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I. könyv 
Még meddig tart a dackorszak? 

PROLÓGUS 

Géza és Lina egymás mellett ültek a folyosói padon, 
a főorvosi szoba előtt. Várták, hogy beszólíttassa-
nak. Nem beszéltek, mindegyikük a saját gondola-
taival viaskodott. Megmarad-e? Felépül-e? És ha 
felépül, marad-e nyoma a balesetnek? Külsérelmi 
nyomok mutatják-e majd annak a végzetes nap-
nak a tragédiáját? Nem nyomorodik-e meg egész 
életére? Netán belső sérülések fogják megkeseríte-
ni további sorsát? 

Lina ölbe ejtett keze összekulcsolva, mintha 
imádkozna, meg-megrebbent, amikor egy aggo-
dalmas gondolat átsuhant az agyán. Géza legszíve-
sebben felugrott volna, s döngő léptekkel rótta vol-
na a folyosó hosszát, hogy a várakozást megrövi-
dítse, de kényszerítette magát, hogy egyhelyben 
maradjon. A percek szánalmasan lassan vánszo-
rogtak. 

Amikor kinyílt az orvosi szoba ajtaja, és egy kö-
zépkorú, fehérfityulás asszony intett nekik, a férfi 
önkéntelenül is megfogta Lina kezét. Évek óta nem 
érintették egymást. Abban az évben, amikor Juci 
érettségizett, különváltak útjaik, s most az aggoda-
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lom hozta őket újra össze itt a kórházban. Lina úgy 
szorította Géza kezét, mintha az életébe kapasz-
kodna. 

A főorvos felállt az íróasztala mögött, üdvözölte 
őket. Magas, kissé hajlott hátú, szikár, jó ötvenes 
férfi volt, aki látott már elég tragédiát, szétroncsolt 
emberi testet, kétségbeesett családtagokat. Leült, s 
két könyökét az asztalra támasztotta. Az ujjait ösz-
szekulcsolva, az előtte fekvő papírokból megkezdte 
a tájékoztatást. Rutinosan elejét vette a siránko-
zásnak azzal, hogy tárgyilagos hangon eléjük tárta 
a sérült jelen állapotát: 

– A lányuk még nem jutott túl a krízisen. Sok 
vért veszített, és sokkos állapotban került hozzánk. 
Eleinte semmi reményünk nem volt, hogy túléli az 
operációt… 

A főorvos félrefordította a fejét. Akárhány műté-
tet végzett is már, a nehéz operációk még őt is 
megviselték. 

Az asszonyra nézett, és látta, hogy falfehér. 
– Üljenek le. Kér egy pohár vizet, asszonyom? 
Lina szótlanul csak a fejét ingatta, s remegő tér-

dekkel odabotorkált a székhez. Géza nem ült le. 
Lina széke mögé állt, s két kezét az asszony vállára 
tette, hogy bátorítsa. Vagy, hogy ő érezze, nincs 
egyedül. 

– Azonban a szíve és a tüdeje erős, nem sérült 
egyik sem, így a közvetlen életveszélyen túl van. 
Szerencsére az a lába sem roncsolódott túlságosan, 
amelyik a motor alá szorult. Szilánkosan törött 
ugyan, de szépen össze tudtuk illeszteni, és nem 
volt szükség fémmerevítésre. Remélhetőleg a járá-
sán nem fog meglátszani a sérülés, bár a műtéti 
heg nyoma valószínűleg megmarad. 
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– A rossz hír azonban az, hogy a kisbabát nem 
sikerült megmenteni. 

– A kisbabát? Miféle kisbabát? – dadogta Géza. 
Az orvos tapintatosan lehajtotta a fejét, csak a 

szemét emelte rájuk. 
– Nem tudták, hogy a lányuk kisbabát várt? 
Géza annyira elképedt, hogy meg sem tudott szó-

lalni. A harag gombócot gyűrt a torkába, szinte 
fuldoklott tőle. Lina próbálta megmenteni valahogy 
a kínos helyzetet. 

– Nem tudtuk. 
Az orvos megkísérelte enyhíteni a feszélyező be-

jelentés súlyát: 
– Talán még a lányuk sem tudta. Néhány hetes 

volt csak a magzat… 
Mindannyian hallgattak egy sort, majd Lina, hi-

szen nő volt, rákérdezett: 
– És ez valamilyen… ööö… kihatással lesz, ha a 

jövőben egyszer… 
A főorvos látta, hogy milyen borzasztó zavarban 

van, s ahogy a férfira pillantott, azt is láthatta, 
hogy Géza feje vörös a dühtől, így gyorsan beszélni 
kezdett, hogy csillapítsa a feszültséget: 

– Szerintem ez az esemény jár a legkevésbé prob-
lémás kihatással. Nem kellett drasztikusan be-
avatkozni, a terhesség magától megszakadt, és a 
kolléga nem észlelt komplikációt. Az igaz, hogy 
egyszer majd, ha újra gyermeket akar, vigyáznia 
kell, kímélnie kell magát, de ahhoz előbb úgyis 
meg kell erősödnie. Van olyan sérülés azonban, 
ami ennél aggasztóbb – terelte az orvos kevésbé 
kínos, ám sokkal komolyabb témára a szót. 

Kis pihenőt tartott, majd folytatta: 
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