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Magamról
Március elején szabadultam meg a kórháztól, ahol 4 hetet töltöttem, belőle hármat
eszméletlenül. Azóta itthon boldogítom hites
feleségemet és az ellátogató családtagjaimat,
barátaimat és fogadom a telefonhívásokat.
Örülök az életnek, egyre kevesebb korlátozással és növekvő optimizmussal. Ez a kötet
ajándék, ajándék az életnek, köszönet a kiváló
doktoroknak, az aggódó családtagjaimnak és
főleg a feleségemnek.
48 év után még mindig tud nekem eligazítást nyújtani és finomakat főz, persze módjával ehetek, hogy nehogy visszahízzam a leadott kilókat.
Köszöntöm az olvasót, hogy vette a bátorságot, hogy belelapozzon írásaimba. Így jár, aki
kíváncsi.
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V E R SE K
Nappali józanság /Kosztolányi után szabadon/
Beledübörög egy kukás autó
Sután nyikorog egy öregedő ajtó
Szenvedve sántit egy hajdani gyerek
Az ég kék, de az eső is csepereg
Eldobtam cigarettát, pipát
Sok üveg bor várja a gazdiját
A kertben még túrnak a vakondok
De élek, büszkén szavakat mondok
Mondok, amit hetekig nem tettem
Hittek bennem és a sokféle szerkezetben
Belőlem lógtak ki madzagok
De élek, szuszogok, vagyok
Szép sorban állnak a cipők
A ruhák tisztán , vasaltan
Mikor veszem fel őket?
De velük is magamra maradtam
Jönnek a telefonok, a postás
Barátok, ismerősök mondják
Hagyták, hogy a sors ledöntse
Elmentek, a barátok örökre
Kivel szidjam a rendszert
Ki volt, ki mindig perelt
Ki volt, ki örök ellenzék
Kitől lettek mámorosak az esték?
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Rám szakadt a magány alattomosan
Van aki gyámolitson, szerencsére
Van aki korholjon,hogy tunya vagyok
Vannak még szárny nélküli angyalok
Nézem a képet előttem
Ő is meg ő is elment mellőlem
Ráférnek egy kisebb papírra
Igy volt ez valahol megírva?
Jön a nappali józanság
Alkohol és cigaretta nélküli valóság
Rám telepszik a józan mámor
De élek, jut még valami a vlágból?
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LELTÁR
Mottó: Ha előtted a kenyér, ne keress kalácsot
Sok mindent kipakoltam
Erényt és kacatot
Hittel hitt reményt
Egy gyűrött kalapot
Egykor fényes cipellőt
Táncolni tudót
Kifakult zakót
Koldusra valót
Eldugott, fojtott szerelmet
Egy kurtára faragott verset
Egy gyönyörű éneket
Mely sohasem létezett
De valaki suttogja
Dúdolja, üvölti bennem
Hogy nem kellene
Még végleg elesnem
Itt topogok sután
Szeretetre éhesen
De miért hiszem
Hogy ez jár nekem
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Politika
Hallom, hogy romokban a haza
Rohanok észtveszetten haza
Megint ránk törtek a bitangok
Üvöltik a szirén hangok
Fáj a csend, jobban, mint a kiáltás
Honnan jön a végső áldás
Honnan az igaz szó
Honnan a békés, a vigaszt adó
Kusza léptekkel ballagok
Nem látszanak sem váteszek, sem angyalok
Nem látszanak, mert nincsenek
S én adjak hitet a hit nélkülieknek
Én tegyek rá gyógyító enyhet
Mondjak igaz szót, hihetőt
Először magamnak éltetőt
Fénylő, szerethető jövőt
Ebben a posványos dagonyában
Ebben a szava hitetlen ingoványban
Ebben a szemköpő gyűlöletben
Ebben a nyerhetetlen küzdelemben
Tántorgok részegen a szennyben
Régen megbicsaklott hitemben
Ti tisztaszemű új táltosok
Ti nyújtsatok nekem kapaszkodót
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SALOM
Peckesen ül a szőke lány
A büszke fiú nyakában
Kezével szívet formál
Hisz egy boldogabb hazában
Salom.
Csoszog az elfagyott lábú öreg
Csak mosolyog magában
Sodorja a mámoros tömeg
Higgyen egy eltékozolt hazában?
Salom.
Táncos lábú fiúk, lányok
Szórnak konfettit a rendőrök nyakába
Fonják karjaikat egymás karjába
Szabad levegőt, hazát kiáltva
Salom.
Én hagyjak itt testvért, anyát?
Mint becsapott, félretolt barát?
Elfáradt szeretőt
Értetlen, hitehagyott hazát
Salom.
Nem hihettem, sohasem hittem
Hogy, látja, szereti ezt az Isten
A tavaszi napsugár gyenge fénye
Valami biztatót rajzol az égre
Legyen vége, végre
Salom.
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Tárc a novel l á k és v isszaem léke zés ek

„Meséld el nekem…”
Kis unokám, aki már nagyleány, 9 éves, Budapesten lakik, ő a
legnagyobb a 4 unokám közül, kérlelt: - Papa, mesélj nekem Nyíregyházáról, ahol te voltál gyerek, majd felnőtt, orvos, szülő és most
nagyapó.
Összekaptam a gondolataimat és el kezdtem mesélni: - Tudod,
Julikám, az első 2 osztályt még összevont iskolában jártam. Ekkor
a kórházban laktunk, ahol apám orvos volt. A kórtermek és a folyosó volt a játszószobánk, a park a játszóterünk. Itt tolakodik elő
egy emlék: 1953.nyarán apámmal a kórházi parkban léppel próbáltunk madarat fogni. A parkban tudtunk levegőzni, mivel apám
szinte mindig ügyeletet teljesített, mert mindössze 2 orvos volt a
60 ágyas bőrosztályon összesen. Egy éles hang hasított hirtelen a
csendbe: „Doktor úr, siessen, mert megszületett a gyermek.” Ő
volt a húgom. Később, a 4.számú, ma újra Evangélikus Ált. Iskolába jártam.
1955-re két látványos, nagy épülettel gazdagodott a belváros: az
Irodaházzal és a Békeházzal. A Békeházat elsősorban katonatiszteknek építették. A hat lépcsőházban 1-1 orvos lakást is átadtak,
mivel a kórház már kinőtt bennünket. Itt lakott a híres múzeum
igazgató: Dr. Csallány Dezső, valamint Knézy doktor, fül-orrgégész, akinek a fia a híres sport riporter lett. Vállalat igazgatók,
főorvosok, rendőrkapitányok kaptak itt lakásokat.
Ekkor már Juli unokám el kezdett fészkelődni, de még figyelt a
történeteimre. Számomra a kijelölt út a Kossuth Gimnázium humán tagozata volt. 1964-ben érettségiztem, ezután jött a leválás
időszaka a szülőkről, az egyetemi évek a Debreceni Orvostudományi Egyetemen 1965-1971 között. Mikor elmentem Nyíregyházáról, közel 60 ezres lakosú, virágos kisvárost hagytam magam
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mögött. A 6-7 év alatt hatalmasat fejlődött a város, közel 120 ezer
lakosú nagyvárossá lett. Ezalatt megújult a vasútállomás, a környékén hatalmas, emeletes lakóházak nőttek ki. Megépült a konzervgyár, dohánygyár, Vagép, Hafe, Taurus. Sajnos, a 70-es évek
közepére megszűnt a csengettyűs villamos, a hangulatos, nyitott
kocsikkal. A Sóstón elkészült az első termál medence. Jobbnál
jobb kondíciójú lányok sütkéreztek a partján. Este a Krúdy-terasz
vonzotta a fiatalokat élő zenével, olcsó árakkal és bimbózó szerelmekkel. Közben kinőtt a Jósaváros több ezer lakossal.
Itt már Juli unokám elvesztette a türelmét, de egy kis finomsággal még maradásra bírtam. 1971-ben elvégeztem az egyetemet,
közben nyáron megnősültem, az Aranyszarvas Étteremben volt
az esküvői vacsora. Ezt külön említenem kell, mert Nánásiéknak
kitűnő konyhájuk volt, kár, hogy nyoma sincs már. Mivel mindketten orvosok és megyei ösztöndíjasok voltunk, várt a kórház, a
gyermek osztály, ahová a nagy orvos hiány miatt egyszerre 6-an
kerültünk. Feleségem 1 évvel korábban. Ezekben az években létesült a Városi Stadion a régi katlan helyén. Megkezdődött a fürdő
komplexum építése, a Sóstói Kultúrparkból, Állatpark kezdte kinőni magát. Erőteljesen fejlődött a Falumúzeum. Egyre tekintélyesebb lett a Mezőgazdasági és a Tanárképző Főiskola. Most már
Juli megunta a meséimet, egyre erőteljesebben követelte a tabletet
és az okos telefont és elhagyott. Magamra maradtam a történeteimmel.
Végzés után feleségem révén a sóstói Anyás Csecsemőotthonba költöztünk, ahol 2 szobás szolgálati lakást kaptunk, ami óriási
dolognak számított. 1973-ban megszületett első gyermekünk Eszter, majd 2 év múlva Tamás. Addigra gyermekgyógyász szakképesítést szereztünk, rendszeresen ügyeltünk, vidéki helyettesítést
is vállaltam Vásárosnaményban. 4 hónapos orvos koromban már
havi 27 ügyeletet kellett ellátni. Feleségemet 1975-ban igazgató
főorvosnak nevezték ki az Anyás Csecsemőotthonba. Jómagam
szerencsésen haladtam a pályán. Főnökömtől sokat tanultam és ő
is bízott bennem. Cikkeket írtunk, előadásokat tartottunk. 1979ben területi főorvosi kinevezést nyertem. A város pedig tovább
gyarapodott. Megépült a sóstói úti kórház, elsősorban tüdőgyógyászati profillal. Elkezdődött az Örökösföldi Lakótelep építése.
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1987-ben megpályáztam az újonnan alakult II.sz.Gyermekosztály
vezető főorvosi állását, melynek betöltésére a Szakmai Kollégium
alkalmasnak tartott. Mindössze 2 orvossal kezdtem el a 60 ágyas
osztályon dolgozni, ezután folyamatosan jöttek az eredmények.
Jómagam 3 szakképesítést szereztem, 17 szakorvost képeztünk
ki az osztályon, bekapcsolódtunk a tudományos életbe, országos
és nemzetközi kongresszusokon szerepeltünk. 18 évig tanítottam
az Egészségügyi Főiskolán docensként. Ezen idő alatt megépült a
Szent István úton a sebészeti tömb korszerű felszereléssel. A kórházon belül gyermekrehabilitációs osztály létesült Dr.Pethő Ágnes
vezetésével.
Mi pedig idősebbek, tapasztaltabbak, olykor keserűbbek lettünk.
Gyermekeink pedig felnőttek lettek, egyetemre jártak. A város sokat nyert az autósztráda megépülésével. Egymás után nőttek ki a
hatalmas gyárak, ipartelepek, mint a Flextronics, Elektrolux, Lego,
Jászplasztik, a nagy áruházak, mint a Baumax, Metro, Aldi, Lidl,
bevásárlóközpontok, mint a Nyírpláza és a Korzó. A Sóstófürdőn
csodálatos fürdő komplexum létesült. Az állatpark az ország büszkesége lett. A falumúzeum jelentős történeti emlékeket őriz.
A családról: feleségemmel 48 éve házasodtunk össze, mivel
mindketten azonos pályán tevékenykedtetünk, bőven akadtak kifejezetten nehéz helyzetek. Helyettesítettünk, ügyeltünk, igyekeztünk magas szinten képviselni a szakmát. S közben két gyermekünket igyekeztünk a legjobb tudásunk szerint felnevelni. Ma már
büszkén mondhatjuk, hogy mindkettőből becsületes ember lett.
Eszter jogot végzett és sikeres a pályán. Tamás 18 éve az Egyesült
Államokban orvosként tevékenykedik. 43 év a szakmában eltöltött idő után mentem nyugdíjba, a hazai tudományos életben több
vezetőségi tisztségem volt. 23 évig voltam a II.sz.Gyermekosztály
vezetője, ez alatt az osztály jelentős helyet vívott ki magának a magyar gyermekgyógyászatban. A nyugdíjas élet felfokozta az addig
szunnyadó irodalmi érdeklődésemet, eddig 4 könyvem és 1 CD-m
jelent meg. Rendszeresen szerepelek író-olvasó találkozókon.
2014-ben Bessenyei-díjban részesültem.
Ma, ha végignézek szeretett városomon, előtolakodnak az emlékek. Olykor leülök a Kossuth-téren a Kossuth-szobor lábához és
ámulok. Célba venném a nagy csemegét, ahol annyi finomságot
D o l i n a y

Ta m á s

11

árultak, de csak OTP portálokat látok, csillogó reklámokat, melyek nem is nekem szólnak, hanem a pénzemnek. Balra fordulok,
ide hordtam az órámat javíttatni, ma már fagylaltos bolt van a
helyén. Szemben a hajdani Aranysas Patika homlokzatán takaros
reklám: Üzletház. A Koronában már majdnem felnőttként voltam először helyet foglaltatni a tükör terembe, most alig találom
a bejáratot. Hová lettek a régi lágy dallamok, hová lett Csengeriné zongora játéka? És persze Hersu dohányboltja, mindig finom
cuccai voltak, természetesen jó pénzért, jó csomagolásban. Az illatok, azok a finom, békebeli illatok, érdemes volt beszippantani.
Eltűnt a Béke mozi az olcsó bérleteivel, a Kispipa, a füstös, sötét
bútoraival, az apám által annyira kedvelt, finom juhtúrós-tepertős
sztrapacskával. Ez volt az én kis városom. Nézem a díszköveket, a
csobogó vizeket, leülök, vannak ízléses padok, némi virág. Pont
szemben ülök a hajdani bútor bolttal, ahol részletre vettük az első
hármas szekrényt, most second hand üzlet, gatyák és bakancsok
vannak a csillogó kirakatban. Feltűnik két viháncoló leánygyermek, libbennek a lábaim előtt, nézik egy pillanatra a vén palit, azaz
engem. Tetszik nekik a görbe botom, meg is jegyzik: „Szép, ezüst
feje van.” Az enyém is majdnem ezüst, de van még helye néhány
barna hajtincsnek is.
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70+
Úgy elcammogtak, vagy elvonultak az évek, hogy a nyomukat is
ritkán lehet látni, csak érezni kell. Itt szaporodtak a ráncok, ott a
kilók, amott nőttek a dioptriák a szemüvegemben. Egyre gyakrabban kell találkoznom az orvosaimmal, akiket szintén sanyargatnak
a nyavalyák. Élvezem a nyugdíjas töpörödést, a szokatlan szabadságot, élvezem az olykor sem kívánatos semmittevést és élvezem a
szeretetet, a megbecsülést, melyet alig érdemlek meg.
Élvezem feleségem aggódó segítségét, korholását, aki maga is
tele van nyavalyákkal és panaszokkal és hatalmas akaraterővel és
szeretettel, amit sokszor érdemtelenül szór szét. Nem kíván elismerést, zokon veszi a sajnálkozást és az együttérzést. A lányom
hatalmas eszével, kitartásával, lesújtó szeretetével, korholásaival
külön színfolt az életemben. A fiam a túláradó empátiájával, a szeretetteljes ragaszkodásával, aggódásaival egy túlcsorduló lélek.
Hatalmas ajándék nekem a 2+2 unoka, okosak és szépek. Nemcsak nekem. Ha kirajzanak az utcában, mindenki csettint egyet és
irigyel. Energia kell, erő kell a gyámolításukhoz, a programok kivitelezéséhez. Visszalopni néhány évtizedet a múltból, ami kegyes
csalás. Mióta írásra adtam a fejem, keresem magam a múltból, a
jelenből. Nem is merem vállalni a jövőt, mert annyira esetleges.
Életem csodálatos élménye volt a Fészek Klubbeli megemlékezés.
Annyi szeretetet, megbecsülést még sohasem kaptam így, töményen, zuhatag-szerűen. A feleségemtől, a gyerekektől itthonról
és a messzi távolból, a barátoktól, mindenkitől, akik szeretnek,
becsülnek, a híres előadóművész rokonomtól. A nemzetközileg
becsült operaénekes barátomtól, a pályatársaktól. Nagyon köszönöm. Itt marad a végén szívemből kitörölhetetlenül az unokám,
Juli zongora játéka, ami kicsit görcsös volt, de gyönyörű, két marékkal csavarta meg a szívemet. Érdemes megállni egy rövidke
töprengésre, egy mély sóhajra, egy olykor viszonzatlan szeretetre.
Nem nagy dolog várni, hogy megcsörrenjen a telefon, előkerüljön
egy sokszor hallott otromba vicc, egy dicsekvés, egy sajnálkozás,
egy emberi gesztus. Hatalmas veszteségeim vannak, sohasem pótolható barátok: Kocsis Laci, Szűk Béla, Bodnár Lóri, Usz Pista,
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Kálmánchey Rozi, Kolos Tamás, Hajdú Berci, akik szerettek és én
is szerettem őket. Pótolhatatlan veszteségek.
Itt megbicsaklott a toll, görcsössé vált a kéz, bepárásodott a szem
és megcsörrent a vekker.
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Szívzűrök
Valamikor, még zerge lábú koromban mély elszántsággal rúgtam
a bőrt, futottam hegynek felfelé szellő könnyedséggel, valamikor.
Azután jöttek a kilók, az évek, a sikeres és kevésbé sikeres szerelmek, majd a bárka kikötése a szilárd oszlopokhoz és persze a
derékfájás, a jól nem eső zihálások, az időnkénti pihenésnek álcázott fáradtságok.
Először csak véletlenszerűen tapogattam ki a pulzusomat, mértem meg a vérnyomásomat, azzal magyaráztam, hogy erre ösztökélnek a reklámok, meg a feleségem.
Egy speciális betegség a „lépcsőhurut” jelentkezett egyre gyakrabban. A lefelé való lépegetés még csak-csak, de a lakáson belüli
felfelé menetel, mint a Tokaji hegy magasodott előttem. Naponta
megtenni kész szenvedés, hatalmas unszolásokkal, remegő lábakkal.
Irány a kardiológia, mondtam magamnak és az elhatározást
tettek követték. A tudós kolléga megerősítette a gyanúmat, hogy
ezek valóban „szívzűrök”. Vérvételek, időpont egyeztetések, páni
félelmek közepette eljött a nagy nap. Új pizsamát kaptam, köntöst
és sok nyugtatást. Ami nem kivitelezhető. Feküdtem a vibráló fények között, felettem a monitorok, mellettem a kiváló, csinos as�szisztensek. A karom kifeszítve. Hallottam a bűvszavakat, szinte
alig éreztem fájdalmat, jó kezekben vagyok. Kibandukol belőlem
a félelem. Leemelnek az asztalról, a feleségem aggódva figyel az ajtóban. Túl vagyok, vagy csak most kezdődik a kálváriám? Kapom
a szakszerű magyarázatot, az empatikus megállapításokat, megszerkeszthetem a jövőmet, köszönöm az aggódást. Hajrá magyar
egészségügy!
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Azok a családi ünnepek
Mikor még tíz-tizenketten voltunk a nagy ebédlőasztal körül, a
szomszédoktól kölcsönöztük a székeket és zsúfolódtunk elegánsan felöltözve, frissen dauerolt hölgyek karéjában, barátkoztunk,
tiszteltük egymást és együtt ettünk. Mindenki előrukkolt valami
finomsággal: házi süteménnyel, borokkal és bőséges ételekkel. Tele
voltunk szeretettel, megbocsátással, a szebb, boldogabb jövő iránti
várakozással.
Nagybátyám, aki a szavak bajnoka volt, pohárral a kezében felemelkedett és elmondta intelmeit, amelyek többnyire így hangzottak: magyarnak és zsidónak születni nagy kaland. Akkor
érezzük, ha minden nap megtapasztaljuk ezt a kettősséget. Itt, a
Kárpát-medencében, itt telepedtünk le jó érzékkel, ahol hívogatnak a bércek, csörgedeznek a bővizű folyók, lehet örülni az ősznek
és a tavasznak és egymásnak; ahol egyenes útja van a tisztességgel
megdolgozott mának, a csillogó távlatoknak, a nyugodt öregkorban megőszülteknek. Ha leülünk egy padra, mert elfáradtak az
öreg lábak, örülünk, ha valaki mellénk telepedik. Valaki, akinek
büszkeséggel mesélhetünk a gyerekekről, az unokákról, a hűséges
hitvesről. De ma többnyire gyakran megtapogatom a pénztárcámat, arrébb húzódok, hogy elkerüljem az alkoholszagú lehelletet
és óvatos vagyok… Itt megszakadt a hosszúra sikerült monológ.
Nagybátyám leült, elkomorodott. Akkor láttuk utoljára.
Anyám nagyon szerette a társaságot, a dicséreteket. Elviselte a
csipkelődéseket, kitűnően főzött. Egyik reggel arra ébredtünk,
hogy elfolyt a szíve. Szeretett barátaink, félig-meddig rokonok
sorsa is eltávolodott egymástól és tőlünk. Az évek megrostálták
a családi asztalt körülülőket, egyre többet lopódzott be a fájdalom az együttlétekbe. Mind kevesebb széket kellett kölcsönözni a
szomszédoktól. Megöregedtünk. Még fülemben csengenek nagybátyám szavai, aki nagy sportrajongó volt és áhítattal hallgatta a
Himnuszt, büszke volt a külhoni sikerekre, arra, hogy idegenben
is milyen sikeresek voltak a magyarok. Mami 91 évet élt, hatalmas és méltóságteljes, nehéz élete volt. Apám a maga 76 évével
mondogatta: nagy rám ez a kabát, fiam. Elfáradt és elfogyasztotta
a magány. Fiam nagy tervekkel választotta Amerikát, ígérte, hogy
16
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hazajön. 18 éve él kint és ha látni akarjuk az unokákat, többnyire nekünk kell repülni. Lányomék elég gyakran vannak távol. A
mára hatalmasnak tűnő ebédlőasztalnál ketten ülünk. Várjuk az
elkövetkező órákat, hogy csörrenjenek meg a telefonok. Még el
kell ballagni a patikába, befizetni a csekkeket, kibaktatni a piacra valami hazai specialitásért. Azonban, mintha megszólalt volna
a csengő, mintha becsengetett volna a szeretet, ahogy a sokszínű
hópihéken csillognak parányi madárkák…És tényleg megcsörrent
a telefon…
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Újabb cserépdarabok Amerikából
Családi cseréptöredékek:
Megszületett a 4.unokám Philadelphiában. Jó lenne, ha két
szívem lenne és külön tudnának dobogni Pesten és Amerikában.
Sajnos, ez egy teljesíthetetlen fikció. Most azonban mi ketten, a
lányom és 2 magyar unokám együtt repültünk megcsodálni az
új jövevényt Louis Samuelt, azaz Samukát, aki 3800 gr-mal, 53
cm-rel jött a világra közel félnapi vajúdás után. Érdekes, hogy a
körülmetélést már a kórházban elvégzik külön kérés nélkül. A fiamról röviden: Tamás 16 éve él az Egyesült Államokban kisebb
megszakításokkal. Dolgozott több egyetemen, így Pittsburgban,
Bostonban a Harvardon, jelenleg Philadelphiában. PhD fokozatot szerzett tüdőgyógyászatból, letett 3 szakvizsgát, szerepelt több,
neves nemzetközi fórumon előadóként, jelentős publikációit közölték ismert szaklapok. 3,5 éve megnősült, amerikai orvosnőt vett
feleségül. Első gyermeke Jackson Lóránt, jelenleg 2,5 éves. A fiam
csak magyarul beszél vele, az anyja angolul. Két nyelven ért és meg
is szólal.
Néhány cseréptöredék zsidókról:
Amerika egy hatalmas olvasztó tégely, rendkívüli találkozások
és elválások színtere. Itt a zsidó nem vallás, nem kisebbség, hanem
a nemzet alkotó része, a mindenkori létezés színtere. A fiamék egy
közeli ligetes elővárosban laknak, ahol mindenki bérlő és gyakran
változnak a lakók. A mintegy 120 házban 3 év alatt 70% az új bérlő. A bérlők között néhány érdekes zsidó családdal sikerült megismerkedni. Yogen és Floren tanulni jöttek Philadelphiába Izraelből.
Néhány év múlva vissza is szeretnének költözni. Két gyerekük: Elmog és Sarah, az utcát már belakták, élvezik a mókusok fickándozását, melyet ők törnek meg gyakorta. Az apa tudós, a feleség
fényképész. Érdeklődőek, nyitottak a világra. Lara és Ben szintén
Izraelből jöttek, mindketten diplomásak. A férj marokkói ősökkel
rendelkezik, a hölgy askenázi, európai származású. Hiányzik nekik a pezsgő élet, a szikrázó napsütés, a meleg, de kevésbé a fegyver ropogás. 3 gyermekük könnyen beilleszkedett, élvezik az amerikai focit, a szerepjátékokat, övék a jövő, szívesen maradnának.
18
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Sarah és Jonatán: a hölgy magyar zsidó elszármazott, a férj spanyol
ajkú, de Indiában született. Párizsban ismerkedtek meg, mindketten pszichológusok. A gyermek 3 éves, egészen jól beszél magyarul, az apa egy kukkot sem. Neki nagyon tetszik ez a helyzet. Sokat
profitál a megismert viszonyokból. A család szereti a nyugalmat, a
csendet, szeretik őket és igyekeznek viszonozni a szeretet.
Amerikai cseréptöredékek:
Mi az ünnepek elején érkeztünk. Hatalmas a Halloween ünnep. Mindenütt tökkifaragások és felvonulások. Innen aztán
nincs megállás. Jelmezes csindaratták, majd jön a Mikulás csilingelő szánon. A parkokban röpködnek az angyalkák. A karácsony
megszámlálhatatlan csillogó-villogó díszekkel. Már küszöbön az
új esztendő és persze a farsang, millió giccsel és cirkusszal. Még
borsosak az árak, a zenélő hóemberek és az aranyló maszkok árai,
de lesznek még olcsóbbak is, csak vissza kellene jönni és felvásárolni a sok kacatot a szezon után. A gyermek kultusz mindenütt
óriási. A parkok, az áruházak tele vannak játszóterekkel, játszóházakkal, játékokkal. Ugye ez a mi jövőnk is? Elutazásunk előtti napon lányom és unokáim minden áron New Yorkba akartak menni
vonattal. A vonatút mindössze egy órányi. Városnéző busszal végigjárták a nevezetességeket, megcsodálták a hatalmas, 10 milliós
város minden szépségét és csúnyaságát. Pár száz méterre voltak
attól a helytől, ahol egy őrült üzbég menekült elgázolt és megölt
több, mint 10 embert, míg lelőtték. Ez is Amerika.
Utazási cseréptöredékek:
Kértünk a repülőjegyekhez belső reptéri transzfert nyavalyáinkból adódóan, mivel gyalog nem tudtuk volna megtenni az irdatlan
távolságokat. A frankfurti repülőtér olyan hatalmas, hogy kön�nyen eltéved az egyszerű halandó, de ha ismeri is a viszonyokat,
nehezen tud eligazodni a kapuk között. Már vártak bennünket kerekes székekkel, vagy elektromos kiskocsikkal, unokáink bánatára
nem engedték őket felülni. Philadelphiában már a bejáratnál várt
bennünket 2 tündéri fekete leányzó. Mindenhová elkalauzoltak
minket, egészen a csomag kiadásig. Frankfurtban egy elektromos
kiskocsival cikázott velünk egy úr a tömegben, így odaértünk az
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indulásra. A Liszt Ferenc repülőtéren két férfi kerekes székekkel
várt bennünket, egészen a futószalagig toltak, sőt leszedték a csomagjainkat is. Feleségem igyekezett meghálálni a segítségnyújtást
és egy méltányos összeget adott át az egyik úrnak. A válasz is megérkezett: Tessék még egy másikat is alá csúsztatni, mivel ketten
vagyunk. Ekkor végképp megéreztük, hogy itthon vagyunk, hazaérkeztünk.
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Egy furcsa karácsony
Az asszony már sok éve élt egyedül. A sors nem volt kegyes hozzá, egykori férje egyre jobban csúszott le az alkohol rabjaként és
pár éve nyomorult körülmények között meghalt. Elvesztette imádott fiát fiatalon, egy értelmetlen tragédiában. Lánya külföldön
próbál boldogulni.
Volt egy műanyag, összecsukható fenyőfája, már vagy 5 éve szolgálta a karácsonyokat. Most felcsillant a remény, hogy két rokon
gyerek, akiket rendkívüli módon szeret és patronál, ott lesznek
nála karácsony ünnepén. A két nebuló ugyan zsidó, úgyhogy a
Hanukka a zsidók nagy vallásos ünnepe, már elillant integetve a
keresztény karácsonynak, belesimulva az ünnepi folyamatba.
Az asszony elővette a műfenyőt, szépen kihajtogatta, kiegyenesítgette. Megtalálta az öreg díszeket, feltett egy karácsonyi CD-t és
elkezdték díszíteni a fát. A gyerekek nagyon élvezték, kacarásztak
és énekelgettek zsidó dalokat. Az örömtől az asszony küzdött a
könnyeivel és módszeresen adogatta a szaloncukrot, a díszeket és
halkan dudorászott. Hamar megtelt a fa a csillogó díszekkel, szaloncukrokkal. Körbe ülték és tanácskoztak, hogy mit illik ilyenkor
énekelni, amit mindenki tud.
Az asszony rázendített egy népdalra, melyet nagyon szeretett
már gyermekkorában és gyakran dúdolta az édesanyja. Kiskarácsony-nagykarácsony… A gyerekek hamar átvették a dalocskát és
együtt énekelték. Ilyen volt ez a rendhagyó karácsony.
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A győzelem napján
Mesélte anyám, amikor 38 kilóval, egy vesével, Kató nénivel a
hátán hazavánszorgott Auschwitz-Birkenauból 24 évesen, tele volt
vágyakkal, álmokkal, mert életben maradt. Elhelyezkedett egy patikában, ahol egy heti keresetéből alig tellett egy kiló szőlőre a millpengős világban, de élt, fogódzókat keresett, rokonokat, barátokat.
Sokan Palesztinába, vagy Amerika felé vették az irányt, ő maradt,
párt talált, gyereket szült a győzelem boldogító mámorában. Mindent széthordtak, eltékozoltak a jóságos emberek, akik tele voltak
sirámokkal, panaszokkal és ő megértette őket. Nem beszélt a saját
nyomorúságáról, szenvedéseiről. Mindig feltartott fejjel, büszkén
járt, elegáns volt az UNRA csomagokból öltözve. Irigyelték, volt is
mit. Eljött a május, a győzelem napja, az élet győzelme, a fiatalságé.
Most, anyák napján itt vagyok a temetőben, nézem a sivár köveket, a kéretlenül hozott virágokat, látom a feliratot: Élt 65 évet. Én
már 71 vagyok, tele bajokkal, nyavalyákkal, rigolyákkal, de élek.
Ez nem igazságos, nem méltányos. Kereslek anyám.
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Lángok és lángocskák
Pici volt a rőzsecsomó, egy szál égő gyufa is elég volt, hogy lángra lobbantsa. Ott ültem mellette dideregve, hogy felmelegedjenek
az ujjaim és a tenyerem. Persze féltem, hogy meglátják a szüleim,
hiszen figyelmeztettek, hogy ne tüzeskedjek, mert nagyon veszélyes és ez igaz is volt.
Később a táborban már termetesebb farönkök is meggyulladtak
és lángoltak. Mi „a nagyok” körbe ültünk és énekeltünk, már aki
merte kiengedni a hangját. Ekkor kutattam először egy lány keze
után, hogy megszorítsam és ő viszont szorítsa, csak a fele sikerült,
mert ridegen eltolta a kezemet. A láng pedig lobogott késő estig
tovább.
Lobogó fahasábok színezték a nyári éjszakát. Ekkor már majdnem felnőttek voltunk, érettek, megtaláltuk egymás tekintetét.
Hamarosan összébb húzódtunk és éreztük, hogy ebből lehet valamiféle összetartozás.
Fiatal házasok voltunk és már domborodott az utód. Csillogott
a szemünk, irigyeltek a barátok – úgy hittük.
Boldogok voltunk, mikor kertünkben lobbant fel először a tábortűz. Hatalmas hangzavar kerekedett körülötte. A barátok
ugyan már pocakosodva, a nők egyre szebben és büszkén nevettek
a gyerekeikre és mi is a mieinkre. Egymás után mondtuk, kértük:
„Vigyázzatok gyerekek, a tűz nem játék!” – persze az élet sem az.
Meghatódottan fogtuk egymás kezét, néztük a lobogó tűz felvillanásait, néztük a gyerekek serénykedését, hogy örömet szerezzenek nekünk. Alig hittük el, hogy nagyok lettek, felnőttek, tele
világmegváltó gondolatokkal.
Ketten melegszünk, dörzsöljük tenyerünket, felváltva teszünk
egy-egy ágacskát a tűzre, belekap a szél, fel-fellobban a láng. Beszélgetünk, vagy csak magunknak mondjuk: „Szép ez az őszi este.”
Mindkettőnk gondolata már messze jár, néhány száz kilométerre,
vagy nagyon messze, Amerikában. Egy nagyobb fuvallat belekap a
parázsba, felizzik, jól esik a meleg.
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Mártírok emléknapja (június 16.)
A zsidóknak nem adatott meg a tartós felejtés, mindig szembesíti őket valahogy a történelem, hogy ők zsidók. Nem hagyja
őket a múlt felejteni, zavartalanul ünnepelni győzelmeket, sikereket, mert ők zsidók. Ahogy Konrád György írja: egyszerre tudnak
megrendülni és tréfálkozni, megbocsájthatatlanul gyorsan ítélkezni, elítélni és el nem fogadni. Nehezen vegyülnek, olvadnak egymásba, akár méltatlanul is gyanakodnak. Mert ők zsidók. Büszkék
és tudnak szenvedni is, ha nem is kell. Büszkék, mert nemzetet
teremtettek, demokráciát építettek. Modern életet a semmi közepén. Megvédik javaikat minden áron. Befogadtak és befogadnak
minden zsidót. Büszkék legnagyobb értékükre, a fennmaradásra
és az önazonosságra.
Mártírok emléknapján tisztelettel emlékezünk a kitaszítottakra,
a megnyomorítottakra, a kigúnyoltakra. Emlékezhetünk ugyanakkor a szorgalomra, a tudásszomjra és az összetartozásra. A toleranciára és a beolvaszthatatlanságra. Legyél, aki vagy és büszkén
hirdessed a zsidóságodat!
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Te csak szólj hegedű!
(Marának)
Egy törékeny, hajlékony lány, ki tudja milyen megfontolásból
kezébe vette a hegedűt, meglóbálta a vonót és játszott. Játszott örömére, mások örömére és bánatában akkor is hű társa volt a hegedű. A hegedű valóságos és képzeletbeli, az életen átsegítő hegedű.
Már sehol sem volt, csak legbelül és akkor szólalt meg, ha bántották, ha bánat érte és persze öröm is, patikamérlegen adagolva.
Gyász és költözködés, újabb megmérettetés, de a hegedű ott
volt, amikor kellett komolyan, vagy játékosan, az igaz barát.
Most itt van, szépen pihen a tokjában, várja, hogy a gazda kapja
fel és játsza el a kedvenc nótáját, hogy az élet szép és varázslatos.
Te csak szólj hegedű!
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Anyák napja
Nézem a fényképről festett képet a falon. Anyám a maga sajátos
fejtartásával, ölbe font kezeivel, hamiskás mosolyával most is megejtett hosszú évek után. Megjegyzendő, hogy Juli, az unokám is
így tartja a fejét a fényképen, kissé oldalra ejtve. Megint eljött egy
anyák napja, egy fájó emlékezés, egy teljesíthetetlen ragaszkodás.
De itt van szerencsére mellettem az óvó, korholó hitvesem, a reguláris következetesség, a csodálatos nagymama, a sohasem fáradt,
a sohasem panaszkodó, a kiváló csemegéket felkajtató „mami”.
Akinek duzzadtak az ízületei, olykor rendszertelenül kalapál a
szíve, aki, ha nem látják elszenderedik kedvenc foteljében és minden neszre felriad, mert neki küldetése van, mindörökre. Van még
egy anya, a tüneményes lányom, a mindig időzavarral küszködő,
hatalmas teherbírású, attraktív hölgy. Az éles nyelvű, szenzációs
kritikai készséggel megáldott ún. „jó nő”, az aggódó feleség. A két
nebulót rajongva szerető asszony, a mindent megreparáló, megkritizáló tünemény, az én lányom. Persze korholja tunya apját, daliát képzel a helyébe, ketrec harcost és zsenit. Ámde csak ez van, a
valóság, ezért is nagyon szeretem, becsülöm.
Boldog anyák napját, boldog családot, boldog jövőt, mert az
anyák örök életűek nekünk.
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A verklis – egy régi emlék
Anyám mesélte, hogy vasárnaponként megjelent a verklis piros
mellényben, mókás sapkában, betolta a bérház udvarának közepébe a verklit és volt egy tölcséres szócsöve is. Tudtára adatta a
mélyen tisztelt lakóknak, hogy legjobb minőségben fogja a divatos
világslágereket forgatni mindenki üdvére.
Persze a részeges házmester igen zokon vette, hogy már 10 órakor felébresztik. Hasonlóan a kártyázásból hajnalban mérgesen
hazabotorkált agglegény sem örült a verklisnek, de az emberek
többsége úgy érezte, hogy ez a vasárnapi műsor jár nekik. Többen
a templom helyett a verklis zenéjét választották. A gyerekek szépen felöltözve kacaráztak, visongtak ilyenkor. Az anyukák papírba
csavartan kikészítették a kis apró pénzt, amit a verklisnek szántak. Sokszor együtt dúdolták a szomszédokkal a világslágereket.
Bepárásodott szemmel emlegették a sohasem volt sikeres randevúk emlékét és ledobálták a pénzeket. A verklis minden adomány
után mélyen meghajolt és újabb zenét kezdett forgatni. A részeges
házmester is megjuhászodott, mikor ő is kapott némi pénzt a verklistől. Az idilli képbe két lovas csendőr ugratott be hatalmas ordítással. Körbefogták a verklist felborították a masináját, nagyokat
röhögtek és azt ordították: -„ Emberek, vége a cirkusznak, mindenki menjen a dolgára!”
A verklisre rásóztak néhányat a bikacsökkel és azt kiabálták: „Takarodj büdös zsidó haza a kölykeidhez, ne szégyenítsd meg a
vasárnapot!”
Hamarosan velőt fagyasztó csend lett. Néhány perc múlva kibotorkált a még bódult agglegény és örömmel nyugtázta, hogy nyugodtan alhat tovább.
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A nyugdíjas lét rejtelmei
Reggel morcosan ébredtem, megdörzsöltem a szemeimet és
éreztem, hogy nehezen mozdulnak a pilláim, de szerencsére ott
volt az éjjeliszekrényen a szem élesítő csodacsepp. Hamar cseppentettem belőle mindkét oldalra, de ekkor már jöttek a jelzések
a gyomrom felől. Szerencse, hogy volt a jégszekrényben ízesített
joghurt, mellette kis barátja, a kefir. Gyorsan lehörpintettem 1-1
dobozkával, de ekkora már éreztem a sajgó fájdalmat mindkét térdemben. Így hát odanyúltam az este kikészített reuma krémhez,
hamarjában bekentem vele térdeimet. Vettem még egy kapszulányit a fájdalomcsillapítóból, így bátran felkaptam a szatyromat,
hogy mehessek a piacra. Hohó! Most látom a tükörben, hogy milyen borzalmas a hajam. Így nem indulhatok el. Szerencse, hogy
néhány napja megvettem a csodálatos sampont, melytől csupa ősz
lesz a hajam, véletlenül sem marad egy barna hajtincs sem. Hirtelen a kezemre téved a tekintetem, hát ezek a barna foltok csak
nem torzíthatják el a finom kacsóimat! Nem hát! Bekenem a folttalanító krémmel, most már indulhatok a piacra. Sajnos, a szatyromon lévő reklám eszembe juttatta, hogy ne felejtsem el bekapni
a székletemet reguláló cseppeket. Nehogy úgy járjak, mint a múltkor, amikor kúpot is kellett használni. Belepillantva a listámra, hát
látom, hogy venni kell a férjemnek prosztata gyógyszert, nekem
meg síkosítót, természetesen hormon menteset. Tehát be kell térdem a patikába is, ha már ott vagyok, kérek egy finom aranyér elleni kenőcsöt, meg gombaölőt, mert a nagylábujjamon megjelent a
körömgomba. Nem is értem, hogy honnan van ennyi gomba, mikor mindenütt szárazság van. De sebaj, akkor veszek korpa elleni
sampont is. Itt a piacon árulnak glutén mentes termékeket, hát abból is veszek , meg molyirtó levendula keveréket. Lassan hazafelé
ballagok, látom, az egyik kirakatban, hogy nyugdíjasoknak féláron
lehet kapni gerinc egyenesítő párnát. Kipróbálom, veszek egyet.
Meg flexibilis lúdtalpbetétet is, szintén kedvezményeset. Hazatérve a szomszéd asszony csenget: Angyalom, itt van egy asszonyka,
indiai dezodort kínál potom áron, próbáljuk ki. Magamra maradva megnézem a pénztárcámat, böngészem a bankkártyámat és látom, hogy nagyon kellene egy tisztességes nyugdíj emelés.
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A pocak
(Tudományos értekezés)
A pocak egy speciális képződmény az alsó bordaívek és a csípőlapátok közötti terület vetületében. Eltérés a függőleges síktól
különböző mértékben, melynek csúcspontján a köldökcsonk,
mint sziklaszirt boltosul.
A pocak már kora csecsemőkortól kíséri az alsó fertály tartományát. A későbbi életkorokban, így: a gyermekkor, a serdülőkor és
a korai ifjúkorban kevésbé szokásos jellemzője a testi adottságoknak, főleg a 30 év alatti korosztálynál. Kialakulásában megfigyelhető a nemek szerinti megjelenés, mely elsősorban a hímneműeket
érinti gyakrabban. Jelentős megjelenési időszaknak tekinthető a
házasságkötés ideje, a korai kényeztetések és babusgatások, ugyan
hamar befejeződnek, de a kialakult testi jellemzők már nehezen
befolyásolhatók.
A pocak erőteljes növekedésében elsődleges szereppel bír a
mozgás mennyiségi és minőségi csökkenése, olykor elmaradása,
ill. átcserélése puhább és tekintélyesebb ülőalkalmatosságokra. Ki
kell emelni bizonyos szezonalitást is, mely a labdarúgó mérkőzések szezonjára vonatkozik. Ez az idő szoros összefüggésben van
az időjárás kedvező fordulatával. Messzemenően megnő ilyenkor
a sörfogyasztás mennyisége. Meg kell jegyeznem, hogy ifjúkorom
szerény sörkínálatával szemben ma igen színes a paletta. Az életkor természetes előre haladtával a táplálkozásbeli jellemzők is módosulnak, persze az anyagi lehetőségek függvényében, mert ebben
a korban már jelentősen megnő a gyógyszerekre fordított összeg
is. Talán a pocak sínyli ezt meg legkevésbé, mert mérete a viszontagságok ellenére sem csökken érdemlegesen. Az értekezés végére
pedig egy örökbecsű idézet kívánkozik:
„A pocak boltív a műemlék felett.”
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Mese a szakállas tanárról, a tábori lelkészről, a hűtőkamra
dézsmálójáról és persze még a permetező gépről is.
A 60-as évek második felében az egyetemi szünetben tábor orvos voltam a sóstói KISZ táborban, ahová szeretettel követett a
barátom, a jelenlegi ünnepelt. Akkor ép hosszú hajat és szakállt
viselt, az apja wartburgjával járt és megőrültek érte a nők. A táborban 80%-ban lányok voltak minden korosztályból, férfiakra
éhesen és felszabadultan. Miklós barátomat demokratikusan megválasztották rajvezetőnek, mert tanárként szerepelt az eszemadta
a táborban. Esténként kiszabadultunk a teraszra, ahol válogatott
nyíregyházi zenészek húzták, vonták a talpalávalót. 100 Ft-ból jót
lehetett sörözni, még vacsorázni is. Persze nők nélkül mentünk,
számítva az új húsokra és szerelmekre. Visszafelé kis úttörők adták az őrséget és szigorúan kifaggattak mindenkit, hogy kicsoda és
hova igyekszik. Engem ismertek a rendelőből, de a szakállas urat
nem mindenki. A bácsi kicsoda? – kérdezte az őr. Én a tábori lelkész vagyok, fiam – válaszolta Miklós. Dicsértessék – mondta a
gyerek, így azonnal bebocsátást nyert. Gyakran az orvosi rendelő volt a hálószobánk is, hogy el tudjunk menekülni a nők elöl.
Egyszer hajnalban verik a rendelő ajtaját, azt hittem, valami tragédia történt, de csak a szakács volt és a szakállas tanárt kereste.
Miki hamarosan előállt, kérdezte miben tud segíteni? Tanár úr, azt
mondják, maga hajnalban bent járt a hűtőkamrában, aminek elveszett a kulcsa pár napja. Hogyan tudott bemenni? – kérdezte a
szakács. Miki frappásan válaszolt: a permetező géppel természetesen. A szakács haja felállt, lábai remegtek, elhaló hangon mondta:
köszönöm. Ilyen volt ez a nyár 1968-ban.
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Kütyük
A két serdülő formájú lány egyszerre huppant le az asztal melletti székekre. Egymásra néztek, kacagtak, hiszen nyaralnak. Nem is
akárhol, Madeirán, ezen a csodálatos szigeten, isten ajándékán, az
örök tavasz szigetén. Ahogy egyszerre zuhantak bele a székbe, úgy
kaparták elő az okos telefonjaikat. Egymásra néztek és eszeveszett
gyorsasággal nyomkodni kezdték a billentyűket. Észre sem vették,
hogy anyjuk is letelepedett melléjük. Komótosan elővarázsolta
gyöngyös díszítésű táskájából az ezüst tokba rejtett mobiltelefont.
Kimért mozdulatokkal üzembe helyezte a masinát. Valami Dóra
nevet pötyögött be és aztán végeláthatatlan szózuhatag következett
göndör kacajokkal színezve. A két lány lekicsinylően nézte, ahogy
a mama hangosan önti ki a lelkét. Bezzeg ők csak talányos mondatokat suttogtak és mosolyogtak hozzá. Megérkezett a papa is, a
negyedik szék üres volt, de úgy is maradt, mert a kigyúrt izomzatú, tetovált férfi a szomszéd asztalhoz telepedett le. Sporttáskájából
elővette mobiltelefonját és beindította a készüléket. Valami igen
fontosat mondhatott a barátjának, amit háromszor megismételt,
majd hanyag mozdulattal földhöz vágta a telefont és még bele is
rúgott. A család mindezt részvéttel követte.
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Emlékelőadás Dr. Dohnál Jenő Főorvos Úr tiszteletére
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Akkor, amikor ordas indulatok korbácsolják hektikusan változó
viszonyainkat, mikor önmagukat csalhatatlannak kikiáltó mindentudók mondják el azt, amit már régóta tudunk. Amikor sok év
verejtékes tanulását, idővel nem mérhető szolgálatát kérdőjelezik
meg csodatevők. Akkor, amikor félő, hogy az ocsúból lesz érték
és nem lesz mit kiválogatni és lassan nem lesz, aki kiválogasson.
Akkor boldog az ember, ha talál fogódzót, tisztaságot, megtalálja az igazodás útját és azt mondhatja, ezek azok az értékek, amik
nekünk irányt, erkölcsi töltést adnak, akik nyomdokán érdemes
feltartott fejjel tenni tovább.
Ilyen fogódzó Dr. Dohnál Jenő személye, aki 1974-ben távozott körünkből. Dr. Dohnál Jenő 1896-ban született Kemecsén.
Jó muníciót hozott magával. Anyai ágon a Jósa-dinasztia 3.tagja.
Édesapja Dr. Dohnál József katona orvos, majd járási orvos volt.
Ezekhez az alapokhoz társult hihetetlen lelkesedése, szorgalma és
elhivatottsága. A nyíregyházi kórház fejlődésének korai szakaszában 1917-ben jogos igényként merült fel a gyermekgyógyászati
osztály létesítése, melyre 10 évvel később került sor. Dohnál doktor személyében pedig rátaláltak a megfelelő vezetőre. Az egyetemet Budapesten végezte 1920-ban, majd 7 éven át Szontágh Félix
professzor mellett volt tanársegéd a debreceni Gyermekklinikán.
1923-tól már az Erzsébet Közkórház tiszteletbeli főorvosa, a járó
betegellátás és a gyermek védelem irányítója. 1927.szeptember
01-től, mindössze 31 éves korában lett a gyermek osztály vezető
főorvosa. Az osztály hivatalos felavatása ezen év november 10-én
történt. A karrier villámgyors, egy tehetséges, ambiciózus, nagy
felkészültségű fiatalember került a gyermek osztály élére mindös�sze 7 évvel az egyetem elvégzése után. Az osztály méltán nyerte el a
későbbiekben a régió megbecsülését és szeretetét. Ekkor 35 ágyon
működött. Dohnál főorvos úr rendkívüli jelentőséget tulajdonított
a csecsemő táplálásnak. A különféle tápszereket az ő irányításával
készítették a betegségek specifikumának függvényében. Apám, aki
mintegy 3 éven keresztül dolgozott a főorvos úr irányítása alatt,
sokszor emlegette, hogy a tejkonyha, tápszer konyka mintegy
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szentélyként működött. Több, mint 120 féle tápszer, ill. spec. étel
készült.
Dr. Dohnál Jenő a jól képzett főorvosi kar megbecsült tagja volt.
Fiatal kora ellenére 1947-49 között igazgatói teendőket is ellátott,
de köztudott betegségei miatt ezt a funkciót tovább nem vállalta.
1956 meghatározott szerepet töltött be a kórház és a főorvos úr
életében. Nem volt nagyhangú szónok, lángoló forradalmár, hanem talpig becsületes, emberséges, tisztalelkű orvos, aki méltán
vívta ki a kollégák és a betegek megbecsülését. 1956.október 30-án
a kórházi Munkás Tanács élére választják.
Az ezt követő igazságtalanságok, megtorlások tönkretették
ennek a nagy értékű embernek a további sorsát. 1957.augusztus
06-án eltávolítják a kórházból, novemberben 4 év börtönre ítélik,
melyből betegsége miatt 2 évet töltött le, majd amnesztiával szabadult, de autóját nem vezethette, telefonját kikapcsolták, nyilvános
helyen csak engedéllyel jelenhetett meg.
1969-ben a Jósa András Kórház névadó ünnepségén ő mondhatta el a beszédet, mint Jósa András unokája. Engem pár éves
gyermekként kezelt tüdőgyulladás miatt, majd 1972-ben találkoztam vele utoljára. Megcirógatta a fejemet és azt mondta: legalább
olyan rendes ember legyél, mint az apád. Egyre jobban elhatalmasodó szívbetegsége miatt 1974.január 30-án elhunyt. Ez a város
büszke lehet kórházára, büszke lehet az itt élt és dolgozott, elhivatott orvosaira és segítőire. Csak néhány nagy egyéniséget említve,
Dohnál főorvos úr mellett a teljesség igénye nélkül: sokat tett a
megye és a város hasznára, Dr. Oláh Dániel professzor, a nemzetközi hírű mycológus, Dr. Sarvai Tivadar, a tüneményes „Tuba
bácsi”, a nagyhírű belgyógyász és tüdőgyógász.
Dr. Eisert Árpád, a fantasztikus műveltségű és manualitású
sebész főorvos. Dr. Gerlei Ferenc, a tudós és közéleti ember, a
kórbonctan nagyhírű művelője, egyetlen, Kossuth-díjasunk. Dr.
Dolinay Vladimir bőr és nemi gyógyász, a város köztiszteletben
álló Vladi bácsija. A közelmúltból Dr. Pintér Nándor, a hihetetlen
munkabírású, művészetekre is érzékeny neurológus és pszichiáter,
Dr. Szűk Béla, a karizmatikus, nagy empátiájú tüdőgyógyász.
Dohnál főorvos úr, ha élne, bizonyára büszke lenne arra, hogy
ebben a kórházban gyógyított. A mának szóló üzenet pedig az,
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hogy nagyon vigyázzunk az értékeinkre, mert sok-sok kavicsbányát kell felásnunk ahhoz, hogy akárcsak egy drágakövet leljünk.
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Velkey László emlékére
Tisztelt Professzor Úr, Főorvos kollega, Laci bátyám!
Először a sógornőmtől hallottam, hogy milyen csodálatos, de
szigorú ember a Főorvos Úr! Nála, a karizmatikus embernél a kiváló, de szigorú orvosnál volt gyakorlaton, és lelkendezett. Így lett
gyermek ápolónő.
Egykori főnököm most már atyai jó barátom,Dr Szombathy Gábor kapacitált a területi munka szépségének megismerésére. Ekkor a 80-as évek elején évente még több mint 12000 újszülött született a megyénkben. Magas volt a csecsemőhalálozás aránya. Még
a városokban is csak elvétve volt házi gyermekorvosi körzet. Siralmas a védőnői ellátottság. Még az Egészségügyi Főiskola sem létezett, hogy védőnőket képezzen a területre. A csecsemőotthonok
zsúfoltak, és szakemberhiánnyal küzdöttek. Ilyen körülmények
között lettem a terület felelőse. Rögvest szorgalmazta a főnököm,
hogy menjek el Miskolcra továbbképzésre, szoci ál-pediátriai tanfolyam keretében.
Már ismertem a tudományos fórumok nagytekintélyű előadóját, a kolleganők rajongott és tisztelt főorvosát, Velkey László
professzor urat, a GYEK igazgatóját. Nagy híre volt a jól felszerelt
gyermek-egészségügyi központnak, az elhivatott szakmai vezetők
irányította profil osztályoknak és ambulanciáknak és persze a jól
szervezett területi munkának.
BAZ megye hasonló gondokkal küszködött a csecsemőhalandóság, az előnytelen lakossági összetétel, szűkös szakember-ellátottság területén mint mi, csak szervezetten, odaadással és szigorú
számonkéréssel tudtak úrrá lenni a nehézségeken. Jó hangulatú,
tartalmas továbbképzést kaptunk, megismerhettem kiváló szakembereket, későbbi barátokat: Madáchy tanárurat, Bíró Éva és
Vissy Ágnes főorvosnőket, Marosi és Görög Péter főorvosokat,
Ormoshegyi Magda főorvosasszonyt és Lombai Bélát, a kiváló
radiológust. Sorolni sem tudom a nagy szerénységű és szakmai
tudású orvosokat, akik a Velkey professzor úr irányításával lettek
Magyarország vezető szakembereivé. (Engem barátságukkal tiszteltek meg.)
Persze később ez a belépő tartós és tartalmas munkakapcsolattá
D o l i n a y

Ta m á s

35

is vált. A professzor úr szigorúsága mögött nagyszívű és közvetlen
embert ismertem meg. A területi munkában próbáltam kamatoztatni a GYEK-ben szerzett tapasztalatokat. Kiváló emberre, kollegára találtam Sólyom tanárnőben, aki mindvégig tanítómesterének tekintette Velkey professzor urat.
A miskolci GYEK, a többszörösen hátrányos helyzetű BAZ megye kiváló gyermek-egészségügyi bázisa lett, hatalmas szellemi
kapacitással, empátiával és szerénységgel vívta ki méltó helyét az
orvosképzésben, a szervezésben és a gyógyításban.
A méltatlan féltékenység, a nemtelen áskálódás, a koncepciónak
álcázott koncepcióhiány sokszor vált fékezőerővé, kerékkötővé,
mely beárnyékolhatja a jövőt.
Remélem Laci bátyám, Te eligazítod a fellegek közül a Nap gyógyító sugarait.
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Dr. Szombathy Gábor Főorvos Úr emlékére
1975-ben, amikor visszajöttem a tanításból, egy vékony, mosolygós, torkát köszörülő férfi jött felém az előtérben, ő volt Dr.
Szombathy Gábor, nemrégen megtérve a napsütötte Líbiából. Pár
hét múlva szakvizsgáztam gyermekgyógyászatból és szorongtam
a vizsga és az új főnök miatt. Hamar kiosztotta a feladatokat, kiszemelte a részlegvezetőket, bevezette a rendszeres viziteket és
kérdezett. Referálni kellett elsősorban hazai szaklapokból, de később idegen nyelvűekből is. Bent tanyázott az osztályon, sokszor
ránk rontott a késő este, még égtek a főorvosi szoba fényei. Engem furcsán érintett a terhelés, melyet korábban nem szoktunk
meg. Eseteket dolgoztunk fel, készültünk a szakcsoporti ülésekre, melyek akkor még 3 naposak voltak. Olykor cikkek írására is
vetemedtünk. Pedig ott volt a család és a születendő gyermekek.
Először zokon vettem a terhelést, hiányolva a lazább napokat.
Ő csak mosolygott és azt mondta: „azt a lovat kell ütni, amelyik
jobban húz”. Hamar szerepeltünk országos szakmai fórumokon,
a Tudományos Akadémián is. Cikkeink jelentek meg. Ez a szikár,
mosolygós ember valami újat hozott az életünkbe, volt, aki élt vele,
de volt, akit irritált. 9 évvel a végzés után a miskolci minta nyomán
kinevezett területi főorvosnak. 12 ezer feletti volt az évi születésszám a megyében, igen magas a csecsemő halálozás, a területen
alig dolgozott szakorvos. A hét szülő otthon csúcsra volt járatva,
a 4 vidéki gyermek osztály állandó szakember hiánnyal küszködött. Szóval, volt mit tenni a területen. Az országban másodikként
Miskolc után vezette be Szombathy főorvos úr ezt a rendszert. A
magánéletben is gyakran kerestük egymás társaságát. Ott voltunk
az új szerelem kibontakozásának helyszínén. Gábor nehezen illeszkedő, makacs ember volt, aki nem viselte a hatalmaskodást a
vezetők részéről. Nem is nagyon szerették. A 80-as évek közepétől úgy érezte, hogy a kis forgalmú, elsősorban TBC-re alapozott
gyermek tüdő osztályt aktivizálni kell az általános gyerekosztály
érdekében. Engem szemelt ki ennek az osztálynak az élére, természetes volt a gáncsoskodás, a meg nem értés. A szakmai kollégium
egyhangú döntése után 1987.decemberében létrejött a II.számú
gyermekosztály 60 ágyon, velem együtt 3 orvossal. Gábor ekkor
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már második líbiai útját egyengette, de kapcsolatunk nem szakadt
meg. Változó intenzitással találkoztunk. Örömmel vártuk ezeket
az összejöveteleket. Többször meglátogattam a Bethesdában is. Találkoztunk tudományos fórumokon és a magánéletben. Szerettem
ezt az örökmozgó, mindig törekvő, törékeny embert, aki fogékony
volt a zenére, az irodalomra, maga is zongorázott. Szerencsésen
megtalálta Terikében a támogató társat. Legutóbb halála előtt 1
hónappal hosszan beszélgettünk telefonon, ekkor már megérintette az elmúlás szele. Búcsúzott a maga fanyar stílusában. Egy nagyon érzékeny, sérülékeny, nagy tudású igaz embert vesztettünk
el.
Nyugodj békében!
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L I M E R IC K E K

Az én kis városom
Rajta a szél átoson
Megdörzsölöm a szemem
Ez elég is nekem
Ébredek álmosan
Szemem égszínkékje
Vagy a Balaton kékje
Itt-ott egy felhő
Mint egy terhes delnő
Felnézek az égre
A szőlő lassan érik
Fürtjei kúsznak az égig
Lesz belőle must, majd bor
Jól berúgok tőle valahol
Csak kicsit drágán mérik
A hely szelleme negédes
Savanykás, meg édes
Ha egy lány szerelme
Az ölemben delelne
Szolgálna a kedvemre
A kis falábú focista
Focit kapott majálisra
Pattogtatta gőgösen
Vigyorgott is dölyfösen
Beleesett a kanálisba
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Biztos vagyok jó a bankom
Ez adja meg a rangom
Néha üres a számlám
Elmélázok látván
Hátha megszán a bankom
Ülök a boros hordó mellett
Szomjam oltani kellett
Be is rúgtam
Ki is rúgtak
Így jártam mindemellett
Volt egy ballábas focista
Az apja gazdag kapitalista
Dicsérte a fiát nagyon
Nyomta a pénzt vastagon
Mégis ő volt a leggyengébb ifista
Nézte a nőket gúvadt szemmel
Barátkozott volna a női nemmel
De kevés volt az igen és sok a nem
Rá is szóltak: te szemtelen
Beérte volna egy halk igennel
Kis városom poros, olykor sáros
Mondják ez falu, nem város
Pedig ha fúj a szél
A régmúltról regél
Nekem ez is csodálatos
Ha szomjas, mérges a nép
Ha éhes, visít a nép
Ha a hasa tele
Elégedett vele
Mert ilyen a nép
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Van egy öreg kerékpárom
Ezt nyúzom télen-nyáron
Két keréken támolyog
Szél cibálja, az eső rácsorog
Az újat már alig várom
Süt ezerrel az éltető nap
Imádja ezt rendőr és pap
Nem törődve verítékkel
Barátságban van az éggel
Megkíméli a szalmakalap
Volt egyszer egy kis bárányfelhő
Azt remélte, hogy jó nagyra felnő
Eléri a hegyek csúcsát
Még azon is túl lát
Bár nem kellett hozzá esernyő
El kéne menni a bálba
Mulatni semmi sem drága
De reped a zakó, szűk a nadrág
Szorítna a cipő is, ha hagynák
A pénztárca is üres és árva
Én focibarát vagyok
Rúgnám a bőrt, mint a nagyok
De azok se tudják
Csak a zsebeket bújják
Én sakk barát vagyok
Szeretem, ha békés a nép
Akkor idilli a kép
Csak az a baj gyakorta
Sok az éhes és kevés a torta
Hol van az idilli kép?
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Az öreg etette, simogatta előtte
Jött a vadász és lelőtte
Bánatában meghalt az öreg
Nem tűnt fel senkinek
A vadász fityiszt mutatott előtte
Ha Tokajban forr a bor
Ott a helyem valahol
Vagy szépasszony ölében
Vagy a pince mélyében
Ha Tokajban forr a bor
A Tisza mindig megbabonáz
Testem elönti a láz
Bebújik az öblök közébe
A horgászok örömére
Vagy bánatára
Szépen gurul a kerekesszék
Az öreg csak mereven néz
Nézi az utat, a múltat
A jövő még min múlhat?
Lassan gurul a kerekesszék
Az unokám itt ül szemben
Nem élőben csak képekben
Kuncog hamiskásan
Elfordul hogy ne lássam
Az unokám itt a keretben
Győzött a kedvenc csapatom
Cikiznek, de én hagyom
Mondják, 11 falábú
A többi meg póklábú
Én boldog vagyok nagyon
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A zenész felkapta a vonót
A hegedűnek csak három húrja volt
Szomorúan nézett az égre
Azt mondta, ennek vége
Mérgében kettétörte a vonót
Nevetett az asszony a dinnyére
A görög volt az ínyére
Szelt belőle nagyot
Kiköpte a magot
Mert csak a dinnye volt az ínyére
A nők, az isten adta nők
Halkak, csendesen merengők
Egy darabig, az oltárig
Hangjuk elhallatszik az ágyig
Már nem csendesek, merengők
Csendes eső hull le rám
Vizes a nyakam, a gatyám
De nem bánom, nem is sajnálom
Jó, hogy van gatyám
Volt egyszer egy orvos
Megfontolt és komótos
Elkapta őt a köszvény
El is vitte büszkén
Pedig ő volt az orvos
A pocakos úr kalapja
Volt a tekintély alapja
Meglengette a csinos nőknek
De fején hagyta a lókötőknek
Ilyen volt az ő kalapja
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Egyedem-begyedem
Régen volt az egyetem
Ma már csak az emlék
Sovány is voltam nemrég
Egyedem-begyedem, ötven éve egyetem
Vitrinemben Svejk, a katona
A sörért és a pipáért van oda
Lábán viseletes csizma
De ő csak a sört issza
Ilyen volt Sejk, a katona
Szép dolog az öregség
Eluralkodik a restség
Délben kelek
Este ébredek
Ugye csodálatos az öregség
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M E SÉ K

Gyógyító mesék
Azt mondja az unokám, hogy beteg az egész világ és a gyerekek
azért vannak, hogy meggyógyítsák a beteg világot. Náluk vannak a
gyógyszerek, a mindenre ható különleges gyógyszerek: a szeretet,
a ragaszkodás, a móka és a kacagás. A gyerekek azért vannak, hogy
meggyógyítsák a világ fájó testrészeit, hogy mosolyt varázsoljanak
a morcos arcokra. Már a kisbaba, az anyukája hasában tudja, hogy
ő gyógyszer. Gyógyszer a bizonytalanság ellen, a gyötrelmek ellen,
a félelem ellen. Tudja, hogy néhány rúgkapálással, majd nyugalmat adó békességgel,sikerrel lehet harcolni a biztos jövőért – érte.
Ő a garancia az ínség ellen, a becstelenség ellen, az önzés ellen.
Cseperedve a göndör kacagások, a lobogó, rakoncátlan fürtök, a
zaftos puszik, a mindent gyógyító odabújások, a csodálatosan villogó szemek a gyógyszerek a fáradtságra, a sikertelenségre, a felgyülemlett keserűségre. A mesebeli, mindenre ható gyógyszerek
azok, melyeket szívesen vinnénk magunkkal a távolba, a semmibe,
az örökkévalóságba.
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Gyógyító eper lekvár
Peti egy tündéri göndör hajú, kékszemű fiúcska volt, akit nagyon szerettek a szülei és nagyszülei. Csak az S betűk jelentettek
neki komoly ellenséget a mondókákban. Félve mondta ki az S betűs szavakat. Kiabált a szomszéd gyereknek, hogy Szanyi! – ő pedig kikacagta. Az oviban is félve kérte a seprűt mert szeprűnek sikerült kérni. Otthon a kutyát Sajónak hívták, de ő Szajót mondott.
Javasolták az ismerősök Blanka nénit, aki három utcával arrébb
lakott, hogy keressék fel, mert ő már sok gyereket megtanított a
helyes beszédre. Blanka néni boszorkány külsejű vénlány volt, aki
minden hibás szóhasználatért körmösöket osztogatott. Így a család hamar befejezte a kapcsolatot. Mások egy olyan logopédust
javasoltak, aki már korán reggel barátkozott a pálinkával és minden alkalommal pityókásan közeledett a gyerekhez. Végül leltek rá
Géza bácsira, aki valamikor néptanító volt egy falusi iskolában, de
gyerekek hiányában bezárták az iskolát, ő pedig elment nyugdíjba
és azóta epret termel, aminek csodájára járnak. Beszél hozzájuk,
babusgatja őket, az eprek pedig szeretik a gyámolítást. Gyönyörűek és mézédesek. Géza bácsi nagy szeretettel fogadta Petit. Hatalmas pacsit kért tőle és barátjává fogadta. Megbeszélték, hogy minden helyes S betűs szó kimondása szó után eperlekváros kenyeret
kap, vagy friss aludtejjel jutalmazza Géza bácsi a produkciót. Peti
kinyílt, mosolygóssá vált és boldogan susogtatta az S betűs szavakat. Bátran kiáltotta, hogy Sanyi! Szószka helyett sóska, szeprű helyett seprű. A szülők csak ámultak, bámultak. Félve kérdezgették
Géza bácsit, hogy mi az a csodaszer, amivel meggyógyította Peti
beszédjét. Az öreg csak mosolygott és halkan suttogta: eper lekvár
és aludtej.
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Mikka-Makka kalapja
Szegény Mikka beütötte a fejét egy kiálló lécdarabba és hatalmas
púp kerekedett a homlokán, és ez nem volt elég, hanem a tarkója is
megduzzadt, a szemei alig látszódtak ki a vizenyőtől. Nem beszélve a fájdalomtól, amely olyan volt, mintha késsel szurkálták volna
a fejét. A testvére, aki már iskolás volt, azt javasolta, hogy húzzanak egy sapkát a fejére, hogy ne látszódjon a duzzanat. Ekkora
már Mikka-Makka az orráig sem tudott ellátni a sapkától. Otthon
a kecske, a csacsi és a kutyusok is adták a jobbnál-jobb tanácsokat:
hogy kenjék be disznózsírral, tegyenek rá szilvalekvárt és még ennél jobb tanáccsal is ellátták. Nem tudott szegény közlekedni, feküdni sem. Ha vizet ivott, akkor hatalmas fájdalmai voltak, rádőlt
az ajtófélfára és elaludt. A nagyi a kisbevásárló kerekes targoncájával nemsokára megérkezett. Nagyon elfáradt, leült a konyhában,
amikor észrevette, hogy Mikka ott alszik az ajtófélfa mellett. Kikérdezte a nagyobbik unokáját, hogy mi történt Mikkával. Beverte
a fejét – mondta Peti, mi pedig sapkát húztunk rá. Mami finoman
felébresztette Mikkát, levette a fejéről a sapkát, állott-vizes borogatást tett rá, megitatta, óvatosan lefektette és azt mondta: Máskor
szóljatok, ha ilyen történik azonnal! – és beletúrt Peti üstökébe.
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Műtét
Az apa, mint megszállott vadász sok időt töltött kint a vadászházban, ahová előszeretettel vitte ki a fiát is. A fiúcska izgő-mozgó,
rakoncátlan gyerek volt, a ki nehezen fogadta meg apja tanácsait.
Az apa mindig talált elfoglaltságot a puskáival. Addig Sanyi gyakran focizott a ház előtt. Előszeretettel döngette a ház falát, sőt az
erdőbe is be-be rúgta a focit. Egyik nap az erdőmunkások nagy
rönköket hoztak télére és felrakták gúlába a ház mellett. Az apja
szólt, hogy oda ne rúgja a focit, mert lezuhanhatnak a rönkök és
megsérthetik Sanyit. Persze a fiú rá se hederített az apja tanácsaira,
amíg meg nem történt a baj. A gúla megindult és egy hatalmas
rönk rázúdult Sanyi lábára. A gyerek kegyetlenül elkezdett sírni,
kérte az apja segítségét. Sajnos, az egyik farönk összezúzta Sanyi
jobb lábát a térde alatt. Az apa elkeseredetten hívta a mentőket, sőt
helikopter is érkezett a fiúért. Az orvos nem tudott sok jót mondani az apának. Együtt szálltak fel és repültek a kórházba. Azonnali
műtét vált szükségessé. A lábat így sem tudták megmenteni térd
alatt. A család elkeseredetten vette tudomásul, hogy vége a focinak, a létrára mászásnak és az egyéb csínytevéseknek. A műtéti
seb szépen gyógyult, Sanyi megtanult mankóval járni és ügyesen
kezelte a kerekesszéket is. Az apa egy kongresszuson összetalálkozott egy régi barátjával és elpanaszolta neki a szomorú történetet. A barát vigasztalta és elmondta, hogy az egyik családtagja
orvos, akinek speciális művégtag üzeme is van és minden korosztály számára készítenek művégtagokat. Olyat is tudnak gyártani,
ami elektromosan vezérelhető és sok tudással rendelkezik. Az
apa felkerekedett a fiával és megkeresték a barát testvérét, akinek
a műhelyében számtalan művégtagot láttak, köztük olyat is, mely
Sanyinak is alkalmas lehet. Megbeszélték a specialistával, hogy készítenek a fiúnak egy protézist. 2 próba után felhelyezték a lábára.
Sanyinak először szokatlan volt. Óvatosan lépkedett vele, majd
egyre bátrabban. Elengedte az apja kezét és egyedül próbálkozott.
A szakorvos bíztatta, hogyha hosszú nadrágot fog viselni, észre
sem veszik, hogy nem a saját lába. Focizni is lehet vele, persze csak
a saját kedvtelésére. Sanyi átölelte a mestert és nem tudta, hogyan
köszönje meg neki az újra kinyílt világot.
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Tappancs és Finike
Tappancs 3 hetes korában került Finikéékhez, hosszú lamentálás
után. Kerestek egy jó fajtájú, jó kedélyű és könnyen alkalmazkodó
kutyát. A barátok és ismerősök is ajánlottak mindenféle színű és
fajtájú ebet, olykor kevés tudás és ismeret nélkül, de igen büszke
kiállással. Végül egy véletlen kapcsolat révén került Tappancs, a
zsemle színű kis csutak hozzájuk. Félénk, morgolódó, de szeretetreméltó volt. Finike nagyon örült a kis jövevénynek, szájába dugta
a kezét, hóna alá vette és úgy rohangált vele és hatalmasakat kacagott. Harmadnap estére beütött a baj, Finike belázasodott, hányt,
kis teste remegett, szülei rohantak vele az ügyeletre, ahonnan
már nem engedték haza. Mindenféle vérvételek történtek, röntgen vizsgálatok és kiderült a baj: leukémia. Anyukája ott maradt
mellette, persze a kutyát nem engedték a közelébe, hetek teltek el,
Tappancs egyre nagyobb és bátrabb lett, de sehogy sem találta a
helyét. Körbe-körbe forgolódott Finike ágya körül, de persze mindig üresen találta. 2 hónap után a doktorok úgy látták, Finike hazamehet otthoni kezelésre. Kapott a bohócdoktoroktól egy piros
krumpli orrot és egy csavaros lufit. Persze hetente vissza kell vinni
ellenőrzésre és kapni a gyógyszereket, nagyon vigyázni a fertőzés
veszélyére. Tappancs mintha megérzett volna valamit a jövetelből,
sűrűn forgolódott Finike ágya körül. A kutyát gondosan megfürdették és kijelölték a fekvőhelyét. Finike egyik este odalopózott a
kutyához, átfogta a fejét, Tappancs a lábaival viszonozta az ölelést.
A szülők igyekeztek a legnagyobb szigorral betartatni a tanácsokat. Finike kikönyörögte, hogy a kutya elkísérhesse őt az ellenőrzésekre, az orvosok is hozzá járultak. Otthon egyre nagyobb lett
a barátság kettejük között. Legutóbb, mikor láttam őket, Finike
lépni tanította Tappancsot: egy, kettő, egy, kettő…Egyszerre léptek. Finike nagyokat kacagott és mintha a kutya is megtanult volna
nevetni.
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Második élet
Nagyon várták már az újszülöttet, 7 éve voltak házasok. Szorgos
munkával összegyűjtötték a lakásra valót, majd sikerült egy autót
is venni, ugyan használtat, de igen jó állapotban lévőt. Egy tavaszi
vasárnap az édesanya valahogy megérezte, hogy gyermeke lesz.
Elvégezték a terhességi tesztet és nem csalatkoztak. Megkeresték
a legjobbnak vélt szülész orvost, akit sokan ajánlottak. Meghatározott rendszerességgel visszajártak, betartották a bölcs tanácsokat. Mikulás tájékára volt beütemezve a születés. Az egész család
hatalmas előkészületeket tett, hogy minden a helyén legyen a fogadásra. Szép, 3 kilós kicsi fiú született. A 4.napra vitték haza a
kis jövevényt. Túláradó boldogság köszöntött a családra. Lassan,
komótosan szopott, szopogatott, bár volt bőven anyatej. Úgy 3
hónapos kora körül vették észre, hogy kicsit lustán szopik, olykor szürkés az arcbőre és szaporábban légzik, puffadtabb a hasa.
A doktor néni megvizsgálta, légzését, szívverését rendben találta
és megnyugtatta a szülőket. 1 éves korára már feltűnt, hogy a súlya
éppen hogy eléri a normális alsó határát, szaporábban vette a levegőt, ritkábban volt széklete, hasa puffadtabbnak tűnt. Baráti tanácsra felkerestek egy jól ismert gyermek specialistát. Az idősebb
orvos együtt a szülőkkel értékelte a tüneteket, majd vérvizsgálatokat kezdeményezett és mivel verejtékét sósnak találták, izzadság
vizsgálatot is javasolt. Pár nap múlva megérkezett az eredmény. A
felételezett kórisme beigazolódott: cisztás fibrózis. Az orvos javaslatára felkerestek egy gyermekgyógyászati központot, ahol a legnagyobb szaktudással foglalkoznak ezzel a betegséggel. Gyakorta
szorult újabb vizsgálatokra és speciális gyógyszeres kezelésekre.
Ahogy teltek az évek, a kisfiú egyre türelmesebbnek és okosabbnak bizonyult betegségét megismerve. Sokat olvasott, járatos lett
a számítástechnikában, kívülről fújta az összes gyógyszer nevét,
ismerte a légzésjavító készülékek sokaságát. Nyugtatgatta a szülőket és a nagyszülőket, ne féljenek, az ő betegségére a tudomány
megtalálja a megfelelő megoldást. Magántanulóként a legkitűnőbb osztályzatokat szerezte meg. Számítógép segítségével csodálatos barátságok szövődtek a hasonlóan beteg társakkal. Sajnos
a legkorszerűbb gyógyszerek, eszközök alkalmazásának ellenére
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a tüdők állapota tragikusra fordult. A nemzetközi kapcsolatokat
is bevonva a legkitűnőbb orvosokból álló munkacsoport, a tüdő
átültetés mellett döntött. Leültek az okos, már 13 éves fiúval egy
szakmai tanácskozásra természetesen a szülők bevonásával. A
leghiggadtabbnak és bizakodóbbnak a kis Balázs bizonyult. Megtudta, hogy még Magyarországon gyermekeknél nem történt tüdő
átültetés, de már komoly előkészületek történtek. Igen rövid határidőn belül Balázsnak is elérhető lesz a szervátültetés. Megfelelő
tüdőre napokon belül kaptak ígéretet. A szülők félelme szerencsére nem ragadt rá a gyermekre, aki vigasztalta őket, viccelődött velük, hogy könnyebben viseljék el a kikerülhetetlent. Megérkezett
pár nap múlva az alkalmas tüdő. Balázst mosolyogva tolták be a
műtőbe. Az elkerülhetetlen bekövetkezett. A fiú boldogan ébredt
és mosolyogva mondta: most kezdődik a második, a boldogabb
életem.
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Az életmentő kis póni
Balázska igen rakoncátlan gyerek volt. Ősszel már iskolába készült, de nem érdekelték különösebben a könyvek, a mesék. A bátyja mindentudó okostelefonján is csak a harcosokat nézte, imádta
a háborús kalandokat és az öldöklést. Nagyapja, aki híres és nagy
tiszteletben álló gazda volt, nagyon szerette a lovakat. Valamikor
versenyeken is indult. Elhatározta, hogy vesz egy pónit az unokájának. Ez majd rendszerességre neveli és még sok örömet is szerez
neki. Együtt mentek ki Balázzsal a lóvásárba. A papát többen is
köszöntötték, érdeklődtek az egészsége felől, Balázst pedig jóindulattal meg is búbolták. Mondták neki, hogy büszke lehet a nagyapjára, aki híres versenyző volt. Balázska hirtelen belecsöppent egy
másik, számára ismeretlen világba és csodálkozott. Hosszú keresgélés után ráakadtak egy rozsdaszínű pónira. A papa megfutatta,
megnézte a patáit, a fogait és megalkudott rá. A stráfkocsi hátuljához kötötték a pónit, akit korábbi gazdája Csöpinek nevezett, így
rajta maradt ez a név. Hazatérve megitatták, friss szénával megetették és bekötötték az istállóba a két öregebb paci mellé. Csöpi
nehezen fogadta el az új otthonát, kaparta a földet és nagyokat rúgott a levegőbe. Balázska óvatosan közeledett feléje, megcirógatta a
hátát, friss vizet tett eléje és becézgette: Csöpi, Csöpikém. Nagyapó
érdeklődéssel figyelte a találkozásokat és nagyokat mosolygott a
bajusza alatt. Jó lesz egy kis rendszeresség ennek a fiúnak és persze a póninak is. Néhány hét múlva már száron vezette Balázska
Csöpit. Együtt futkároztak. Még az erdő széléig is elmerészkedtek.
Nagyapa oktatta az unokáját, hogy a töltésre ne menjenek fel a kisvonat ott jár rendszeresen. Balázs az udvaron is futkározott Csöpivel és jó nagyokat kacarászott. Már nagyon várta a barátait, hogy
bemutassa nekik Csöpit. A barátok fennen dicsérték a lovacskát és
irigyelték Balázst. Egy délután az unoka nem győzött ellenállni a
kísértésnek és felmerészkedett a pónival a töltésre. A vonat füttyét
már lehetett hallani, amikor a sínek között bóklásztak. Balázska
rosszul lépett és a jobb lába beakadt a sín és a talpfa közé. A fájdalomtól visított és próbálta kihúzni a lábát. A vonat pedig fütyölt és
egyre közeledett. Ekkor Csöpi a patáival el kezdte rugdosni a sínt.
Többször nekiveselkedett és egyszerre Balázs kitudta húzni a lábát
56

F O R G Á C S A I M

és legurult a töltésről. Csöpi nagyokat nyerített és kis gazdája után
eredt. A vonat pedig elsuhant felettük a tele vagonokkal.
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Egy kópé kismalac
Volt egyszer egy kópé kismalac, aki mindenáron borsot akart
törni a többiek orra alá. Kigúnyolta a cicákat, mert szeretik a tejet,
kicsúfolta az egereket, mert szeretik a sajtot és kigúnyolta Mancikát is mert elcsent néhány friss sajtos pogácsát. Beárulta Mancikát
a nagyinál, hogy torkos és nem tartja be a szabályokat. A kismalac
mindig ott ólálkodott a konyha körül és figyelte sanda szemekkel
a többieket. Kapóra jött neki, hogy látott egy zavaros előadást a
tévében, hogy a tej és a tejtermékek milyen sok veszélyt jelentek,
milyen beteg lehet tőlük az ember és az állat is. Látott egy feliratot
az egyik áruházban, hogy a tej élet, erő, egészség. Felkapaszkodott a reklámra és felé írta, hogy: Nem. Teltek-múltak a napok,
a kismalac egyre csak azon tanakodott, hogy hogyan leckéztesse
meg a barátait, de a többi állat sem tétlenkedett. Kifundálták, hogyan tanítsák móresre a kismalacot. Tudták, hogy a röfi szereti a
zsenge kukoricát, jókedvvel ropogtatja a csöveket és még nagyokat
böffent is hozzá. A csavaros eszű kismalac pedig kifundálta, hogy
a cicák tányérját lefelé kell fordítani, hogy ne tudjanak belőle lefetyelni. Az egerek falba fúrott járatait pedig betapasztotta sárral.
A béke, melyet hosszú évek után kötött a macska az egérrel, felborulni látszott. A kismalac pedig nagyokat kacagott és örömében
kaparta első lábaival a földet. Ámde a háziasszony fia eltervezte,
hogy karácsonyra a malackából finom pecsenyét sütnek, s ami
marad, elteszik húsvétra. Egy kora reggel a fiú felszerelkezve szerszámokkal és segítséggel elkapták a malackát, meg is perzselték,
fel is dolgozták kolbásznak, sonkának és egyéb finomságoknak. A
béke pedig helyreállt a cicák és az egerek között. Maradt a tejcsi a
cicáknak, a sajtok az egereknek, a kolbász és a sonka pedig a család
aprajának-nagyjának.
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A gyógyító sakkjáték
Gyönyörű szép, majdnem 4 kg-os, göndör, szőke fiúcska született
a várva várt októberi napon. Sűrűn potyogtak a család örömkön�nyei. A szülész orvos tapintatosan félrehívta az apukát és elmondta, hogy a kisfiúnak születési rendellenesség miatt mindkét kezén
az ujjakat nem lehet kiegyenesíteni, de majd speciális tornával ez
korrigálható. 4 napos korában vitték haza az újszülött osztályról,
a nagymama kesztyűt horgolt mind a két kezére. A gyerekorvos
ajánlott egy specialistát, akit hamarosan felkerestek, de azonnali
javulással nem kecsegtette a szülőket. Rendszeresen jártak gyógytornára. A csecsemő szépen gyarapodott, fejlődött, azonban az
ujjai behajlítva maradtak. Az óvodában már néhány gyerek csúfolta, hogy kampós keze van. Otthon próbálták elsimítani a csúfolódásokat, de visszatérő volt a gúnyolódás. Az iskolában nehezen
birkózott az írással, marokra fogta a ceruzát és a tollat. Persze a
csúfolódások sem maradtak el. Egyik rokonuk egy sakkversenyre invitálta őket, ahol egy idősebb bajnok szimultánt játszott 20
gyerekkel és mindegyiket legyőzte. A bajnok egy kerekesszékben
ült, mindkét keze ökölbe szorítva tartotta és a lábujjai is befelé fordultak. A gyermek és anyukája a verseny után felkeresték az idős
mestert, gratuláltak neki és megérdeklődték, hogy nem foglalkozna-e Petivel, aki hasonló rendellenességgel született. A mester boldogan vállalta a tanítást. Elmondta, hogy az Öregek Otthonában
egyedül él. Megbeszélték, hogy hetente felkeresi Peti a bácsit és
tanul tőle sakkozni. Sajnálatos módon a szájával rakosgatta a bábukat a mester és ezt ajánlotta Petinek is. A heti foglalkozások során a fiúcska szépen fejlődött és az öreg ajánlatára beiratkozott egy
sakkversenyre résztvevőnek. Hasonló korú és idősebb gyerekek is
részt vettek a szimultánon. Peti egymás után nyerte a villám partikat, míg egy középkorú férfi győzött felette. Megdicsérte a mestere
és megkönnyezték a szülei. Peti további nagy lelkesedéssel tanult
a mestertől. Újabb és újabb versenyekre hívták meg és ünnepelték
a kis bajnokot. Az osztálytársai és kortársai is büszkén mesélték,
hogy van az iskolában egy sakkbajnok, aki a szájával rakosgatja a
bábukat és nyer egyre nevesebb versenyeket. Az öreg bácsi meghívta magához és elmondta, hogy ő már nem képes újat nyújtani
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a sakkban és megfogadtatta Petivel, hogy soha nem hagyja abba és
szorgalmasan tanul. Néhány hónap múlva jött a szomorú hír, hogy
a bácsi meghalt az Otthonban. Peti zokogásban tört ki, ráborult a
sakktáblára, előre nyújtotta kezeit és döbbenettel vette észre, hogy
az ujjai kisimulnak és megszorították kétoldalról a sakktáblát.
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Macska etűd
3 jókora termetű macska kószál a kertben. Egy fekete, egy zsemle színű és egy fehér. A kert végében a hosszú kecskeláb asztalon
imádnak sütkérezni. Gondolom ilyenkor készül a haditerv a galambok, egyéb madarak és egerek ellen. Kieszelték, hogy akkor
kell lecsapni a galambokra, amikor isznak a csobogóból. Kihallgatták ezt a tanácskozást az egerek és rögtön megszületett az ellen stratégia. A legöregebb és a legokosabb egér kitalálta, hogy
tegyenek a fűbe egy műegeret és azt forgassák meg méregben,
hogy megemlegessék egy életre a macskák a lakomát. A galambok módszeresen kortyolgatták a csobogó vizét és örültek, hogy
a macskák nem abajgatják őket. Elérkezett a háború napja, a 3
macska egyszerre indított támadást a galambok és az egerek ellen.
Fogtak is 2 szerencsétlen galambot, testvériesen megosztva lakmároztak belőlük. Ámde még hátravolt az egerek megleckéztetése.
A finom egér falatokat már ott érezték a nyelvük szögletében. A
zsemle színű macska boldogan újságolta, hogy egy kövér egeret
talált a fűben. Elhatározta, hogy mindhármuknak juttat a finom
egérfalatokból. Elkezdték módszeresen felbontani az egeret, de az
első falatok után szörnyű kínok közepette visongtak, nyávogtak
a macskák. A kert gazdája, gyanakodva figyelte az eseményeket.
Másnap reggel a 3 macska eltűnt a kertből, senki sem kutatta, hová
lettek, csak a galambok röpködtek vidáman a csobogó körül.
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A varázslatos foci
Sanyika sovány, szeplős, nagyszájú, vörös hajú fiú volt. Az egyik
tízemeletes toronyházban lakott szüleivel és nővérével. Néha lement a térre, de mindig összeakaszkodott valamelyik idősebb és
erősebb fiúval. Szóval jól elagyabugyálták, sírva ment haza. Születésnapjára nagybátyjától kapott egy márkás bőr focilabdát, amely
sokáig ott állt a sarokban. Sanyi nem merte levinni a térre, félt,
hogy valamelyik betyár kiszúrja, vagy elrabolja tőle. Egyszer mégis
a nagybácsikájával lement a grundra focizni. Meglepően jól kezelte a labdát, főleg bal lábbal rúgta vissza, viszonylag pontosan.
Megbeszélték a nagybátyjával, hogy bevonják a grund gyerekeit
is a játékba. Sanyi tartott ettől, de a nagybácsi jelenléte meghozta
az önbizalmát. Két-két kockakőből kaput csináltak és meghívta a
fiúkat játszani. Jöttek, mert egyiknek sem volt ilyen klassz bőrfocija. Az egyik harmadikos srác, akit a legjobbnak tartottak közülük,
nevetve cukkolta Sanyit, hogy nem a foci teszi a játékost, hanem a
játékos rúgja a focit. Megkezdődött a meccs. Az ellenfél már 2:0ra vezetett, amikor Sanyi meglódult, csinált egy cselt balra, majd
jobbra és ott tátongott előtte az üres kapu. Bal belsővel bepas�szolta a focilabdát, majd nagybátyja nyakába ugrott örömében.
A többiek csak csodálkoztak, de már passzoltak is Sanyinak, sőt
drukkoltak is neki. Megegyeztek, hogy iskola után fociznak egy
keveset, de már a nagybácsi nélkül. Nagybátyja pedig megígérte,
hogy rendszeresen tart nekik edzéseket. Megtanítja, hogyan kell
külsővel, torokkal, vagy belső csüddel lőni, felugorva pontosan
fejelni. A srácok pedig megígérték, hogy nem lesz verekedés, cikizés, csak szikrázó csaták.
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A furfangos mackó, a méz és az adóhivatal.
A mackó megunta a másik 3 mackó társaságát, mert állandóan csak a lopott mézről beszéltek, meg a süteményekről és arról,
hogy lehet a háziasszony befőttjeit megdézsmálni az éléskamrában. Azon morfondíroztak, hogyan szerezzenek kulcsot a kamrához. Egyikőjük a sündisznót javasolta, mert annak valamelyik
tüskéje biztosan beleillik a kamra lakatjának a nyílásába. A sündisznó mereven elzárkózott a tolvajlástól, így ez nem teljesült. A
mi mackónk pedig felkerekedett, otthagyta a testvéreit és hosszú
vándorútra kélt. Eltervezte, hogy csekélyke pénzén méheket fog
vásárolni és azok gyűjtenek neki sok mézet, melyet jó pénzen el
tud adni és meggazdagszik. Csináltatott magának egy aranybetűs
táblát: „Brumi doktor, aki mézzel gyógyít.” Letelepedett egy megüresedett barlangban és kezdte csalogatni a méheket. Vett néhány
kaptárt, lépet és várta a csodát. A dungók kezdtek odaszokni a
kaptárokhoz és megkezdték a gyűjtést a közeli akácosból. Dörzsölte is a mancsait a mackó és dicsérte a saját eszét. Mivel híre ment
a maci ötletének, jöttek hozzá az erdő állatai: „Hallottuk mackó
pajtás, hogy mézzel foglalkozol, olvastuk, hogy a méz milyen sok
betegséget tud gyógyítani”- mondta a fájós lábú őzike, a horpadt
hátú nyuszi és sok más állat is próbálkozott a csodaszerrel. A maci
áldotta az eszét, hogy elhagyta a társait és önálló vállalkozásba
fogott. Egy este zörgettek a barlang ajtaján: „Tessék kinyitni, itt a
hatóság!” Mit lehetett tenni, beengedte őket, az egyik tisztviselő
előhozakodott a farbával: Tisztelt medve úr! Nekem hatalmas eleven sebek vannak a hátamon, hallottam, hogy ön megtudná gyógyítani. A medve szemrevételezte a sebeket és mondta: Megtudom
gyógyítani, ha a hivatal sem packázik velem. A hivatalnok a medve mancsába csapott és létrejött a megállapodás.
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A gyógyító tánc
Az anya erős fájdalmai miatt gyakran szedett különböző gyógyszereket, kényszerből váltotta is azokat. Párjával hatalmas volt az
örömük, hogy mégis sikerült az utódlás. Türelmetlen várakozással
kívánták a kis jövevényt. A szülész orvos felvilágosította őket a
gyógyszerszedés veszélyeiről, de az egyre növekvő pocak minden
kétkedést elsöpört. Az ultrahangos vizsgálatok már jelezték a lábak rendellenességeit, de a szülőjelöltek mindent vállaltak. Időre
megszületett a gyönyörű szép fiúcska, sajnos a gyanú beigazolódott, mindkét lába , rongybaba módjára, tehetetlenül lebegett.. A
szülők elkeseredését legyőzte az öröm és a bizakodás. Szellemileg
csodálatosan fejlődött, kezeit nagyon ügyesen használta a kis Dávid. Korán felfedezték a szülők nagyfokú kötődését a zenéhez. A
csípőin ügyesen egyensúlyozott a zene ütemére. Szerencsére nagy
tudású, beleérző ortopéd szakorvosra találtak, aki ügyes eszközöket javasolt Dávidnak korának megfelelően. Külföldről kapott egy
kerekesszéket, melyet két kézzel bravúrosan hajtott. Otthon, ha
bekapcsolták a zenét, Dávid kis kocsijával szenzációsan mozgott
a zene ütemér, szinte táncolt. Egyik rokonuk javasolt a családnak
egy táncpedagógust, aki maga is mozgássérült volt. Megkeresték
és kérték, hogy ítélje meg, milyen oktatás lenne hasznos Dávid
számára. A tanár bekapcsolta a lejátszót, a gyerek mellé húzódott
és figyelte a mozdulatait. Hosszú ideig egy szót sem szólt, majd
röviden közölte. Elvállalom. Ezután megváltozott Dávid élete,
hetente háromszor járt táncórára. Megismerkedett hasonló sorú
társaival, akik már magasan szinten művelték a klasszikus táncot.
Sőt, versenyeken is indultak sikeresen. Dávid beállt közéjük, forgott a székével és nagyokat kacagott. A tanár úr pedig párás szemekkel követte minden mozdulatát.
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Á L L AT K E RT I

É L E T K É P E K

Mérges az öreg tapír,
mert elfogyott a W.C. papír.
A hím zebrának nem jutott eleség,
mert felzabálta előle a feleség.
Mérgesen bőg a bölény,
nem lesz belőle vőlegény.

A rádió ma bemondta,
éhesen maradt az anakonda.
Jön a meleg, rossz a kedve,
megizzadt a jegesmedve.
Bambán néz az orángután,
egy nagy fürt banán után.
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Mekk-mekk, rebegi a kecske,
ma nem volt elég tejecske.
Szomorkodik a füles bagoly,
elvesztette a füleit valahol.
A víziló lustán dagonyázik,
miközben a kisfia ázik-fázik.
A görényről az a hír járja,
büdös, de duzzadt a bukszája.

Kicsi ló a póni,
könnyű rajta lovagolni.
Hátán hordja teknőjét a béka,
ezért neve: teknősbéka.
Lassan cammog a lajhár, nem zajos,
nem is lesz ő idegbajos.
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Mérgesen brummog a medve,
mert mézre szottyant a kedve.

Az orrszarvú minden lukba,
az orrszarvát beledugja.
Faltól-falig úszik a cápa,
csak ez jutott neki mára.
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Szomorkodik a krokodilus,
ez csak Sóstó és nem Nílus.
Ordas is, meg farkas,
nem kutya ő, hanem farkas.
A vízen tengeri a malac,
de kolbásznak jobb a házi malac.
Kalitka éke a kanári,
hogy mit fütyöl, találd ki.
A papagáj is tud beszélni,
de nem szabad anyósnak nézni.
A zebra is lófajta,
csak sok csík van rajta.
Furcsa állat a púpos teve,
a hátán van a völgye, meg a hegye.
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Sunyin kúszik a macska,
menekülj tőle halacska.
Az orrszarvú minden lukba
az orrszarvát beledugja.
Faltól-falig úszik a cápa,
csak ez jutott neki mára.
Szomorkodik a krokodilus,
ez csak Sóstó, nem Nílus.
Furcsán tekinget a majom,
ember legyek, vagy csak majom.
A szarvas keresi a párját,
de kerüli a vadász puskáját.
Reketten gágog a liba,
ebből lesz a galiba.
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Színes tollú a páva,
csodájára jár a párja.
Telve a kenguru erszénye,
még egy fióka elfér-e?
Szomorú a hal lét,
belőle főzik a hallét.

Büszkén szárnyal a sas,
mert ő nem madár, hanem sas.
Nesztelen suhan a denevér,
pici odúkba is belefér.
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F E K E T E

LY U K

Fekete lyuk
Egy méretes fekete lyuk tátongott a képzeletbeli udvaron, széles
peremén pálcika méretű ördögök táncoltak. Egyik kezében hegedű, másiknak citera, harmadiknak klarinét. A többire már nem
emlékszem. Éktelen zajt rendeztek és röhögtek szemérmetlenül.
A lyukban, mint a láva fortyogott a bűzös, zöldes- fekete kulimáz.
Ez voltam én, aki harcolt az életéért, a megszerzett javakért, a hőn
szeretett családjáért és persze a maga vélt, vagy valós érdemeiért.

D o l i n a y

Ta m á s

77

A pálcikatestü ördögök élvezték a felfordulást, a zajt és készültek a
halotti torra. Peckükre.
Jöttek a fáradt, kizsigerelt gyógyítók, akik megoldásra váró
feladatnak kapták a sorstól a velem való megküzdést.Értem, az
életemért. A gyógyítók bevetették a tudásukat, a becsületüket,
a hatalmas elszántságukat, értem, az életemért, a jövőmért. Szerencsémre, nem emlékszem a megvívott harcokra, a pislákoló
reményre, a család riadt tekintetére, a feleségem emberfeletti küzdelmére. Szerencsére.A fekete lyuk egyre jobban zsugorodott, a
fortyogó láva kihűlni kezdett, a pálcikatestű ördögök egyre jobban
fáradtak. Muzsikájuk fájdalmassá és elhalkuvóvá vált. Éltem.
Fiam haza repült Amerikából, lányomék rohantak az unokákkal
a fővárosból. Éjjel-nappal szorította a kezem, istápolt a feleségem.
Megmaradtam.
Nem tudom, hogyan köszönjem nekik az életemet. Hogyan köszönjem a kiváló orvosoknak az ápolóknak a szaktudást, a türelmet, az emberséget.
Itt vagyok, kicsit kopottan, kicsit fényesen.
Köszönöm nektek.
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