintha kettéharapta volna közölnivalóját – el-
hallgatott.

– Mi történt? Mi okból emlékszik ilyen pon-
tosan arra a nap ra?

Nem forszírozta a választ, már tapasztalatból
tudta: annak be kell érnie. Ha nógatná, köve-
telné a választ, úgy legjobb eset ben a kórlap ré-
szére lenne elfogadható, őt, az orvost kevésbé
elégítené ki, ezért kivárt.

Az osztály folyosóján, a szomszéd szobákban
folyt az élet: jöttek-mentek, utasítások, kérések,
útbaigazítások foszlányai szűrődtek be, nyíló-
záródó ajtók felelgettek egymásnak, klóros ol-
dat orrfacsaró szaga tolakodott be.

– Már megint Irén mamára bízták az oldat ké-
szítését. Lassan eljön nyugdíjazásának ideje, de
nem tanulja meg: milyen arányban kell az ol-
datot készíteni – gondolta, hogy kitöltse a vá-
rakozás üresjáratát.

– Én nem vagyok idevalósi. Nyolcadik után
jöttem ide a városba, tizenhat éves voltam, a
szakipari iskolába jelentkeztem. Felvettek, kol-

A beteget az intenzív osztályról szállították át;
tudott róla, kollegája értesítette. Mikor telefo-
nált, nem kérdezős ködött sokat, nem bocsát-
kozott részletekbe, hisz rutin eset ről volt szó,
vagyis egyről a sok közül, és az ellátásnak meg -
volt a maga szabálya-rendje: az eszméletlen be-
teget beszállították a gyorssegélyre, onnan az
intenzív osztályra, mivel súlyos állapota indi-
kálta, ott addig és úgy kezelték, mígnem stabi-
lizáltak vérkeringését, légzését, elvégezték a
legszük ségesebb beavatkozásokat, majd átirá-
nyították a beteget ar ra az osztályra, ahol szak-
szerű ellátásban részesült az elbocsátás nap-
jáig.

Átlapozta az átlagnál jóval vastagabb kórla-
pot: feltételezhetően mérgezés, terhesség, instabil
állapot napokon át, császármetszés, unduláló
vérnyomás, infúziók – olvasta a pre cíz bejegy-
zéseket, de nem mélyedt el bennük, ami szokása,
sőt saját maga számára önmaga előírta tör-
vény volt: amikor diag nózist kellett – és mikor
nem kellett? – felállítani, megállapítani, nem sze-
rette, ha ezt mások véleménye, begyűjtött ada-
tai figyelembevételével kell kezdeni, mert –
ezt kezdő orvosként tapasztalta – önkéntelenül
is kollégái véleményének hatása alá került, s
ilyenkor óhatatlanul a ő gondolatai vezérfona-
lát követte. Volt néhány eset, hogy ilyen úton ha-
ladva tévútra tért, hatványozta a kezdetben mel-
lőzhetőnek ítélt hibát, amelynek korrigálása
nem minden esetben vezetett eredményre, és en-
nek megvoltak a következményei, de taktiká-
jának – ezt a definíciót előszeretettel használta –
meghatározója első találkozásakor a beteggel
mégis az volt, hogy szinte fanatikusan szerette
az ismeretlent a betegben, a kórban, vágyott a
sikerélményre. Szűkebb szakmai körben gyak-
ran em legette, hogy kapcsolata a beteggel, a di-
agnosztizálás, az eredményes kezelés olyan, mint
a keresztrejtvény – a rejtett mon dat vagy gon-
dolat megfejtése maximális élményt nyújt. Vol-
tak kollégák, akik félhangosan megjegyezték,
vagy kérdezték: a megfejtéssel díjra is igényt tart?
Az ilyen rosszmájúságra nem figyelt oda.

A kórteremben, ami a szó legszorosabb értel-
mében nem is volt terem, hanem egy kisebb
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megint találkoztunk, aztán egyre sűrűbben. Azt
is mondta, hogy szeret, és szégyelli magát azért,
ami történt. El fog venni. Én hittem neki.

Az orvos a nő arcán felejtette tekintetét. Ba-
nális tör ténet, napi sors. De vajon mi volt az,
ami újra István kar jaiba vezette: szerette, élt
benne a társkeresés elemi ösztö ne, a minden-
áron „férjhez kell menni” törvénye, kalandra
vágyott, félt a bizonytalanságtól?

Nem látta – hisz nem is volt az – olyan szép-
nek, hogy az az István nem látott-talált volna
szebbet.

– A nőgyógyász azt mondta, hogy legalább
húszhetes állapotos vagyok, és ikreim lesznek.
Azon a vasárnapon, tizenkettedikén tudtam
meg, hogy Istvánt autószerencsétlenség érte;
nem halt meg, de meg fog halni, mert eltört a
hátgerince, és lebénult. Aztán… aztán bevet-
tem a gyógyszereket. Nem akartam öngyil kos
lenni, de nem akartam az ikreket… Hova lettem
volna ve lük, ott van az idősebb lányom… Ki-
nek kellettem volna há rom gyerekkel?

– Hogy is hívják magát? – kérdezte az orvos,
mintha időt szeret ne nyerni, de miért: maga
sem tudta.

– Ilus. István mindig Iluskának nevezett.
– Iluska, milyen gyógyszereket vett be?
– Azt nem tudom, de… sokat.
Az intenzív osztály orvosai nem jutottak kon-

szenzusra a mérgezést okozó gyógyszereket il-
letően, de hormo nokról, vetélést előidőzőkről
szó sem volt; a klinikai tü netek nagy mennyi-
ségű altatóra, nyugtatóra utaltak. Három napig
volt kómában. Mikor túl volt az életveszélyen,
megműtötték: császármetszést hajtottak végre.
A magzatok elpusztultak a töméntelen gyógy-
szertől.

Tudta, meg volt róla győződve, hogy öngyil-
kossági kísérlet volt. Ilyen esetekben az elme-
gyógyászati kivizsgálás nemcsak indo kolt, ha-
nem kötelező is, zárt intézetben. De azt is tudta,
nem él vele, vállalja az esetleges következmé-
nyeket, a felelősségre vonást.
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légiumban laktam. Ez tán nem is érdekli a dok-
tor urat? – nézett a plafonra.

– Érdekel, mondja, mesélje tovább!
– István a mesterem volt, ő vezette a gyakor-

latokat. Először észre se vett, de ahogy telt az
idő – kezdtem tetszeni neki. Ezt valahogy meg-
érzi az ember, kezdett szépeket mondani, és ez
nekem nagyon tetszett, addig senki sem be-
szélt úgy velem. Második év vége felé egy na-
pon bejött a szobánkba, egyedül voltam, szom-
bat volt, de én nem utaztam haza. Sokba került
a vonatjegy, meg nem is volt miért menni haza.

Jobb keze mutató ujjával matatni kezdett a fa-
lon, mintha ott keresné a megfelelő folytatást,
miként folytassa.

– Aztán többször találkoztunk, persze titok-
ban, mert István mondta, hogy baj lehet belőle,
ha rajtakapják, hogy egy diákjával tart. Mikor
visszajöttem a nyári vakációról, már több ször is
rosszul voltam. A szobatársaim mondták, hogy
állapotos vagyok. Egyszer nem értettem, hogy
mi az. A lányok un szoltak, hogy mondjam meg
Istvánnak. Nagyon szégyelltem magam, mikor
mondtam neki. Ő azt mondta, hogy a lányok vi-
gyenek el orvoshoz. Elvittek, az orvos azt
mondta, hogy késő, most már szülni fogok. Ki-
vettem egy év halasztást, hazamentem, ott hon
szültem. A kislányom már ötéves, anyukám ne-
veli. Mikor visszamentem tanulni, István azt
mondta, hogy el fog venni, csak fejezzem be az
iskolát. Befejeztem, de István nem törődött
többé velem, sem a gyermekkel, még meg sem
kér dezte.

Az ügyeletes nővér gyógyszert hozott. Szólt,
hogy tegye az éjjeliszekrényre, mert nem akarta
kényszerszünettel ki zökkenteni a beteget val-
lomásából, mert az volt.

– Én nem haragudtam Istvánra, mert pillan-
tásaiból éreztem, hogy szeret, és talán egyszer
állja a szavát. Egy évvel később végeztem, de
nem is volt baj, mert akkor nyílt egy új üzem,
ahova azonnal felvettek munkára. Albérletben
laktam, de a gyermekemet nem hozhattam ma -
gammal; szombatonként mindig hazautaztam.
A múlt ősszel összefutottam Istvánnal. Kér-
dezte, hogy vagyok, hogy van a gyerek. Majd

A világ legegészségesebb dolga a születésnap. Minél több van belőle egy embernek,
annál tovább él.

Henry Youngman (hegedűművész, őmaga 91 évet élt)


