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z orvos a fény felé emeli a röntgenfilmet, és mutatja: 
– Látja, itt, ez a szürke folt, ez a beszűrődés. Semmi két-

ség, jól látszik a kontúr. A felvétel megerősíti a labor-leletet, 
ez bizony tébécé. 

Rám néz, mintha választ várna, de én csak meredten né-
zem a kis foltot, elapadt a szavam. Kimondta a végítéletet. 
Előtte már három orvost is megjártam, de nem akartam 
egyiknek sem hinni. Most sem hiszem, nincs nekem tüdő-
bajom, mit számít, hogy délutánonként kicsit többet mutat 
a hőmérő. Nem mindegy, hogy hatnyolc, vagy hétkettő? 
Néhány tized a különbség. Semmi. 

A professzor végezni szeretne velem, sok a betege, ke-
zembe nyomja a röntgenképet és látva elkeseredésem, 
nyugtatni próbál: 

– Nincs beszóródás, jól lokalizált, ha szerencséje van, 
bemeszesedik. De a kezelést, el kell kezdeni, minél előbb. 
Ha gondolja hozzánk is befekhet. Hozza magával a beuta-
lót, és az összes leletét. 

– Mennyi idő kell a gyógyuláshoz? – szólalok meg végre. 
– Ha jól reagál a gyógyszerekre, hat-nyolc hónap, és elfe-

lejti az egészet – Széttárja a karjait, jelzi, nincs több ideje 
rám. Kézfogás helyett kicsit megbiccenti a fejét. Megértem. 

– Még egy kérdés – fordulok vissza – Fertőzök? 
– Attól függ. Bármikor üríthet, és akkor természetesen 

fertőz. Legyen körültekintő. 
Kikóválygok a váróteremből, ilyen érzése csak a halálra 

ítéltnek lehet, amikor végleg feladja, mert mindegy már. 
Nincs fellebbezés, újratárgyalás, tüdőbajom van, halálos 
betegség. 

Apám húga, Zsuzsi néni jutott eszembe, a kereszt ma-
mám, aki huszonhat évesen tüdőbajban halt meg. Gyönyö-
rű volt, emlékszem rá, szőke hajára, kék szemére, finom 
fehér bőrére. És a savanyú cukorkára, amit minden látoga-
tásakor hozott nekünk. Emlékszem, amikor egyszer hozzá-
juk készültünk, már beöltöztettek bennünket az ünneplő 
ruhába, amikor apám halkan kérdezte anyukától: 

– Nem lenne jobb, itthon hagyni a gyerekeket? 

A
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– Ugyan, lehet, hogy utoljára látják, tudod, mennyire 
szereti őket – döbbent meg anyuka. Apám halkan: 

– Nehogy megfertőzze őket. 
Végül, bennünket is elvittek. Zsuzsi néni miattunk kelt 

ki az ágyból. Körül ültük az asztalt, engem maga mellé ül-
tetett. Megszomjaztam, nyúltam a vízzel telt pohárért, de 
apám hirtelen elkapta a kezem, és egy másik poharat töl-
tött meg. 

– Ebből! – mondta zavartan, és mintha jeget öntött volna 
a megdermedt szobába. Zsuzsi néni csendesen csak annyit 
mondott: 

– Ne félj, nem fertőzök – megsimogatta a fejem. 
Hamar eljöttünk, nem csókolt meg bennünket, hazafelé 

menet anyuka odasúgta apámnak: 
– Biztosan fájt szegénynek, nem kellett volna. – Apám 

hallgatott. 
Néhány nap múlva ajtónkon kopogott a férje, Sanyi bá-

csi, nem mondott semmit, zokogott. Apám akkor is hallga-
tott. 

A villamoskalauz ideges csengetésére riadok, majdnem 
elütött. Eszembe jut, hogy a délelőttre megbeszélt riportot 
átszerveztem délutánra, és már mindjárt dél van. Döntök, 
lemondom. Alighogy benyitok a szerkesztőségbe, a kollégák 
mindjárt nekem esnek: 

– Na, mi van, mit mondott az orvos? 
– Tüdőbajom van – Nem kímélem őket. Ijedten összenéz-

nek, sopánkodnak, Helga, az ősz hajú, szabad-szájú tit-
kárnő szinte győzedelmesen megjegyzi: 

– Látod, baszd meg, mióta mondom, hogy menj orvoshoz. 
Ez nem játék. A főnök már vár – teszi hozzá. Máskor csak a 
testén át lehet bejutni a főszerkesztőhöz, most szinte tol 
befelé. A főnök kezet nyújt, és kényszeredett mosollyal kér-
dezi: 

– Na, voltál a professzornál? 
– Tébécé – válaszolom, de láthatóan nem sikerül meg-

ijesztenem. 
– És mit mondott? 
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– Hat-nyolc hónapot adott, be kellene feküdnöm – próbá-
lom temetni magam, de kinevet: 

– Ugyan, ugyan, tiszta, szabad levegőre van szükséged, 
és sok friss tejre, a nagyobbik fiamnak is volt, és néhány 
hónap alatt rendbejött. A korházban csak megfertőznek. 
Jól ismerem a földművelésügyi államtitkárt, megkérem, 
ajánljon egy jó erdőgazdaságot, ahová elmehetsz. 

Kifelé jövet, Helga már kérdezi: 
– Na, mit mondott az öreg? 
– Pihenni kell, és sok tejet inni. 
– Ajaj, mi lesz akkor a csajokkal, meg a kocsmákkal? – 

kötekedik 
A nagyteremben a szokásos kép fogad: írnak, diktálnak, 

telefonálnak, már biztosan megbeszélték a tüdőbajomat is. 
Egyedül Ági a szende kis mindenesünk emeli rám a tekin-
tetét, és hangjában együttérzéssel kérdezi: 

– Kiírjalak táppénzre? 
– Persze. Téged meg, kérlek – fordulok egyik kollégám-

hoz, Jenőhöz – vedd át a délutáni riportomat, ilyen állapot-
ban nincs lelkierőm hozzá. 

Fontoskodva leveszi szemüvegét: 
– Mond, hány órakor, kivel, hol? – és már írja is a címet. 
Jó viszonyban vagyunk, majdnem barátságban. Sopron-

ból helyezték hozzánk, amikor ott megszűnt a helyi újság. 
A többiek nem nagy lelkesedéssel fogadták a vidéki kollé-
gát, akiről csak annyit tudtunk, hogy Markali képviselő 
protezsálta. Legalább tíz évvel idősebb nálam, de esetlensé-
ge valahogy sajnálatot, szánalmat keltett bennem, igyekez-
tem bevezetni az itteni munkamódszerekbe. Például arra, 
hogy nem lehet másnapra eltenni a megszerzett informáci-
ót, mert a konkurencia addig lelövi a sztorit. Arra viszont 
nem sikerült rászoktatni, hogy egyből gépbe diktáljon, 
mindent leír ceruzával, papírra, mielőtt a gépírónő mellé 
ülne. Vizuális típus vagyok, mentegetődzik. 

Nagy neki a főváros, de az olcsóbb kocsmákat hamar fel-
fedezte. Mindig ott kezdi a reggelt, aztán este – legtöbbször 
zárásig – ott is fejezi be. De részegnek még nem láttuk. Kü-
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lönc, magának való figura, időnként rá is játszik, el akarja 
hitetni a gyengét, a támogatásra szorulót. Talán azért, hogy 
ne tartsanak tőle, ne lássanak benne versenytársat. Szépen 
ír, de túl terebélyesen. Rásütötték, vidékies a stílusa. A 
tágas, zajos riporteri szobában is magányos. Hálás nekem, 
hogy felvételekor, hely hiányában, a fél asztalomat átenged-
tem. Most az egész az övé lehet. 

– Szóval, minden meg van beszélve, kereshetem az igaz-
gatót? – néz fel a jegyzetéből. 

– Igen, már odaszóltam, hogy megbetegedtem, de te, ne 
mond, hogy mi bajom van. Már indulnék, cseng a telefon, 
Helga katonás hangja a titkárságról: 

– Gyere át, az elvtársnő keres. 
Ő a felelős szerkesztő. A két főnöknek közös a titkársága, 

de mintha két világ választaná el őket. Barcsai Sándor, a 
főszerkesztő régi ember a szakmában, napközben be-
beszalad a riporterekhez, közöl, kérdez, utasít, ha úgy látja 
jónak, átíratja a cikket, vagy módosít rajta, a lapindítón 
tájékoztat, eligazít. Naprakész. Kemenes Júlia a felelős 
szerkesztő, ő politikailag ellenőrzi a lap hangját, a cikkek 
várható társadalmi hatását, politikai tatalmát, a munka-
társak „hozzáállását”. Barcsai polgári származású ugyan, 
de elévülhetetlen érdemeket szerzett az antifasiszta ellenál-
lási mozgalomban, Kemenes elvtársnő viszont egyenesen 
Moszkvából jött, ő a megbízhatóbb. 

Barcsai irányít, de az elvtársnő dönt. Szobájából, az ele-
fántcsont-toronyból, alig mozdul ki, kevés emberrel, talán 
csak a párttitkár Könyves Tiborral van közvetlen kapcsola-
ta. Ő naponta bejár hozzá, mindenről tájékoztatja. Az elv-
társnő soha nem jön közénk, legfeljebb magához rendel. 
Udvarias, kimért, minden szavát meggondolja. Mit akarhat 
tőlem, itt vagyok már negyedik éve, megjelent talán ezer 
cikkem is, ha a folyósón véletlenül elmegyünk egymás mel-
lett, visszaköszön ugyan, de még soha egyetlen szót sem 
váltottunk. Meglep, hogy nevetve fogad: 

– Hallom Vári elvtárs, hogy megbetegedett, nem szabad 
mindjárt kétségbe esni, ez még nem a világ vége – és int, 


