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Előszó 

Az emberek személyes adottságaiknál, 
neveltetésüknél, erkölcsi beállítottságuk-
nál fogva különböznek egymástól. 

Ebből adódóan nem mindenki alkalmas 
bármilyen feladat elvégzésére. 

Példa erre a könyv főszereplője, aki – 
bár kiváló orvos, de – vállalkozás irányí-
tásához szükséges képességekkel nem 
rendelkezik. 

 
Egy nehéz helyzetben hozott rossz dön-

tése, nem csak emberek sorsára van ha-
tással, hanem saját életét is megpecsételi. 

A szerző 
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A klinika 

dr. Bábás Elemér plasztikai sebész dolgo-
zószobájában, a számítógép előtt ült és 
figyelmesen olvasgatta a pályázati híre-
ket. 

 
– Bella, tudnál jönni pár percre? – szólt 

ki a résnyire nyitott ajtón a hallban mo-
toszkáló feleségének. 

– Azonnal megyek, drágám – válaszolt 
az asszony –, csak rendbe teszem a virá-
gokat. 

 
Letette a kristályvázában hozott friss 

vizet a kerek asztalka közepére, csipetnyi 
virágtápot szórt bele és visszahelyezte a 
narancssárga rózsacsokrot, amit két nap-
ja kapott férjétől. 

 
– Milyen figyelmes és mennyire ismeri 

az ízlésemet – gondolta az asszony, mi-
közben elrendezte a virágszálakat. Moso-
lyogva lépett be férje szobájába. 
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– Van valami jó híred? – kérdezte. 
– Attól függ, sikerül-e ebből az ötletből 

tőkét kovácsolni – mutatott a pályázati 
felhívásra, majd felállt, és átadta karos-
székét feleségének. 

– Olvasd el, Bellám. Kíváncsi vagyok a 
véleményedre. 

 
Az asszony figyelmesen böngészte a hi-

vatalos stílusban írt szöveget, amiből ki-
szűrte, hogy európai uniós forrásból új 
szakrendelők, magánklinikák létrehozá-
sára lehet pályázni, s előnyben részesül-
nek azok a területek, ahol az ellátás nincs 
megoldva. 

 
– Konkrétan mire gondoltál, drágám? – 

nézett kíváncsian párjára. 
– Azt hiszem, eljött az ideje, hogy a ma-

gam ura legyek. Megszereztem a diplo-
mámat, majd a sebészi szakvizsgát. To-
vábbi három évet tanultam, hogy a plasz-
tikai sebészi vizsgám is meglegyen. Hosz-
szú évekig dolgoztam Jenőnél, a magán-
klinikán. Nem panaszkodhatom a jöve-
delmemre, de ennek többszörösét is elér-
hetném, ha magánrendelőm lenne. Itt, 
Pesten telített a piac. Nincs előrelépési 
lehetőség, de az Alföldön vannak jómódú 
emberek, akik jelenleg feljárnak a fővá-
rosba a plasztikai műtéteket elvégeztetni. 
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Lassan negyvenéves leszek. Saját egzisz-
tenciát szeretnék teremteni. Erre megol-
dás lehet, ha megveszek egy vidéki város-
ban valami kúriaszerű épületet, és kiala-
kítok egy kis magánklinikát. 

– Elhagynánk a fővárost? – tűnt el a 
mosoly Bella asszony arcáról. 

– Ez a lakás megmaradna. Itt tölthet-
nénk a hétvégéket, ünnepeket, éppen úgy 
tudnánk színházba, hangversenyekre jár-
ni, mint eddig. Csupán hétköznapokon 
lennénk vidéken. Változatosabbá válna az 
életünk, és lényegesen több volna a jöve-
delmünk, mint most. Az utóbbi években 
erősen szakosodtunk, s én leginkább csak 
az arcplasztikához értek. A mell-fenék-
kar és has plasztikai műtétek is speciális 
tudást igényelnek. Ezek végzésére nem 
szívesen vállalkoznék. Úgy vettem észre, 
elég sok szövődmény adódik az ilyen be-
avatkozások után. Vérrögképződés, szö-
vetelhalás, elhúzódó sebgyógyulás. Éppen 
elég lépést tartani a műtéti technikák 
módosulásával a saját területemen. A 
plasztikai sebészet az orvostudomány fo-
lyamatosan fejlődő ága. Aki nem képes 
követni a változásokat, könnyen munka 
nélkül marad. Nekem eddig sikerült. Ma 
már önállóan dolgozom, sőt én tanítom be 
a fiatalokat is. Egyik kezemen meg tud-
nám számolni, hány esetben reklamáltak 


