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Egy műtét története

– Ihatnánk még egy cseresznyét – ajánlotta a fiú. A lány
bólintott, jöhet. A felszolgálónő éppen elment az asztaluk
mellett. – Még két kávét és két cseresznyét.

A lány kedves volt, csinos volt, fiatal a bőre, fekete szeme
valószínűtlenül nagy, és az is fiatal. Azt mondta, a félórai
ebédszünetet tölti itt a kávézóban.

Hazudsz, gondolta a fiú. Még csak tizenegy van, ilyen-
kor még nem engednek el ebédelni. Különben pedig a Ch-
ristine-ben is látta már, még korábban. Ezt rögtön meg is
mondta.

– Hát persze – nevetett a lány. – Én műszaki összekötő
vagyok, délelőtt is szabadon járkálhatok a városban, engem
nem köt semmilyen íróasztal.

Meghozták a cseresznyét és a kávét. A fiú felemelte
poharát.

– Tegezhetlek?
– Miért ne?
Akinek nincs kocsija, és pénze sincs, néha a fényképező-

gépével is boldogul.
– Készítettek már rólad színes felvételt?
A lány szórakozottan ingatta a fejét – nem, még nem.
– Szeretnéd?
– Ha nem fáj…
Kissé fanyar válasz volt, de a fiú nem csüggedt el.

Váratlanul ezt kérdezte:
– Tudsz síelni?
– Tudok.
– Akkor mondd meg, milyen a hó délelőtt?
A lány ivott a keserű, cukortalan kávéból.
– Hát milyen… fehér.
– És délután?
– Akkor is fehér.
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– Na látod, semmit nem tudsz. A hó délelőtt kék, délután
rózsaszín. A színes fényképen gyönyörűen jelentkezik a kék
is, a rózsaszín is. Mert az a szín ott van, csak mi nem látjuk.

A fiúnak reggel óta fájt a feje, tulajdonképpen pocsékul
érezte magát, talán lázas is volt, a lányt is unta, már csak
a tudomány diadaláért hadakozott.

– A fényképezőgép pontosabban lát, mint a szemed. Nem
hiszed?

A lány gyanakodva hallgatta.
– Nagyon érdekes… Még nem tudom, hogy hiszem-e.
– Akkor próbáljuk meg – ütötte a vasat a fiú. – Felme-

gyünk a gépemért, valahol lekaplak, azután meglátjuk, mit
rajzol a gép a szép, sima arcodba.

– Így talán nem jó neked?
– Príma. De nem vagy kíváncsi rá, hogy azon túl is mi van

benned?
Kurta válasz jött:
– Nem.
A fiú abbahagyta. Ő is megitta a kávéját, a cseresznyéjét.

Majd ezt kérdezte:
– Mondd, eladtad már magad?
A fekete szemű lány merev lett, mint egy vékony

üvegpálca. Úgy tett, mint aki nem érti.
– Mit kérdeztél?
– Hogy eladtad-e már magad? Ez az élmény még a szí-

nes fényképnél is érdekesebb lehet, feltéve, ha tisztességes
vagy.

De a feltevést a lány már nem hallotta. Felállt, s már egé-
szen felülről mondta:

– Fuj! – És nyugodtan, határozottan kiment az ajtón.
A fiú ásított, a bal csuklóján kitapogatta a verőeret. Most

határozottan érezte, hogy lázas. Álmos is volt. Arra gondolt,
hogy be kéne nézni az egyetemre, talán katalógust is olvas-
nak, de a következő pillanatban már elejtette a tervet. Az
volt a legnagyobb baj, hogy nem volt semmilyen kívánatos
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terve. Intett a felszolgálónőnek – négy kávé és négy cseresz-
nye. Fizetett, és kiment a novemberi utcára, a nyálkába, a
ködbe.

Már percekig állt egy kirakat előtt, és csak percek múl-
va fedezte fel, hogy fényképezőgépeket nézeget. A lányra
gondolt, elmosolyodott. Az Idegennyelvű Könyvesbolt üveg-
je mögött kiválasztott egy szerény kötetet: Petit Dictionna-
ire des Locutions Françaises. Ha megvenné, sok intim tit-
kot tudhatna meg a francia nyelv legújabb kori hétköznap-
jaiból. Persze, ehhez előbb meg kellene tanulni franciául.
Ezen is mosolygott. A mosoly a Képcsarnok Vállalat előtt
sem hagyta el. Figyelmesen vizsgálta a kerámiákat, a fest-
ményeket, lassú kortyokkal ízlelgette valamennyit, végül
egy kovácsoltvas asztalka nyerte meg a tetszését. Televíziót
helyeznék rá, méregette. Televíziót, ha volna. De miért is
volna? Nincs, nem is kell, nem érdekel.

Ez a vastag, sárga pulóver sem kell, ez az aktatáska sem,
ezek az órák sem. A bizsuk sem, a magas női csendőrkala-
pok sem, a félig kész férfiruhák sem.

Mégis az egyetemhez került, de azután innen is
továbbállt. A Kálvin téren eszébe jutott az apja. Mi lenne,
ha váratlanul beállítana hozzá, úgysem látta már hetek óta.
Legalább két hónapja. Meg is vizsgálhatná… Különben mi-
ért vizsgálná? Bujkáló, őszi hűlés, aszpirin kell ide meg for-
ralt bor, úgy mondják. Emlékszik rá, gyerekkorában egy-
szer fahéjas forralt bort kapott, anyja vitte az ágyához. Az
még a Minerva úti lakásban volt, nagyon régen.

Fáradtan ásított – pénz kellene. Igen, pénzt fog kérni
az apjától. Ha pénze lesz, megveszi a svéd villanyborotvát,
amit a Petőfi Sándor utcában látott. Azt mondják, nagyon jó.

A portás azzal fogadta, hogy a főorvos úr a kisműtőben
van. De innen tovább küldték a nagyműtőbe. Ide persze
nem engedték be, a folyosón kellett várnia. Kissé meg-
szédült a sok fehér köpenytől, egy gumikerekes ágyat tol-
tak el előtte, az ajtókon túlról sustorgást, csörömpölést,
vízcsobogást hallott. Kulcslyukon és ajtóréseken valami
állandóan szivárgott, éter és jód, gőz és fertőtlenítő po-
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rok, szublimát és szalmiákszesz, fojtó, éles szagok, próbálta
szétválasztani őket, de amikor végül a vér szagát is közibük
keverte, hányingert érzett. Felállt, és átment egy másik fo-
lyosóra.

– Hát te?
Apja állt mögötte, még fehér köpenyben, ahogy kijött

a műtőből. Meglepődve nézte őt. Apja alattomosan őszült.
Nem őszült szépen, inkább úgy, mintha bepiszkolódott vol-
na. De a szeme a régi volt. „A hideg porcelángomb” – em-
legette az anyja.

– Mondták, hogy itt vagy. Gyere a szobámba.
A szoba végre megnyugtatta. A polcon könyvek, az asz-

talon virág, a padlón szőnyeg, mindegyik széken támla. És
az egész szobában nincs egyetlen fehér folt sem, a főorvosi
szoba kellemesen, határozottan barna és teletömött, mint
egy felnyíló szivardoboz.

– Csak nincs valami baj?
– Nincs.
A kérdésben nemcsak aggodalom volt. Az aggodalom mö-

gött enyhe félelem és bosszúság is, vajon milyen kellemet-
lenség fenyeget a váratlan jelentkezésben. Ne félj, semmi-
lyen, nézte apját a fiú.

– Ülj le, sápadt vagy.
– Semmi bajom.
–Tíz percem van – nézett órájára a főorvos. –Tíz perc múl-

va vissza kell mennem.
– Akkor talán nem is zavarlak.
– Nem zavarsz. Mondd el, mi hozott ide?
– Csak úgy… eljöttem. Régen láttalak.
– Köszönöm.
Nézték egymást.
– Anyád? – kérdezte végül a főorvos.
– Ő is jól van.
– Ő küldött?
– Nem is tudja, hogy itt vagyok.
– Persze. Mondtad… csak eszedbe jutottam.
Elakadtak.
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– Anyád még mindig el akarja cserélni a lakást?
– Azt hiszem.
– Rá fog fizetni.
A fiú nem felelt.
– Azért mondtam, hogy tíz percem van – nézett ismét

órájára a főorvos –, mert szeretném, ha beosztanád a mon-
danivalódat.

A nyers hangra a fiú is nyers lett.
– Ne haragudj… Tulajdonképpen pénz kellene.
– Na végre, ez nyílt beszéd… Mennyi?
A fiú töprengett, majd hirtelen eldöntötte.
– Talán ezer… Nem sok? – Kissé alamuszian kérdezte.
A főorvos nem felelt. Kihúzta az asztal fiókját, leszámolt

tizenegy százast, és odatolta a fiúnak.
– Tessék, ezer.
– Ez ezerszáz.
– Kíváncsi voltam, hogy te is számolod-e.
A fiú belepirult, hogy ilyen egyszerűen tőrbe csalhatták,

a főorvos elégedetten nevetett.
– Ne szégyelld, ezt így kell. Mindent megszámolni.
Engedékenység nélkül beszélgettek egymással, mint két

vívó – csak két hideg acélpenge érintkezett. A fiú elővette a
tárcáját, eltette a tizenegy százast. A főorvos szeme mega-
kadt a barna krokodilbőr tárcán.

– Szép tárcád van. Mutasd…
A fiú újabb csapdától tartott, de engedelmesen nyújtotta

a tárcát apjának.
– Anyádtól kaptad?
– Nem.
– Még nem láttam nálad. Te vetted?
– Nem.
– Kaptad valakitől?
– Igen.
– Nőtől? – kérdezte váratlan bizalmassággal a főorvos.
Most törleszthetek, gondolta a fiú.
–Tőled.
A főorvos meghökkent.



10

– Ezt a tárcát? Nem emlékszem rá.
– Tavaly karácsonykor küldted.
A főorvosban mégis derengeni kezdett az emlék; persze,

tavaly karácsonykor szólt Ilonának, vegyen valamit a fiú-
nak. Valamilyen szép holmit. Ilona csomagolta be, ő éppen
csak egy pillantást vetett rá. Ez a krokodilbőr tárca volt.

– Gyere közelebb. – Most át kellene ölelni őt, kicsit
magához szorítani, talán megcsókolni is, beismerni a ve-
reséget, és valamiképpen kiengesztelni… De rögtön olyan
olcsónak érezte ezt a képsort, hogy szégyenkezve eltolta
magától. Nézz a szemembe… így, így… Most kissé feljebb…

Lehúzta a fiú alsó szemhéját, és elégedetlenül mordult:
– Mi ez? Nem eszel rendesen? Vérszegény vagy.
A fiú kivonta magát a fél ölelésből – milyen komédiás,

most megjátssza a gondos apát. De a következő pillanat-
ban mégis értelmetlen, forró szeretet ömlött szét benne.
Gyerekkorában nézett így az apjára: milyen erős, milyen
idegen. Félt tőle, és vonzotta a messzisége. Ő is ilyen
szeretett volna lenni, határozott, erős, gyors, megfelleb-
bezhetetlen. Azután nem történt közöttük semmi, minden
változatlan maradt. Apja ma is erős, ma is idegen – és
ő? Erre kényelmetlen lett volna felelni. Inkább az apjának
válaszolt.

– Eszem. Hogyne ennék.
– Nem éjszakázol sokat?
Erre csak vállat vont.
A főorvos tudta, hogy megint nyersebb volt, mint akarta,

gyorsan javított.
– Arra gondolok, hogy bizonyára éjszaka tanulsz, így van?
– Nem – mondta a fiú csendesen.
Az apa elengedte.
– Különben hogy állsz az egyetemen? Itt az indexed?
– Nincs nálam.
– Legközelebb hozd el. Rendesen hallgatod az

előadásokat?



11

Maga is érezte, hogy rosszul, nagyon rosszul vezeti ezt
a beszélgetést. Vizsgálódik, leckéztet, pedig meg szerette
volna ölelni a fiút.

– Valahogy nem tetszel nekem – és végre egészen
magához vonta. Egyetlen pillanatig tartó, szemérmes ölelés
volt, mégis ölelés. – Meg foglak vizsgálni. Ne félj, nem fog
fájni.

– Csak tíz perced van – ellenkezett a fiú.
– Hallgass. Most beteg vagy, és én rendelkezem. Veled

és magammal.
Az asztalhoz lépett, étert öntött egy vattacsomóra. De a

fiú éter nélkül is elkábult. Veled és magammal. Ez a régi,
parancsoló hang volt, az elsüllyedt gyerekkor.

A főorvos egy rugós tűvel tért vissza. Az éteres vattával
gyorsan letörölte a fiú jobb kezén az egyik ujjbegyet, meg-
pöccintette a tűt, száraz vattával letörölte az első vércsep-
pet, s máris két tárgylemezért nyúlt. Gyorsan, szinte követ-
hetetlenül dolgozott, a második vércsepp máris a két üveg-
lap között piroslott.

Csengetett. Fiatal asszisztensnő lépett be.
– Giemsa-festést kérek.
A nő kiment a tárgylemezzel. Talán ez is a szeretője, néz-

te meg szemtelenül a fiú.
– Te most itt maradsz. Fél óráig szórakozz valamivel, van

itt néhány könyv… Fél óra múlva többet tudunk.
Ugyan, nem olyan fontos, kezdte volna a fiú, de a főorvos

hirtelen másként határozott.
– Különben gyere! – mondta kurtán.
– Hová? – kérdezte ő kissé bután, mert éppen azt latol-

gatta, hogy a villanyborotva helyett inkább azt az angol pu-
lóvert veszi meg, amit Ónodi mutogatott a múlt héten.

– A műtőbe – mondta jókedvűen az apja. A folyosón
rápillantott a fiúra, az megint nagyon sápadt volt. – Mit ije-
dezel? Nem foglak megoperálni.

De aztán úgy érezte, néhány magyarázó szóval mégis
meg kell nyugtatni őt.
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– Ha már itt vagy, tisztán akarok látni… Megpungáljuk a
sternumodat.

– Mi az? – állt meg kissé aggódva a fiú.
– Ez! – bökött rá a szegycsontjára a főorvos. – Ez is csak

egy szúrás, ne félj. De meg kell néznem a csontvelődet is,
nem rejteget-e valamilyen alattomos disznóságot.

– Miért rejtegetne? – kérdezte a műtő ajtaja előtt a fiú.
– Mondtam, hogy vérszegény vagy. Tudnom kell, milyen

kúrára fogjalak. Csak nem félsz?
– Nem – felelte bizonytalanul.
Amikor a műtőasztalra fektették, a nagy fényben egy pil-

lanatra látta a tűt és a fecskendőt. Furcsa, széles feje volt,
mint egy kardmarkolat.

– Ezt belém szúrják? – kérdezte.
A főorvos éppen nem volt ott, mosdott.
– Csak annyira, hogy egy csepp velőt kapjunk – mond-

ta a fiatal asszisztensnő. – Nem fog fájni, még novocaint is
adunk.

Mégis fájt. Mintha egy nagy boltozat roppanna össze a
mellében, először ezt érezte. Azután egész teste lassan fo-
rogni kezdett a fényben, utóbb már homályban forgott, egy-
re sebesebben. Erőlködve tágra nyitotta a szemét, s ekkor
egy fekete függöny csapódott eléje. Nagyon gyenge lett, az
apját szólította, de furcsállotta, hogy hiába szól, nem hall-
ja a saját hangját. Nem hallotta az apjáét sem, pedig egy
villanásra még feltűnt az arca.

– Szikét!… Kampót!… – kiáltotta a főorvos.
A tű áttörte a csontot. Rosszul állították be? Az üvegben

egy csepp vér jelent meg. Csak nem szúrta át az artériát?
Csak nem követett el ilyen durva hibát?

– Érfogót!
A kés már a negyedik bordaközben járt, műszereivel már

a csont mögött volt.
– Érleszorítót! Hoepfnert!
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De a sérült verőér megállíthatatlanul vérzett. Most oxi-
génnel és szívmasszázzsal támadtak a fiatal testre, hárman
is. Rohanva hozták az érvarratos tálcát, a disszektorokat,
bulldogokat, tűket, fonalakat.

– Még több oxigént!
– Gumidraint!
– Fecskendőt fiziológiás oldattal!
– Moszkitót!
Már öten hajoltak a műtőasztal fölé. De a fiút nem tudták

többé felhozni a sötétből.
Egy óra múlva bevitték a főorvos szobájába a fiú holmiját.

A sok apróság között a krokodilbőr tárcát is. A főorvos az
ablaknál állt. A tárcát letették az asztalra.

Nem fordult hátra, de tudta, hogy ott van. Tudta… mit
is tudott? Ha nem felejti el, hogy ő adta a tárcát, ha nem
akarja jóvátenni, hogy ilyen távol kerültek egymástól…

Megfordult.
Nem tudta elhinni, hogy a fia nem él.
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