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1996 új korszak kezdete volt. Felfedeztünk, fel-
térképeztünk, megtanultunk egy új betegséget,
ami ellen eddig nem tudtunk védekezni. Pio-
nírnak éreztük magunkat, akik új, ismeretlen
földrészre törnek be. Feltártunk egy fehér terü-
letet, amely azóta is egyre zsugorodik. Óriási
kaland, csodálatos élmény volt ennek részese
lenni. Lelkesek voltunk, nem ismertünk fá-
radtságot. Felkutattuk a betegeket, szűréseket,
egészségvásárokat tartottunk. Kiszálltunk fal-
vakba, szociális otthonokba. Szponzorokat haj-
kurásztunk, pénzt szereztünk orvosi műsze-
rekre, berendezésekre. Minden nap érdemes
volt felkelni és megállás nélkül hajtani. Hétvé-
géken rendezvényekre, konferenciákra járni.
Repült az idő.

A programok összehoztak bennünket, sűrűn
találkoztunk a rendelőintézeti betegekkel. Nyug-
díjasok voltak, keresték egymás társaságát. A vé-
gén betegklub alakult. Havonta egyszer talál-
koztunk, előadókat hívtunk, konferenciára, ki-
rándulásra vittük az idős pácienseket. Pezsgett
az élet, szállt az idő. Az életünk középpontjába
az osteoporosis-ellátás és a szoros gondozás ke-
rült. Lassan a betegek és jómagam is ezt éreztük.

Rosenbacher néni a klub tagja volt. Habár
minden rendezvényen ott volt, a többiek sut-
togva beszélték a háta mögött, hogy nagyon
magányos. Férje, fia meghalt, lányáról semmit
sem tudott. A klubtagok törődtek vele, elhívták
magukkal a programokra, esténként hazakís-
érték. Telefonon tartották vele a kapcsolatot.

A klub harmadik éve táján merült fel a gyanú,
hogy valami baj van vele. Nagyon lefogyott. A
klubest végén odahívtam, és kértem, hogy ke-
ressen fel a rendelésen, meg szeretném vizs-
gálni. A vizsgálat szomorú eredményt hozott:
kifekélyesedett emlőrák. „Az a kis seb, á, az
semmi, doktornő. Már legalább fél éve ott van”
– mondta, amikor rákérdeztem. Nem akart
vizsgálatokat, műtétet. Hallani sem akart sem-
miféle orvosi beavatkozásról. Szerinte nem fáj,
már régóta ott van, őt nem zavarja.

Hónapok teltek el, próbáltam felvenni a kap-
csolatot a hozzátartozóival, de nem sok sikerrel.
Annyit tudtam meg, hogy a fia elvált, és – mi-
vel erősen alkoholizált – májcirrózisban meg-

halt, a felesége más városba költözött. Egyetlen
lánya valahol a városházán dolgozott. Meg-
próbáltam közös ismerőst találni, de hiába. Vé-
gül felhívtam a városházát, de a lányát nem ta-
láltam meg, ezért a munkatársainál üzenetet
hagytam, hogy az édesanyja súlyos beteg, ké-
rem, hívjon fel. A telefonüzenetre hasonló mó-
don, üzenettel válaszolt – ez a jó a kisvárosban,
hogy az üzenetek oda-vissza járnak a betegek és
a kórház között – ő még holtan sem akarja látni
az anyját.

Most mi legyen? Egyetlen hozzátartozója
nem kívánja látni. Kórházba nem megy, műté-
tet nem fogad el, kezeltetni nem hajlandó ma-
gát, azonban a betegség nem áll meg, lassan
alattomosan halad előre, az a bizonyos seb ott
a mellén egyre nagyobb. Ő egyre gyengül, a
klubfoglalkozásokról is elmarad. Mi lesz, ha
leesik a lábáról?

Körülbelül egy év tel el így, hogy látszólag
nem történt semmi. Egy napon ötvenes éveiben
járó, Rosenbacher nevű asszony jelentkezett a
rendelésemen új betegként, nemrég költözött a
kisvárosba. Rákérdeztem, hol élt mostanáig.
Távoli kisvárost nevezett meg, ahol megszűnt
munkahelye, és most a régi ismerősökben
bízva, munkahelykeresés céljával költözött
vissza korábbi lakóhelyére. Kérdésemre – nem
ismeri-e a betegemet? – meglepő választ adott:
„A menye vagyok.” Az idős néni állapotáról
semmit nem tudott, mivel hosszú évek óta nem
találkoztak. Elmesélte, hosszú évekkel ezelőtt
elvált. Két lányát egyedül nevelte, gyermektar-
tást nem kapott, mivel a lányok apja meghalt.
Régi rokonaival nem tartotta kapcsolatot. Gon-
doltam, nincs vesztenivalóm, elárultam, hogy
volt anyósának segítségre lenne szüksége. Kér-
tem, hogy látogassa meg.

A válasz konok hallgatás, majd egy bizony-
talan mondat volt: „Tudja, doktornő, az anyó-
som egy nagyon komisz nő. Jó szót sosem kap-
tam tőle, csak bántást… Nem tudom megígérni,
majd meglátom.”

Rosenbacher néni ekkor már nem járt a
klubba. Vérszegénység miatt kórházba is ke-
rült, de tüneti kezelésen kívül más lehetőség
nem volt. Aztán már fájdalomcsillapítókra szo-
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rult. A körzeti orvos látogatta, egy-egy klubtag
is felhívta, tőlük hallottam a továbbiakat. A volt
menye mégis meglátogatta és megszánta.
Rendszeresen feljárt hozzá, ápolta, fürdette,
mosott rá. Meleg ételt hozott. Amikor engem
felkeresett, elmondta, az anyósa nem változott
semmit, most is ugyanolyan szekáns, minden-
ben talál kifogásolnivalót, nem köszön meg
semmit, de mégis, valami megmozdulhatott
benne, mivel a lakását a két unokának ígérte.

Nagyjából fél év telt el, amikor súlyos szen-
vedések után Rosenbacher néni bevégezte földi
pályafutását. Kórházba nem ment, szemét me-
nye és unokái fogták le, és ők kísérték el utolsó
útjára. A lánya megtartotta a szavát, és a teme-
tésére sem ment el.

Azután következtek a szomorú formaságok,
a hagyatéki tárgyalás, ahol ismertették a vég-
rendeletet. Ezen azért a vér szerinti leszárma-
zott is megjelent.

És ekkor jött a felháborodás. A lánya igényt
tartott a lakásra. A közjegyző előtt kijelentette,
ehhez a lakáshoz az anyja az ő születése kap-
csán jutott, ezért őt illeti meg. Az eljárás ezt

nem méltányolta, és a lakást a két unoka kapta.
A család ekkor már régi ismerősként járt hoz-

zám, a fejleményeket első kézből hallottam. A
lakást eladták. Az elvált és megözvegyült,
munka nélküli anya, aki két lányát egyedül,
küszködve nevelte fel, életében először jelentős
összeghez jutott. A sors kereke egyet fordult, és
igazságot tett. A család nyaralni mehetett Haj-
dúszoboszlóra. Boldogan mesélték: „Képzelje,
doktornő, szállodában laktunk, és reggel a
hosszú asztalnál annyi kaját ehettünk, ameny-
nyit csak akartunk. Hogy mennyi minden volt
ott…”

Így kellett lennie. A sors megtalált mint köz-
reműködőt, hogy terve végrehajtásában esz-
köze lehessek. Először nyílt lehetőségem egy
család több generációjának sorsát nyomon kö-
vetnem. Boldog voltam, hogy megadatott az,
ami elődeinknek, az öreg falusi doktoroknak
osztályrésze volt: elkísérni egy családot több
generáción át, a bölcsőtől a sírig.
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