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Már neurológiai kutatások igazolják, 
hogy a szorongás és a depresszió 

súlyosan hátráltatja a fizikai betegségekből 
való kigyógyulás esélyét. Aki ez ellen tesz, 

az igazi gyógyító, még akkor is, ha történetesen 
nincs orvosi diplomája. (Hát még ha van neki!) 

A bohócdoktorok ráadásul 
a legvédtelenebb betegek szorongásait 
és félelmeit oldják – a kisgyerekekét. 

Minden felcsattanó taps, kibuggyanó nevetés, 
vagy akár egy félszeg mosoly: gyógyszer. 

A boldogságot olykor receptre írják, 
és a bohócdoktoroknál lehet 

kiváltani. 

Nyáry Krisztián
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Köszönjük támogatóinknak, adományozóinknak 
és egészségügyi partnerintézményeinknek, 

hogy 1997 óta töretlenül végezhetjük 
gyógyító küldetésünket.
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ELŐSZÓ

1997-ben egy csodálatos történet kezdődött el: a Piros Orr Bohócdok-
torok Alapítvány egy lelkes csapata jelent meg a Semmelweis Egyetem 
I. sz. Gyermekklinikán. Az azóta eltelt negyed évszázadban több mint 
400 ezer gyermek számára vittük el a gyógyító jókedvet, és országszerte 
számos kórházban jelen vagyunk.

Az Alapítvány 25 éves évfordulójához kapcsolódóan egy olyan me-
sekönyv összeállítását tűztük ki célul, amely színesíti az alapítvány ál-
tal végzett munkáról alkotott képet, felmutatja a gyógyulás és a humor 
kapcsolatát, valamint érzékenyen beszél az olyan tabutémákról, mint 
a gyerekbetegségek, árvaság, rokkantság, halál, vagy éppen demencia.

Miért különleges ez a könyv? Számunkra azért, mert a miénk. Más-
részt, mert kitűnő írók meséin keresztül az elmúlt 25 év tapasztala-
tait tudjuk megosztani az olvasókkal: hivatásunk szépségét, missziónk, 
szakmai tudásunk esszenciáját. A derűt, a humort, az életszeretetet, az 
elfogadást. Nem harsány mókázás ez, inkább megérintés. Olyan, mint 
egy nehéz élethelyzetben érkező simogatás. Ez a könyv, akár a mi mun-
kánk: kizökkent, megdolgoztat, de reményt ad.

Dr. OrmAi GABrieLLA
a Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány kuratóriumának elnöke
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küldetésünket!
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BÖSZÖR M ÉN Y I  GY UL A

Tata és Kopottgatyó

Akár hiszed, akár nem, a Pipiske térnél aligha lehetne vidámabb helyet 
találni a világon. Igaz, hogy ez a tér nagyon pici, és minden oldalról eme-
letes házak veszik körbe, de van rajta minden, amit az ember gyereke 
csak kívánhat. Akad ott sok árnyat nyújtó fa, bújócskázásra alkalmas 
bokor, hűs vizet adó kerti csap, kanyargós sétány, amin futni, biciklizni, 
görkorizni és sétálgatni is lehet. Ráadásul a park közepén nagy játszótér 
nyújtózik hosszan, aminek van hat hintája, két libikókája, mászókás és 
csúszdás favára, homokozója, amibe sosem kakkantanak bele a kutyák, 
körötte pedig sok kényelmes pad, hogy a mamáknak, papáknak, nagy-
szülőknek legyen min ücsörögniük, amíg a gyerkőcök játszanak.

Nem csoda hát, ha a Pipiske téren állandó vendég a vidámság. Egyet-
lenegyszer fordult csak elő, hogy a napsugaras jókedvet a búskomorság 
fellege takarta el. Történt ez azon a napon, amikor a Pipiske téren meg-
jelent a Tata.

Tata igazi nevét senki nem tudta, ahogyan azt sem, honnan érkezett. 
Csak azt lehetett sejteni, hogy valamelyik környező házban lakik. Bot-
jára támaszkodva, nehézkesen rogyadozó, lassú léptekkel jött, azután 
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nyögve, szuszogva leült az egyik padra. Ahogy ott ücsörgött, a játszótéri 
gyerekek, a rájuk vigyázó papák és mamák, sőt, még a sétányon kocogók, 
a kutyasétáltatók és az andalgók is észrevették; valami megváltozott! 
Hirtelen jeges szél kerekedett, pedig nyár volt, a napot felhő takarta el, 
és minden szürke, színtelen, unalmas lett.

Mindjárt észrevette ezt Hupli-Hahó Kopottgatyó, a Pipiske tér őr-
manója, kinek kényelmes odúja a bokrok alján rejtőzött. A piros sapkás 
őrmanó mint a szélvihar, úgy rontott ki otthonából, majd egyenesen a 
padon gubbasztó öregemberhez futott, és mivel magasabbra nem tudott 
nyújtózni, hát jobb híján megkopogtatta annak cipőorrát.

– Hé, Tata, én Hupli-Hahó Kopottgatyó piros sapkás játszótéri őrmanó 
vagyok, és az a dolgom, hogy a búslakodást, szomorkodást, orrlógatást 
mind messze kergessem a Pipiske térről. Belőled viszont akkora búbánat 
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hömpölyög elő, hogy a hinták mind berozsdásodnak, a máskor jól ne-
velt kutyák a homokozóba kakkantanak, és még a nap is elbújik előled. 
Mondd csak, mi nyomja a szívedet?

Tata, aki csodálatosmód egyáltalán nem lepődött meg azon, hogy 
egy picinyke, de rettentő mérges manó kiabál a cipője orránál, nagyot 
sóhajtott, és így felelt:

– Tudd meg hát, te őrmanó, azért vagyok bánatos, mert szabadnapos 
vagyok, és ez cseppet sincs kedvemre. Immár negyven éve dolgozom 
bohócként a cirkuszban, estéről estére megnevettetve ezer meg ezer 
gyereket és felnőttet, de amikor szabadnapos vagyok, akkor mindig rám 
hemperedik a búbánat. Pedig én ilyenkor is tele vagyok kacagással, vic-
cel, derűvel és huncutsággal, csak épp valahogy belém reked. 

– Aha, szóval humorszorulásod van! Az kellemetlen – ismerte el Hup-
li-Hahó Kopottgatyó, majd töprengett kicsit, s hirtelen felcsillant a szeme: 
– Volna kedved a szabadnapodon is bohócruhát, kóchajat, csónakcipőt 
és piros orrot ölteni, Tata?

– Ha van kit megnevettetni, boldogan – bólintott az öreg.
– Akkor most vedd fel mindet, azután gyere a buszmegállóba, mert én 

elviszlek oda, ahol szükség van rád – mondta Hupli-Hahó Kopottgatyó, 
és úgy is lett. A harmadik megállónál leszálltak, és bementek egy házba, 
abban is egy nagy terembe, ahol vidám csim-bum zene szólt, és renge-
teg bohóc ugrált, táncolt, csetlett-botlott, cigánykerekezett, bukfence-
zett – vagyis gyakorolt. Akadt közöttük mindenféle: kicsi, nagy, közepes, 
kóchajú fiú, kockás gatyós lány, színes kabátos, spriccelő virágos, dobos 
és trombitás, akik mind-mind piros orrot viseltek. Olyanok voltak, mint 
Tata bohóc, csak egyetlen dologban különböztek tőle: mindegyikük nya-
kában lógott egy sztetoszkóp, amivel az orvosok szoktak hallgatózni.

– Hát ti meg kik vagytok? – ámult Tata bohóc.
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– Mi vagyunk a bohócdoktorok – hajolt meg ünnepélyesen a bohócok 
egyike. – A híred már megelőzött, így tudjuk, hogy a szabadnapjaidon 
búbánat kínoz, amiért nincs kit megnevettetned. Ha közénk állsz, töb-
bé nem lesz ilyen gondod!

Tata bohóc egyetlen pillanatig sem tétovázott. Meg is kapta rögvest a 
saját sztetoszkópját, és köszönetet mondva a játszótéri őrmanónak, útra 
kelt a többi piros orrú bohócdoktorral, hogy eztán a szabadnapjain a 
kórházakban fekvő beteg gyerekeknek és idős embereknek varázsoljon 
mosolyt az arcára.
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