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A SZERZŐ ELŐSZAVA 
 

 

 

1989 
 

Könyvemet ajánlom elsősorban gyerekeimnek és mind-

azoknak, akik remélem már szabadvilágba születnek és 

talán már csak a dokumentumokból fogják megismerni a 

Demagóg, Debil Diktatúrákat, amit sokunknak volt ré-

szünk megszenvedni, átélni. Fontos, hogy a már utólag 

sokszor humoros tanulságokkal együtt megmaradjon em-

lékezetünkben mementónak. 
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2006 
 

E könyvet 1989-ben fejeztem be, bár jóval előbb el kezdtem 

írni. A magyarországi rendszerváltás lelkesítő időszakában, 

ki hitte volna, hogy a napig tartó aktualitása van. Időközben 

ugyanis sokkal tapasztaltabbak lehettünk, és most már tud-

hatjuk, hogy a diktatúrák, és a diktatúratikus megnyilvánulá-

sok ellen a létrejött demokráciákban is folyamatosan küzdeni 

kell, mivel a demokráciával visszaélni is lehet. 

Közismert, hogy bűnözők, és egyes önös érdekek képvi-

selői is ki tudják használni a nagyobb szabadságot, mások 

komoly sérelmére. 

A demokráciában általában a többségi szavazattal dönte-

nek, de mi van akkor, ha többségi szavazattal olyan intézke-

dést hoznak, amely egy kisebb csoport alapvető létérdekét 

sérti? Így létrejöhet a többség diktatúrája is! Ilyen kérdések 

megoldására „fékeket”, biztosítékokat (pl. alkotmánybíróság, 

legfelsőbb bíróság, sajtó) iktatnak be a demokráciába. 

Sokszor azonban még ez is kevés, mert számtalan példa van 

arra, hogy Despota hajlamú személyek adott esetben e bizto-

sítéknak szánt szervezeteket is „befolyásuk” alá vonják, és 

látszólag demokratikus berendezkedésben totális hatalmat 

alakítanak ki. Nem elég tehát kinyilvánítani, hogy most már 

demokrácia van, az igazi demokráciához minden résztvevő-

jének át kell alakulnia. Legfontosabb, hogy a társadalomba 

oly mértékben ivódjék be e demokratikus szellem, hogy ki-

vesse magából, azt, aki a múlt diktatórikus szemléletétől 

megfertőzve rosszat óhajtana tenni, vagy, ha e kór újra fel-

bukkanna és „fertőzni” szeretne. 
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Már a hadseregben Gazsi őrmester is meg-

mondta:  

A katonának feladatot kell kapnia, mert ha 

nincs neki dolga, akkor van ideje gondolkod-

ni, és az nagyon veszélyes! 

 

Skÿ doktor a sebészeti osztály ügyeletes orvosa szobájá-

ban azon gondolkozik, hogy az utóbbi időben nagyon ke-

vés a munkája, valahogy az emberek nem szívesen keresik 

fel azt a klinikát, ahol dolgozik. Ez is arra utalhat, hogy 

komoly gondok vannak az egészségügy körül. A rossz elő-

érzet hirtelen tört rá nem is olyan régen, és azóta nem 

hagyja nyugodni. 

Az I. világháború is annak idején, valahogy nagyon várat-

lanul tört ki, látszólag teljes nyugalom és békesség köze-

pette. Utólag (mint ahogy szokott lenni legtöbbször) a tör-

ténelmi elemzők persze bebizonyították, hogy a folyama-

tok törvényszerűek voltak, és sok logikus ráutaló előz-

ményt tudtak előhozni. Az emberek azt hitték, csak né-

hány hónapi megpróbáltatás az egész, aztán jön a dicsősé-

ges győzelem és a jólét, pedig évek teltek el, és a helyzet 

meg csak egyre romlott. A katonák a frontok vágóhídjaira 

sokáig komolyabb ellenállás nélkül meneteltek, pedig, ha 

egy újdonságnak számító gépkocsi karambol során kisebb 

zúzódásos sérülést szenvedtek el, akkor, azért szörnyen 

felháborodtak. Hosszú évek nélkülözésének, milliók ér-

telmetlen halálának, megnyomorodásának kellett bekövet-
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keznie ahhoz, hogy a háborúval és az abba belehajszoló 

uralkodókkal szembeni ellenállás hangja megerősödjön. 

 

Skÿ úgy érzi, hogy talán most valami hasonló rossz fog 

bekövetkezni, persze utólag majd most is lesz sok-sok 

elemző, aki állítani fogja, hogy minden előre látható volt. 

 

Amikor még Skÿ doktor csak egyetemista volt, már ak-

kor is nyilvánvalóan hatalmas erővel rendelkezett az 

egészségügy. 

Az emberek az idők során, fokozatosan hozzászoktak, 

hogy apró-cseprő dolgaikkal is orvoshoz forduljanak. Eb-

ben talán része volt az elmagányosodásnak, és persze az 

orvosok is segítették a folyamatot az anyagi érdekeltségük 

miatt. Amilyen természetes az, hogy az embernek vannak 

szülei, egy idő után olyan természetessé vált mindenkinek 

a saját pszichiáter, a családi kezelőorvos, a nőgyógyász, 

vagy fogorvos. Olyan sűrűn, mindenféle okkal látogatták, 

az egészségügy komplex szervezetének, a Healt Servisnek 

(melyet rövidítve HS-nek mondják) intézményeit, mint az 

alkoholista a kocsmákat. 

Szerepkörének növekedésével a HS egyre nagyobb gaz-

dasági, majd politikai hatalomra tett szert, de ez kezdetben 

nagyon természetesnek tűnt, és ezért sokan lelkesen támo-

gatták azok közül is, akik ebben nem is voltak közvetlenül 

érdekeltek. A HS egyre nagyobb kiváltságokat is szerzett 

magának, melyeket sokszor már nem lehetett az eredmé-

nyes tevékenység elősegítésével megnyugtatóan magya-

rázni. Nem tudni igazából, melyik pontnál, de egy idő után 

megállíthatatlanul a totális hatalom megszerzésére tört a 

szervezet, mely aztán szinte puccsszerűen következett be. 
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Ettől figyelhetők meg a legnagyobb torzulások a munkájá-

ban, amelyek a mostani gondokat előidézték. 

Utólag már jól látható, hogy tökéletesen megszervezett, 

lélektanilag előkészített akció volt. A szervezet mindvégig 

azt bizonygatta, a korábbiakban begyakorolt módon, hogy 

csak a szolgáltatásuk eredményessége miatt, a társadalom 

érdekében van szüksége az egyre nagyobb hatalomra. Az 

utóbbi időben azonban ezt egyre kevesebben hiszik el, és 

az ellenszenv egyre nagyobb, mivel a hatalmi harcok, a 

korrupció, meg a sok hozzá nem értő vezető miatt az 

egészségügyi ellátás színvonala soha nem látott mélypont-

ra zuhant.  

Az egész folyamatnak távolra ható következményei is let-

tek, amely már messze állt az egészségügytől. Például az 

üzletek fokozatosan üresekké váltak, mert a bürokratikus 

állam tönkretette a gazdaságot is. A tiltakozók hangja idő-

vel egyre erősebb lett, pedig emiatt egyre nagyobb retorzi-

ókra kellett számítaniuk. 

Skÿ doktor az egyetem elvégzése után több klinikán meg-

fordult, míg a jelenlegi munkahelyére került, ahol aránylag 

régóta dolgozik. Ilyen kicsi betegforgalmat azonban még 

soha nem tapasztalt, a más intézetben dolgozó volt kollé-

gáival folytatott beszélgetésekben is sűrűn esett szó e 

problémáról. 

Volt ideje átgondolni a mondanivalóját, amit most felet-

teseinek írott levelében közölni szeretne. Tudja, nagyon 

kell vigyáznia, hogy diplomatikusan és nehogy túl erősen 

fogalmazzon, de ugyanakkor világosan rámutasson a vál-

toztatások szükségességére, a meglévő igen súlyos prob-

lémák miatt. 
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Vajon túl sokat merészel-e, ha mindezt igen udvariasan 

előadja? Végül is, feletteseinek is az lehet a célja, hogy 

minél jobban menjenek a dolgok, ahhoz pedig ismerniük 

kell a problémákat nekik is. Sokkal jobb így, mintha a 

sajtóhoz fordulna. Különben egyáltalán nem biztos, hogy 

az megjelenhetne, mert a HS erősen rajta tartja a szemét 

azon is. 

Nehéz teher számára ez az egész ügy. Végül is nagyon 

boldog családi életet él, most lehet, családjára is bajt hoz 

ezzel a cselekedetével. A családjából biztos sokan lebe-

szélnék, ha szóba hozná, mire készül. Talán jobb is lenne 

most abbahagynia az egészet, de ő, ha valamit elkezd, be 

is fejezi. Apja makacsságát, kitartását örökölte. Édesanyja 

(mikor fia megmakacsolta magát) egy legyintéssel kísérve 

csak annyit mondott sokat sejtetően: „Tiszta apja!”. 

Apjáról sajnos csak gyerekkori emlékei vannak, mivel 

fiatal gyerekkorában elvesztette. Emlékezetében nagy em-

bernek maradt meg, pedig valójában ugyanolyan magas 

volt, mint most ő. Persze lehet, hogy nagy ember lehetett 

volna tényleg belőle, ha nem hal meg aránylag fiatalon. 

Halála közel egybe esett az új rend kialakulásával. (a HS 

totális hatalmának megszerzésével.) Persze, az egybeesés 

csak véletlen volt. Infarktusban halt meg, ez pedig elég 

gyakori betegségnek számít, de az akkori zűrös politikai 

helyzet is szerepet játszhatott, hogy megbetegedett. 

Édesanyja soha nem beszélt nyíltan erről. Apja jó barátai 

(akik sokat segítettek az özvegyen maradt édesanyjának) 

gyakran utaltak egy a HS zsarnoki uralma ellen küzdő 

mozgalomra, ők beszéltek arról is, hogy édesapját le is 

tartóztatták, mivel a vád szerint szimpatizált ezzel a moz-

galommal és ellátott több, a tiltakozó akciók során megsé-
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rült embert. Szerencsére nem tudtak rábizonyítani semmi 

igazából terhelőt (orvos létére kötelező volt a segítség-

nyújtás és nincs az ráírva senkinek sem a homlokára, hogy 

ellenállási akció során sérült), de nagyon sokáig nem 

hagyták nyugton a HS biztonsági emberei. 

Végül is az ügy elsimult és visszamehetett a praxisába, de 

az izgalmak már addigra nagyon megviselték. Ebből is 

látszik, már családi vonásnak számíthat Skÿ doktor nyug-

hatatlan törekvése a hibák észrevételére és annak kijavítá-

sára. 

 

* 
 

Skÿ doktor eredeti családneve Skinskÿ volt. Régi lengyel 

nemesi családból származott. Sok herce-hurcával járt a 

névváltoztatása is, de abban sem nyugodott bele, amíg el 

nem tudta intézni. Néhány szót tudott csak lengyelül (az is 

mind káromkodás volt), a nevének jelentését sem tudta 

megmondani a kérdezősködőknek. Azok pedig bőven 

akadtak, ráadásul a nevének kiejtésekor általában hibáz-

tak, vagy ki se tudták mondani anélkül, hogy beletört vol-

na a nyelvük. Amikor bemutatkozott: „Skinskÿ vagyok”, 

gyakran azt hitték, tüsszentett, és távolabb húzódtak, ne-

hogy elkapják a náthát. Néhányan még kezüket is megtö-

rölték kézfogás után. (Persze feltűnés nélkül, óvatosan). 

A névváltoztatással úgy érezte, élete legnagyobb problé-

mája oldódott meg. Arra gondolt akkor, talán nehezebb 

gondja már nem is lesz. 

Orvossá is ezen a néven avatták már. Nagyon boldog 

volt, amikor az egyetem Dékánja kézszorításával doktorrá 

fogadta.  
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Ez az aktus jóval több, mint aminek látszik. Ezzel az or-

vosok Nagy Családjába fogadta be. Mintha a gyerekévé 

fogadná, vagy a keresztapaságot vállalna. Ez a Család a 

legnépesebb és a legerősebb a világon. Ahogy a kis csa-

ládban, itt is megvan mindenkinek a szerepe és a helye. A 

Családfő a nagy tiszteletnek örvendő Vezérprofesszor, akit 

maguk között egyszerűen Vezérnek vagy A Prof-nak szólí-

tanak. Ő a vezetője a Health Service-nek, ez pedig a lehető 

legnagyobb rang az országban. (Valamikor még a Köztár-

sasági elnöknek volt hasonló tekintélye. Bár ez a funkció 

megmaradt, de csak statiszta szerepet játszanak e funkció-

ba, a HS által elbíráltan kijelölt elnökök.) 

Ez a szervezet az egészségügyön kívül kezébe vette a 

szociális ügyeket is, sőt a többi társadalmi feladat intézé-

sét is erősen befolyása alatt tartja valamilyen ürüggyel. A 

család többi tagját a piramis csúcsától lefelé haladva lehet 

leírni. A Vezetőséghez tartoznak a Szenátor-professzorok, 

akik a Nagy Konzíliumon döntenek az ország sorsáról. 

Nagy hatalmúak a Klinikák és a Kórházak professzorai is. 

A Főorvosok és a ranglétra további fokozatát jelentő Or-

vosok is igen nagy tiszteletnek és persze kiváltságoknak 

örvendenek. Utóbbiak között is több kasztot különböztet-

nek meg, a különböző gyógyító szakmáknak megfelelően. 

Egyesek irányítóként elkülönülnek a gyógyító munkát 

végző szakmabeliektől is. Ezekből egyre több van a nagy 

apparátus kifejlődése óta, ők pont arra büszkék, hogy nem 

kell a „szarba nyúlniuk”, míg az egészségügyi intézetek-

ben gyógyító munkát végzők pedig azt hangoztatják, hogy 

csak ők az igazi, hozzáértő orvosok. 

A ranglétrán alább helyezkednek el a rendelőkben dolgo-

zó orvosok, majd a családorvosok. A HS kvalifikált, de 
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nem orvosi diplomájú alkalmazottjai, majd a szakképzett 

egyéb dolgozók tovább rétegződve egyre kisebb rangot 

képviselnek, és a sor legvégén a szakképzetlen HS dolgo-

zók állnak. Még ez utóbbiak is azonban a társadalom kivé-

telezettei közé tartoznak, mint a HS tagjai. 

Az idők során a HS szervezet olyan fontosságra tett szert, 

hogy most már szinte minden lényeges döntés előtt tőlük 

kell engedélyt kérni. Már nem csak a munkába lépéshez, 

iskolához, jogosítványhoz, utazásokhoz szükséges a bele-

egyezésük, mint régen, hanem egyszerűbb, illetve kevésbé 

indokolt dolgokhoz is. Például a bankok megnyitásakor, 

virágárusításhoz vagy lakásvásárláskor is a HS speciális 

ügyosztályaihoz kell fordulni az engedélyekért, igazoláso-

kért. Néha ez borzasztóan kellemetlen, megalázó, vagy 

éppen dühítő tud lenni.  

Ősidők óta mindig is voltak törvények, amelyeknek 

egészségügyi okai voltak. Régen ilyen volt például az, 

amikor a leprás, vagy más súlyos fertőző betegségben 

szenvedő betegeket, akár erőszakkal is elválasztották csa-

ládjuktól és elkülönítve (például lepratelepeken) kellett 

emiatt élniük. Ezen esetekben bármennyire is fájó volt a 

dolog, mégis az érintett család is megérthette a saját érde-

kében a dolgot. 

Manapság azonban, nagyon sok olyan HS rendelkezés 

van érvényben, amely már nem ennyire nyilvánvalóan az 

érintettek érdekét szolgálja. A kórházak szinte tulajdonuk-

ként kezelik a betegeket. A betegeket nem kérik adott 

esetben, hanem utasítják a vizsgálatokra, a szigorú kórházi 

rendszabályokra. Komoly leszidást kapnak, ha netán wc-n 

tartózkodnak a főorvosi vizit idején a látogatók, vagy „za-

varják” azt, és így tovább. (Természetesen külön csino-
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sabb wc-k vannak az egészségügyi személyzetnek, és kü-

lön a betegeknek, mint ahogy külön buszok voltak a fehé-

reknek, meg a feketéknek.) A főorvos által javasolt terápi-

ába lényegében nincs beleszólásuk, mivel kis buta gyerek-

nek tekintik őket, és nagy haraggal kell szembenézniük, ha 

ellenkezni mernek, vagy vitatni merik egy terápia adott 

esetben nem megfelelő eredményét. Az emberek részben 

ezért sem szeretnek bemenni a kórházakba. Az embereket 

még haláluk után is tulajdonukként kezelik a kórházak, a 

kórboncolást szinte minden betegen elvégzik még, ha az a 

halott végakaratával, vagy a hozzátartozó akaratával ellen-

kezik is. Az orvosok sokszor pusztán azért ragaszkodnak a 

kórboncolásokhoz, mert annak „eredménye” természete-

sen mindig őket igazolja papíron is, hiszen azt is egy orvos 

végzi. Egy hozzátartozó akarata, érve semmit sem ér az 

orvosi véleménnyel szemben adott esetben, mondván, csak 

egy orvos tudja eldönteni a boncolás szükségességét. Ré-

gebben így volt ez a jobbágyság idején is, amikor a földes-

úr szava számított akárhány jobbágy tanúsága ellenében is 

a bíróságon. Ha a hozzátartozó kijelenti, hogy mindenbe 

beletörődik, csak ne darabolják fel a hozzátartozóját feles-

legesen, az nem számít semmit. A kórház engedélyező 

papírja nélkül el sem lehet vinni, vagy temetni a halottat. 

Sokan komoly összeget adnak, azért, hogy ne végezzenek 

boncolást, vagy azért, hogy minél előbb végezzék el a 

boncolást, ha már muszáj, de lehetőleg minél kisebb pusz-

títással, és ne kelljen heteket várni, hanem mielőbb adják 

ki a holttestet.  

 

Skÿ-nak korábban már volt egy írásbeli javaslata. Neve-

zetesen, miért nem végeznek non-invaziv módszerekkel 
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vizsgálatokat a halotton, ha már annyira fontos az orvo-

soknak az önigazolás? Egy computertomográfiás vizsgá-

lattal a képernyőn szeletekre lehetne „vágni” boncolásként 

a halottat, anélkül, hogy valójában egy újjal is hozzáérné-

nek. A javaslatát azzal utasították vissza, hogy drágább 

volna, és egyszerűbb darabolni késsel. Valószínűleg javas-

latát azért sem fogadták el, mert szinte minden halottból 

kiveszik a hypothalanus-t, meg amire éppen szükségük 

van. Az a szóbeszéd járja, hogy valamilyen program kere-

tében kísérleti vizsgálatokat is végeznek. Azt is beszélik, 

hogy azokat szövettenyészeteket is így nyerték, amelyek-

kel a sejtek öregedésének megakadályozása irányába kí-

sérleteznek. 

 

Legalább ennyire nagy gond az is, hogy ez a kiterjedt HS 

bürokrácia nagyon rossz hatással van a társadalom műkö-

désére. Ezáltal az amúgy is rossz gazdasági helyzetben 

tovább csökkent a vállalkozói kedv. A rossz ellátást pedig 

még elviselhetetlenebbé teszi, hogy azért a kevés dologért 

is sorba kell állni a HS irodáinál speciális engedélyekért, 

amit egyáltalán még lehet kapni. Az orvosok, illetve a HS 

alacsonyabb rangú alkalmazottai is természetesen kivéte-

lezett helyzetben vannak, ami azonban csak annyit jelent, 

hogy nekik soron kívüli kiszolgálás jár, de ha egyszer már 

sehol nem lehet kapni semmit, akkor ez nem sokat segít 

már nekik sem. Persze a Vezetőség ellátása sokkal jobb, 

mert külön elosztórendszeren keresztül történik azok ki-

szolgálása. 
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Skÿ úgy érzi, sikerült e gondolatait megfelelően, a lehető 

legfinomabban, a legudvariasabb hangnemben leírnia. Az 

csendül majd ki belőle, hogy csak a jobbítás szándékával 

azért óhajtja a gondokat felvetni, hogy ezáltal mód nyíljon 

azok kijavítására. Külön elnézést kér, amiért közvetlenül a 

Vezetőségnek írt, de ilyen kérdések úgy is az ő illetékes-

ségükbe tartoznak. 

Levelében megírta, finoman fogalmazva, hogy szerinte 

azért csappant meg igen alaposan az utóbbi időben a be-

tegforgalom, mert a betegek nincsenek teljesen megelé-

gedve, és részben bizalmatlanok a HS szolgáltatásaival. A 

betegek most már nagyon súlyos megbetegedést is meg-

próbálnak inkább otthon maguk kezelni, míg korábban, 

amikor még kellően bíztak bennük pont fordítva volt.  

Mivel az orvosok energiájuk java részét presztízs-jellegű, 

vagy nem szorosan a gyógyításhoz szükséges munkákra 

fordítják, így jóval kevesebb marad a tényleges gyógyítás-

ra belőle. Sok orvos ráadásul fontosabbnak tartja néha a 

gyógyításnál a betegek HS iránti lojalitására való nevelé-

sének a feladatát. Sokan korrumpálódtak, és a páciensei-

ket zsarolják a dokumentumok kiadása fejében. 

A bizalmatlanság miatt sok rémhír is terjed. Az emberek 

azt beszélik, hogy az időskori betegségek gyógykezelésére 

hatalmas költségekkel, drága gyógyszereket sikerült kifej-

leszteni, gyártani. Nos ezeket nem lehet kapni, állítólag 

csak a Vezetőség egyes tagjai juthatnak hozzá, és csak 

direkt nekik fejlesztették ki agg koruk miatt. Ráadásul azt 

is beszélik, a végső kísérletek egy jelentős részét idős em-

bereken végezték el, kényszerítve őket az „önkéntes” je-

lentkezésre, vagy egyszerűen a beleegyezésük nélkül, ti-

tokban végezték azt. Többen maradandó károsodást is 
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szenvedtek, néhányan bele is haltak a kísérletekbe. Tény, 

hogy az átlag populáció időskori halálozási aránya lénye-

gében egyáltalán nem javult, sőt inkább romlott. 

Mások hasonló szellemben beszélnek a nagyon látványos 

és kiemelt programként kezelt transzplantációs kísérletek-

ről. Szerintük a transzplantátumokhoz csak a bennfentesek 

és azok hozzátartozói juthatnak hozzá, sőt, hogy ők hozzá-

juthassanak volt olyan klinika, ahol „hozzásegítettek” a 

donor halálához. Sokan úgy fogalmaznak: csak a Család-

tagok, illetve azok családtagjai kiszolgálására találták ki és 

működik a HS. 

Nyilvánvaló, hogy e híresztelések legtöbbje rágalom, de 

nem lehet az emberek hangulatát figyelmen kívül hagyni. 

Olyan mondatok is elhangzanak, hogy az orvosoknak ke-

vesebbet kellene foglalkozni a hatalommal és többet a 

gyógyítással. Az emberek ilyen hangulata azért is káros, 

mert a gyógyító munka a bizalom nélkül igencsak rossz 

hatásfokúvá válik. 

Mivel az egyre kevesebb rendelkezésre álló pénzből és 

energiából jóval kevesebb jutott az utóbbi időben az átlag-

emberek gyógyítására, a romló ellátás miatt a halálozások 

és a megbetegedések kifejezetten emelkedő tendenciát 

mutatnak, egyes reprezentatív statisztikai kimutatással 

szemben. 

Hatalmas vagyonokról is beszélnek, melyek valami bű-

vös módon eltűntek, vagy szervezési és reprezentációs 

költségként lettek elkönyvelve. 

Megfontolandó jónéhány változtatás, amit meg kellene 

tenni a HS munkájának menetében, annak érdekében, 

hogy ezen a helyzeten javítsunk. Nagyobb figyelmet kelle-

ne fordítani például, a lakosság körében nyugtalanságot 
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keltő új kór elleni védekezésre is. Erről igazság szerint 

sehol sem lehet olvasni, de a kollégák egymás közti be-

szélgetéseinek a leggyakoribb témája. Több figyelmet ér-

demelne a kábítószeresek, az alkoholisták kezelése és még 

nagyon sok más probléma orvoslása is. Mindenféleképpen 

több pénzt és energiát kellene fordítani az átlagemberek 

kezelésére, és nagyon fontos volna, hogy maguknak az 

érdekelteknek lehessen szavuk az ügyben. 

Gondolatai azzal zárja, hogy levelét azért írja, mert teljes 

bizalommal van a Vezetőség iránt és tudja, hogy az a leg-

jobbat akarja a társadalomnak. Ezzel fejezi be a sorait, 

igen megkönnyebbülten.
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A Központi Szanatóriumnak nevezet kastély nyújtott ott-

hont a Vezérprofesszornak. E kastély régen a köztársasági 

elnöké volt, de a HS úgy vélte, hogy az egészségügy fontos 

feladatának ellátása érdekében jobb, ha ő elköltözik más-

hová egy kisebb épületbe.  

A kastély akváriumtermében feküdt a heverőjén éppen a 

„Prof”. Ilyen helyzetben nem látszott, valójában milyen 

alacsony növésű. (Az ellenségei egyszerűen „Gnóm”-nak 

szokták titulálni.) Emberek mellett állva ez feltűnő lenne, 

ezért mindig kerülni szokta a magas emberek közvetlen 

társaságát. Ha muszáj valakit fogadnia, akkor első dolga 

leültetni azt egy alacsony székre. Egyébként is, ha lehet, 

minél kevesebb emberrel szeret tárgyalni, a rendelkezéseit 

írásban vagy telefonon adja ki szívesebben. Különben is 

tárgyalásról nem beszélhetünk az ő esetében. (Az emberek 

megszokták, legjobb, ha egyszerűen vita nélkül végrehajt-

ják a parancsait.) 

Ilyenkor délutánonként mindig itt szokott sziesztát tarta-

ni. Ez A Kastélynak (a név fogalomnak számít) ahol la-

kott, a legcsendesebb helye volt. A csendet nagyon szeret-

te. A halak legalább nem hangoskodnak, mint sok ember – 

szokta mondani. 

Társaságában csak Gray doktor, a saját kezelőorvosa tar-

tózkodott. Rajta az volt a legfeltűnőbb, hogy nevének 

megfelelően semmi feltűnőt nem lehetett találni rajta. Az 

ilyen embert többször is be kell mutatni, hogy végre meg-

jegyezzék. 
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Nos igen, hiába volt a Profnak is természetesen orvosi 

végzettsége, ennek ellenére kezelőorvost tartott magának. 

Más orvossal is előfordul, hogy speciális betegsége kap-

csán valamelyik szakorvos-társához fordul segítségért, de 

Gray doktornak semmilyen szakvizsgája nem volt, ő csak 

egyszerűen háziorvosa volt a Vezérprofesszornak, meg 

igazság szerint inkább a személyi titkára. 

A Prof (aki egyébként társaságkerülő hírében állt) több 

okból is tartotta maga mellett Gray doktort. Medikus ko-

rában ugyanis minden jobban érdekelte, mint az orvostu-

domány. 

A gyakorlati foglalkozásokon rendszeresen elájult a vér 

látványától. Ugyanezen oknál fogva senki nem hiányolta 

már a boncgyakorlatokról sem egy idő után, pedig az is 

kötelező lett volna. Valószínű nem is annyira a szakmát 

választotta annak idején ő, inkább a vele járó kiváltságo-

kat, és ebben nem volt egyedülálló. Igencsak rontották az 

ilyen személyek a hivatás becsületét, azonban ezeknek 

mindig volt megfelelő protektoruk magasról. Talán ez sem 

volt véletlen, mivel azok ott fent nagyon magasan is ilyen 

hozzáállással kerültek oda. Végül is, egy vérbeli, tehetsé-

ges orvos nehezen tudja megszokni, hogy elszakadjon a 

gyógyító munkától. (Egy két megszállottnak számító orvos 

rájött, hogy muszáj elvállalnia magas tisztségeket a szak-

ma érdekében, de ők mindig megtartották a gyógyító állá-

sukat is, hogy betegközelben maradhassanak, és szakmá-

juknak is élhessenek.) 

Nos, a Prof a kötelező előadásokra eljárt, de mindig hátul 

ült, nehogy feltűnő legyen, mikor elalszik. A HS vezető 

tisztségviselőivel ápolt jó kapcsolatai révén (melynek híre 
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hamar elterjedt) bukdácsolva, de végül minden vizsgán 

átment. 

Ráadásul, valamilyen központi keretből finanszírozott 

ösztöndíjat is kapott, amelyhez egyébként tanulmányi 

eredményei alapján nem juthatott volna hozzá. Valószínű-

leg szorgalmas közéleti tevékenységével indokoltan kapta 

e kedvezményt. Mindemellett a HS Ifjúsági Szervezetében 

végzett kiemelkedő munkájával megalapozta a további 

sikereit is. 

A karrierje meredeken ívelt felfelé, ami fényesen igazolta 

egyesek állítását: – A csúcsra való jutáshoz nem a tanulás 

a legfontosabb tényező, hanem a „rátermettség”. 

A legfontosabb számára a hasznos kapcsolatok ápolása 

volt a Családon belül. Mivel az orvosi munkával továbbra 

sem törődött sokat, ennek köszönhetően gyorsan vette 

sorba a ranglétra egyre magasabb fokait, majd egy kezdő 

kolléga dolgozatának felhasználásával ő lett a legfiatalabb 

professzor. 

Innentől kezdve már sokan a legfényesebb jövőt jósolták 

neki, és egyre többen dicsérték is tudását, felkészültségét. 

(Persze javarészt olyanok, akik még szólni sem hallották.) 

A jövő reménységével mindenki fontosnak tartotta a jó 

kapcsolatot, ezért nyugodt lehetett, senki nem fogja firtat-

ni most már a tényleges jártasságát. 

Már az egyetemi évek alatt kifejlődött „tudása” alapján, 

bármilyen témában tudott semmitmondóan nyilatkozni. 

Így most már talán érthető, miért volt szüksége házior-

vosra.  

Gray doktor az egyetem elvégzése után elkezdet házior-

vosként praktizálni és így annyi munkája volt, hogy nem 

maradt ideje még szakvizsgázni sem. Így szakvizsga nél-
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kül tekintélyes címekre nem pályázhatott, viszont a gya-

korlati tudása nagy volt értelemszerűen. Gray szerepe 

ugyanakkor egy háziorvosénál jóval több volt. Az ő leg-

hasznosabb tulajdonságai közé tartozott szerénysége, és 

az, hogy tudta tartani a száját. Elég kellemetlen dolgokat 

tudott volna a Prof-ról terjeszteni, de ilyesmire sohasem 

vetemedett. Szerény jellemének megfelelően vezető pozí-

cióra nem vágyott, tudta, főnökének hányszor voltak rossz 

álmai a hatalmának féltése miatt. Ilyen alkalmakkor min-

dig megjegyezte magában:  

– Milyen szerencsétlenek a hatalmasok. 

 

Gray doktor a megfelelő pillanatokban nagyon sokat tu-

dott segíteni főnökének jó ötleteivel, amit általában úgy 

tálalt, mintha a Prof-nak jutott volna eszébe korábban, ő 

csak emlékezteti rá. Tényleg nagyon sokat segített a Prof-

nak, és a mostani nehéz időkben volt a legnagyobb szük-

sége rá. A sok helyről érkező rossz hír nagyon nyugtalaní-

totta a Prof-ot, még szerencse, hogy a meglévő időskori 

betegségei (a drága gyógyszereknek köszönhetően) vi-

szonylag keveset gyötörték. 

Lényegében most is azért hívatta háziorvosát, mert me-

gint egy halom új probléma nyomta a vállát. Az utóbbi 

időkben egyre több jelentés érkezett arról, hogy a kollégák 

közül (főleg a fiatalok) nem szégyellték bírálni a Vezető-

séget és a HS működését. 

Ha az egyszerű lakosság lázadozott volna, az nem érde-

kelné ennyire (mivel azok úgy is ki vannak szorítva a hata-

lomból), de itt sokkal veszélyesebb ügyről van szó. A Csa-

ládon belüli lázadók sokkal veszélyesebbek. 
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– Mit gondolnak ezek a taknyos fiatal kollégák? – kezdte 

szokásosan, költői kérdésekkel tarkítva mondanivalóját a 

Prof.  

– Hogy mernek egyáltalán ilyen dolgokkal előhozakodni? 

Nem tanítják talán már az iskolákban meg nekik, micsoda 

hatalmas munkát végzett a HS, mire elismerték ténylege-

sen a tevékenységét és mindezért mennyit kellett nekem 

személyesen fáradoznom? 

– Pont ők bírálják a HS szerepét, akik annak az igazi ha-

szonélvezői? – folytatta láthatóan nagyon izgatottan. – 

Voltak korok, amikor őseink munkáját megvetették. Nagy 

Családunk tagjainak még az Inkvizíciót is meg kellett 

szenvedniük, máglyán haltak, mert nem akarták tudásukat 

megtagadni, vagy, mert fejleszteni szerették volna ismere-

teiket. Olyan emberek mondtak a tudományról ítéletet, 

akiknek erről fogalmuk sem lehetett. Később sem lett sok-

kal jobb a soruk. Voltak korok, amikor szinte koldulniuk 

kellett az orvosoknak. Hát e korokat akarják ezek vissza-

kívánni maguknak? 

A főnököm egyre jobban beleéli magát – gondolta Gray. 

Ezeket a mondatokat kívülről ismerte, csak arra volt kí-

váncsi, mi az, ami miatt belekezdett. – Mindenesetre tü-

relmesen várok, amíg kiderül, mit akar. 

– A történelem minden mesterkedés ellenére mégis min-

dig minket igazolt. Lettek volna-e nélkülünk olyan hosszú 

életűek és így híresek egyes politikusok, mint Mao, Tito, 

Reagan, vagy sorolhatnám a sort tovább is? Lényegében 

mi csináltuk a politikát már régebben is, a jó gyógyszere-

inkkel, vagy éppen egy műtéti beavatkozással. Persze ak-

kor még csak azt engedték meg nekünk, hogy életben tart-
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suk e politikusokat, más kérdésben nem dönthettünk. 

Emiatt éppen elég probléma is adódott. 

– Mehetünk még távolabbi időkbe is – folytatta. – Hadjá-

ratok buktak meg, hadseregek vesztek el járványokban, 

mert lebecsülték munkánkat. A hatalmas spanyol hajóha-

dat az Armada-t az angolok le tudták győzni, és csak 100 

emberük veszett oda a harcokban, de mire elérték a közeli 

kikötőiek 3000 emberük halt meg fertőzésben. Ott van a 

magyar hadvezér a Hunyadi János példája is. Olyan erős 

volt, hogy legyőzte a Török Szultán félelmetes seregét 

Nándorfehérvárnál, megmentve vele Európát a törököktől, 

de nem sikerült megbirkóznia a csata utáni halálos jár-

vánnyal, és egy ország pusztult el emiatt később.  

– Ha hamarabb felismerik az egészségügy fontos szere-

pét, és jobban támogatták volna a kutatómunkáinkat, már 

jóval előbb megszüntethettük volna a járványokat. Ott van 

például az általunk felfedezett penicillin, mely győzelemre 

segítette az Amerikaiakat a Második Világháborúban. 

Bezzeg még az I. Világháborúban az amerikai katonák 

közül minden harmadik a Spanyol náthában halt meg, nem 

pedig az „ellenség golyójától”. A fertőzés miatt harcképte-

lenné vált katonák száma ennél jóval több volt, és ezért 

tört meg a francia országi expedíciós hadtestük offenzívája 

is. Wilson elnökük is súlyos fertőzésen ment át, és ráadá-

sul pont a Párizsi béketárgyalás ideje alatt. Ez a magyará-

zata annak, hogy az egyébként szép elképzelésnek számító 

„Wilsoni” elvek miért torzulhattak el, és miért lettek any-

nyira igazságtalanok a békeszerződések feltételei. Ameny-

nyiben Wilson elnök jó egészségnek örvend, bizonyára 

nem hagyja, hogy nevével ennyire visszaéljenek az ameri-

kaiak által győztes európai politikusok. Az igazságtalan 
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békefeltételek vezettek végül is a II. Világháborúhoz. Te-

hát az egészségügynek ilyen nagyon is súlyos távoli kiha-

tásai lehetnek.  

– A tömeges járványok leküzdésével, a megfelelő egész-

ségügyi ellátással vált lehetővé az emberek ilyen mérvű 

elszaporodása, és virágzó élete a földön. A jelenről nem is 

beszélve, az egész társadalom összeomolna a HS munkája 

nélkül. Akik bírálnak most bennünket, nem törődnek kö-

vetkezményeivel, pedig igen tanulságos belegondolni, mi 

történne nélkülünk. A járványok megtizedelnék a lakossá-

got, összeomlana a gazdasági élet az egészséges munka-

erőbázis nélkül. Így megszűnnének a szolgáltatások, ami 

tovább súlyosbítaná a helyzetet. A végeredmény szegény-

ség, nyomor és a betegségek pusztítása. Ez az elpuhult 

emberfaj kihalásához is vezethetne. A HS normális műkö-

dését minden körülmények között fenn kell tartani, ehhez 

pedig elengedhetetlenül szükséges a rend, és az emberek-

nek a HS-be vetett bizalma! Ezért bármilyen áldozatot is 

érdemes vállalni, ez a legfontosabb szabálya a korunknak! 

Mindenkit meg kell győzni ennek fontosságáról! Nem 

szabad hagyni, hogy egyesek szétrombolják azt, amit ne-

hezen, de ilyen jól felépítettünk! Aki nem hajlandó megér-

teni mindezt, azt pedig, mint a gazt, egyesével ki kell 

gyomlálni időben, mielőtt nagyobb kárt okozna! Muszáj, 

hogy éberen ügyeljünk erre! 

Gray doktor úgy érezte, itt az alkalom, hogy megszólal-

jon. 

– Drake professzor éppen nem régen szólt nekem, hogy 

megint dalra kelt egy ifjú pacsirta. 

– A drága jó öreg Drake, megint kellene neki adnunk va-

lami szépen csillogó kitüntetést, ha már úgy szereti azokat. 
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– Ez az ifjú titán mézes-mázos levelet küldött neki a 

Központi Klinikára, azzal a szöveggel, hogy teljes biza-

lommal van a Vezetés iránt, közben pont a Vezetőség 

munkáját bírálja. Felhánytorgatja nekünk a levélben, töb-

bek között, hogy túl sokat foglalkozunk a politikával. 

– Ki ez a nagyszájú ifjú? – kérdezte haragosan a Prof. 

– Skÿ doktornak hívják. Arra is panaszkodott, hogy kevés 

az utóbbi időben a betegük és így a munkájuk, mert az 

emberek félnek a HS intézeteibe menni. Szerinte mindez 

azért van, mert nincs bizalmuk a HS-hez. 

– Ki kellene találni megint valami statisztikai feladatot 

ezeknek a semmittevőknek, vagy kötelező országos tudo-

mányos kutatómunkával kellene megbízni őket, lehet az 

bármennyire felesleges is, és akkor nem lenne ennyi ide-

jük, bolondságokon törni a fejüket, meg levelet írogatni. 

– Persze a mondanivalóját azzal zárja, amit szoktak írni, 

hogy csak a jobbítás szándékával, a közérdekéből folya-

modik feletteseihez. 

– Pont az ilyenekre gondoltam, ezeket kell időben ki-

gyomlálni. Rád bízom ezt az embert – adta ki az utasítását 

a Prof. Nagyon örült, hogy Gray-re ennyire számíthat. 

Csak rá kell ezt az ügyet is bíznia, és biztos jól megoldja. 

Láthatóan megnyugodott, és kezdett félálomba szenderül-

ni. 

– Eddig még nem követett el semmi komolyabbat koráb-

ban, leinformáltam. Legmegfelelőbb megoldásnak kínál-

kozik, ha a Központi Klinikára áthelyeztetjük – javasolta 

Gray doktor. – Drake professzor már jelezte, hogy szere-

tettel várja, úgy is az utóbbi időkben egyre jobban fogyat-

kozik az orvosainak a száma. Tényleg nagyon jól végzi, 

azt hiszem a munkáját idős barátunk. Azért a segítségért, 
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amivel ügyünknek használ, igazán a legkevesebb az a pár 

száz kitüntetés, amit kapott tőlünk. 

 

* 
 

Drake professzor a Központi Klinika Igazgatójaként a 

Családi rangsorban igen előkelő helyet foglal el. Ezért is 

igyekezett a lehető legudvariasabb, legtisztelettudóbb 

hangnemben fogalmazni Skÿ doktor a hozzá (mint a Veze-

tőség prominens személyiségéhez) írott levelében. 

Az öreg professzort félelemmel tarkított tisztelet övezte. 

Skÿ doktor úgy gondolta, hogy talán a legmegfelelőbb 

helyre küldte a levelét. Ilyen magas szinten már biztos, 

hogy érdemileg tudnak vele foglalkozni. A Központi Kli-

nika igazgatója híres volt kutatói munkásságáról (főleg a 

higiénés tudományok terén) magas kitüntetéseiről, a Veze-

tőséggel való jó kapcsolatairól, és a Szenátusban (ahol a 

Nagy Konzíliumot tartják) is előkelő helyet foglalt el. 

A Központi Klinika a városon kívül, szép fekvésű helyen 

épült fel annak idején, több mint ötven éve. Az akkor ülte-

tett fák hatalmasokká nőttek, így mostanra már gyönyörű 

park övezte. A fő épületet kiszolgáló létesítmények övez-

ték, természetesen mindenfajta sportlétesítménnyel is el 

volt látva. Az ott dolgozó orvosok részére külön kis falu 

épült közvetlenül a Klinika mellé. Olyannyira mellé, hogy 

még a kerítés is közös volt. Lényegében tökéletesen meg 

lehetett élni itt több hétig is anélkül, hogy valaki a kapun 

kilépett volna. Amikor épült, ez teljesen szükségszerű is 

volt, mert a környezet civilizálatlan volt, a város meg 

igencsak messze terült még el, így elég nagy luxus lett 

volna mindenért messze utazni. Időközben persze a város 
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terjeszkedett, mostanra kiépült egész a Központi Kliniká-

ig, de az intézet szeparáltsága mégis inkább fokozódott. A 

kaput és a kerítést fegyveres őrök, riasztórendszerek vi-

gyázták, a bentlakók biztonságára hivatkozva. 

Építésekor még hatalmasnak számított, de mostanság 

még nagyobb klinikák épültek, a megapolisszá növekedett 

város ellátására. Az új klinikákban sokkal több embert 

tudtak kezelni a legmodernebb felszerelésekkel. (Ezek 

egyikében dolgozott Skÿ doktor is.) A hagyomány azon-

ban nagy úr, bár most már a Központi Klinika inkább csak 

egy szanatóriumnak felelt volna csak meg, továbbra is ez 

maradt a Központi Klinika hivatalosan. (Vagy ahogy a 

köznyelvben élt: „A Klinika”.) 

Egy ideig úgy nézett ki, hogy már a betegek elfogynak, 

lévén, hogy sok mindenben korszerűtlennek számított már, 

de az utóbbi időben azután mégis szaporodni kezdtek. 

Mivel a hagyomány kötelezett (központi országos inté-

zetnek számítottak továbbra is), bárhonnan érkezett is a 

beteg, fel kellett venniük, hacsak nem volt telt ház. Ilyen 

esetekről meg csak a nagyon idős környékbeliek tudtak 

mesélni. 

Egy idő elteltével megszokottá vált, hogy ha valakin az 

új, furcsa kór pontosan nem ismert, csak vélt tüneteit fe-

dezték fel, ide küldték, mivel máshol nem szívesen fogad-

ták volna úgyse. Lassan úgy emlegették a szakmában a 

Központi Klinikát, mint az erre specializálódott kiváló 

intézményt. 

Volt is alapja ennek. Drake professzor korábban nagy tu-

dásával, és hozzá kapcsolódó kitüntetéseivel sűrűn büsz-

kélkedett, ezért nem sok ellenvetése lehetett az ellen, hogy 

a nagy szaktudást igénylő speciális eseteket a Központi 
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Intézetbe utalják. (Persze, ha egyáltalán akart volna a fo-

lyamat ellen tenni valamit.) 

Hivatalosan a dolgot senki nem hagyta jóvá (mint ahogy 

a betegség létét sem ismerték el), a beutalókra is kérdője-

les, nem pontos, csak hozzávetőleges diagnózisokat írtak 

(pl.: Gastroenteritis ?, Neurosis ?, Colica abdominalis ?, 

Infectio virosa ? stb.). Természetesen a sajtó is rendszere-

sen cáfolta a betegség gyors terjedéséről szóló „rémhíre-

ket”, sőt a betegség létét is cáfolta, így azt is, hogy a Köz-

ponti Klinikára gyűjtenék össze az ilyen betegeket. Mind-

ezen cáfolatok után, már természetesen az összes kolléga 

kizárólag ide utalta az ilyen beteget. 

A Központi Klinika igazgatójának a Klinikától tökélete-

sen elszeparált Rezidenciája volt külön kapubejárattal és 

ellátó személyzettel. A Klinika többi részén még senki 

sem látta. Az előírt professzori vizitekre, a Klinikáról társ-

professzorokat bízott meg, hivatalosan nagy elfoglaltságá-

ra hivatkozva. 

 

Az intézetbe áthelyezett orvosokat csak idejövetelükkor 

fogadta néhány figyelmeztető szó erejéig hatalmas, hosszú 

hivatali szobájában. Amikor pár hónap múlva jelentették 

neki, hogy az orvoson az a furcsa (hivatalosan nem létező) 

megbetegedés tünetei kezdődnek, akkor a hivatalos áthe-

lyezését már a házi postával kapta meg sürgősen. Így már 

csak az új munkahelyen diagnosztizálhatták volna a beteg-

ségét, ezért a jelentésekben az orvosaik mindig egészsé-

gesként szerepeltek. 

Az intézményt persze nem hagyták el, hanem csak egy-

szerűen a betegek nyilvántartásába kerültek át, mint egy 
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másik klinika orvosa, ahová a hivatalos létszámba áthe-

lyezték. 

Ezen módszerrel a dolog aránylag csendben volt tartható. 

Persze azért mindenki hallott pletykákat róla. Ezt nem is 

akarták megakadályozni magasabb fórumokon, mert sok 

renitenskedőt meggondolásra késztetett annak lehetősége, 

hogy ide kerülhet. A szibériai gulágoknak lehetett ilyen 

híre korábban 

Drake professzornak a Családban valójában ezért volt 

ilyen nagy tekintélye és hatalma. Ha netán valaki nem 

rémült meg e „lehetőségtől”, és „dalolni kezdett”, azt ide 

előléptették, és már biztosra is vehették, hogy a pacsirta 

megszűnt énekelni idővel. A szisztéma tökéletesen műkö-

dött. Mindezen szolgálataiért aránylag olcsón ki lehetett 

fizetni Drake professzort egy-egy szépen csillogó kitünte-

téssel, melyeket imádott. 

Az átlag emberben bizonytalan rossz sejtelemként élt az 

új kór, igyekezetek tudomást nem venni róla és elfogadni a 

hivatalos állásfoglalásokat. Nem ismerték pontosan, mi-

lyen tüneteket okoz, csak sejtéseik, elképzeléseik voltak. 

Többen esküdtek rá, hogy hasmenéssel kezdődik, mások a 

hurutos tünetekkel kezdődőnek tartották. De e tünetekben 

semmi specialitás nincs, és hányan átesnek ilyen panaszo-

kon baj nélkül. Nem volt tisztázva egyáltalán az esetleges 

kórokozó sem, és az sem, hogyan lehet megbetegedni eb-

ben a kórban. Egy dolog volt csak feltűnő, több viszonylag 

fiatal egyénnél a szellemi tevékenység teljes leépülését 

észlelték. E betegeket leggyakrabban azzal vádolták, hogy 

iszákosságtól vagy a drogoktól butultak el. 

Amíg aránylag kevés eset fordult elő, addig a hivatalos 

álláspont ez volt, de az utóbbi időben megszaporodott ese-
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tek száma miatt bővítették az előbbi magyarázatokat, azzal 

hogy fiatalkori pszichés betegség elfajulása is okozhatja a 

tüneteket. Így ha valakinek a hozzátartozója megesküdött, 

hogy soha nem ivott vagy gyógyszerezett gyereke, akkor 

pszichés betegség teóriájára tértek rá. Időseknél is előfor-

dult e betegség, de ott a szenilitás is magyarázhatta, így 

nem volt annyira feltűnő a gond. 

A kór nem tűnt halálosnak, (a betegek nem haltak meg, 

sőt egyébként mintha más betegségre ellenállóbbakká vál-

tak volna) ezért kezdetben bagatellizálni lehetett és vala-

mivel kisebb pánikot okozott. A halálozási statisztikák 

sem romlottak, de egy idő után mindenki rájött, hogy sok-

kal rosszabb ez az eshetőség, mintha belehalna. 

Drake professzor is természetesen tudott a betegségről, 

sőt örült is neki, mert ez számra a nagy lehetőséget jelen-

tette. Tekintélye egyre csak növekedett, mivel egyre jelen-

tősebb szerepet játszhatott a „rendteremtésben”, és ennek 

köszönhette a sok kitüntetését. Hivatalosan persze minden 

fórumon továbbra is megcáfolták a betegség létét minden 

alkalommal. Az emberekre pedig láthatóan a félelem „jó 

hatással ” volt, és a renitenskedők száma is eredményesen 

csökkent az említett módszer eredményeképpen. Erre nagy 

szükség is volt, mert egyébként egyre több okuk volt az 

embereknek a panaszra.  

Úgy vélte a Vezetőség, ha netán mégis az elégedetlenke-

dőknek sikerül lázadást szítani, akkor elég lesz egyszerűen 

hivatalosan bejelenteni a járványhelyzetet, és ennek okán 

vele együtt a rendkívüli állapotot. Szinte vallásosan hittek 

abban, hogy Isten adta nekik a kezükbe ezt a fegyvert, 

magukat pedig az isteni tudás birtokosának tekintették. 

Úgy érezték, hogy a „Szent ügyet” szolgálhatják ezzel is. 
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Skÿ doktor észrevette, munkatársai úgy figyelik, mint 

ahogyan az állapotos nőket szokták vizslatni, látszik-e már 

a hasán a terhesség? Persze tudta neki nem a hasát bámul-

ják, de úgy érezte, a személye körül túl nagy az érdeklődés 

meg a sugdolózás. Az egyik kevésbé diszkrét kollégája 

meg is kérdezte: 

– Kapott-e már választ? 

Tehát nyilvánvalóan mindenki tudott már az „ügyről”, 

pedig ő senkinek sem szólt munkahelyén. Valószínűleg 

„fentről” érdeklődtek felőle, és ekkor szólhattak a levelé-

ről is. Innentől kezdve rosszul aludt és mindig melege lett, 

ha csak rágondolt a levelére. 

 

Nem kellett sokáig várnia a válaszra. A formális sorok 

után a lényeg: 

 

 

.....……… Szeretettel meghívlak a Központi Klinikára 

dolgozni. A leveled meggyőzött arról, hogy pont ilyen em-

berekre van szükségem. Hasznos társ leszel a munkánk-

ban, és sokat segíthetsz ezzel a társadalmunknak is. Ké-

rem, holnap jelenjél meg a rezidenciámon tíz órakor. 

 

Üdvözlettel: 

Prof. Drake 
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Az igazság az, hogy számított esetleges retorzióra, ami-

kor a levelét írta, de most ez teljesen letaglózta. Nyilván-

valóvá vált számára, hogy hiába írt annyira visszafogottan 

és tisztelettudó hangnemben, és hiába hangsúlyozta ki, 

hogy „bízva feletteseiben” ír, azok mégis pálcát törtek 

felette. 

Nagyon rossz híre volt az ilyen meghívónak szakmai kö-

rökben. Nincs lehetősége kitérni előle. Amennyiben a 

meghívást elutasítja olyan kifogással például, hogy „nem 

érzi magát eléggé képzetnek egy ilyen kiváló intézethez”, 

akkor megtehetik, hogy egyszerűen pont ezért továbbkép-

zés címén odairányítják. A másik lehetőség, amikor a HS 

zárt osztályára csuknák be. Még rosszabb, ha találnak va-

lami „szörnyű nagy hibát” a munkájában, ami miatt kikö-

zösíthetik az orvosok nagy családjából.  

Az ilyen HS számára „erkölcsileg megbukott” embere-

ket, és a „Rendből” kiátkozott személyeket mindenki ott 

üti, ahol éri. A HS iránti gyűlöletét rajtuk töltik ki, tudva, 

hogy senki nem védi már meg őket. Nincs szerencsétle-

nebb egy bukott orvosnál, munkát nem kap, vagy csak 

nagyon megalázót, mert semmi máshoz nem ért. A család-

ját is büntethetik mindezek után. Például nem vennék fel a 

gyerekét egyetlen orvosi egyetemre sem, ez azzal jár, hogy 

egész családja a másodrendűek közé kerülne. 

Sokáig hihetetlennek tűnt számára, hogy a legnagyobb 

baj is megtörténhetett vele. Pedig hányan óvták a levél-

írástól, és őneki mégis meg kellett írnia azt. Legalább ne 

továbbította volna. Most már ezen gondolkodni rég késő. 

 

* 
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Skÿ doktor, bár nagyon nehezére esett, de minden forma-

ságot elintézett még aznap a munkahelyén. Legnehezebb 

dolga a saját kacatjainak összepakolása volt. Nagyon ne-

héz volt ráadásul elviselni kollégáit, akik nem mulasztot-

ták el elmondani a megjegyzéseiket. Kedves volt tőlük, 

hogy sajnálták, de sokak szemén látta, hogy valójában úgy 

gondolják: – megérdemli sorsát, miért támadt a HS-re, 

mindig is túl nagy szája volt. 

Arra volt a legrosszabb rágondolnia, hogyan fog a család-

jától elbúcsúzni. Bár sok felesleges dolgot kidobott, mégis 

nagy csomagokkal érkezett haza. Feleségének előrelátóan 

korábban hazaszólt telefonon, így ő most kisírt szemmel 

várta. Látszott rajta, már túl volt a harag és a kétségbeesés 

indulatán. 

Éppen elégszer intette férjét, hogy ne szóljon ilyen 

ügyekbe bele. Az ő nagybátyja is gyakran szidta fennhan-

gon az orvosokat (még nagyobb társaságban is), míg egy-

szer beteg lett. Egyszerű bőrgyulladása volt csak, mégis a 

Központi Klinikára szállították be, és több hónapig ott 

tartották. Úgy jött haza, hogy a családjára sem ismert rá. 

Olyan lett, mint egy pár éves gyerek. Nagynénikéje, aki 

azóta is ápolja, meséli, éjszakánként be szokott vizelni, 

néha még maga alá is piszkít. Tisztára olyan, mint egy 

pólyás gyerek, Debil-lé vált. Skÿ véleménye szerint meg-

kapta ő is az új kórt. Szerencsére az idős, enyhén szenilis, 

de nagyon kedves nagynénikének, aki magához vette, nem 

tud ártani már sokat. Egy biztos, azóta Skÿ családja és 

mások se látogatják őt, félve a kórtól. 

 

* 
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Amikor este lefektették a gyerekeket és végre kettesben 

maradtak, megbeszélték, a gyerekeik előtt titkolni fogják a 

helyzet súlyosságát. A kislányuk volt a fiatalabb, aki alig 

töltötte be a hatodik évet, a fiúk nyolc éves lesz. Megbe-

szélték, azt fogják mondani nekik, titkos küldetésre ment 

apjuk nagyon hosszú időre, és így nagyon sokáig nem tud-

nak beszélni. Ezt Skÿ doktor javasolta, mintegy a halálra 

ítélt utolsó kérésének jogán. El akarta kerülni, hogy gyere-

keik emiatt sokáig szenvedjenek. Majd ha nagyon lesznek, 

megtudják az igazságot, amihez már úgy is hozzászoknak 

addigra. Nem valószínű, hogy valami csoda folytán még 

viszontlátják apjukat egészségesen. Egymás között a fele-

ségével pedig akkor fognak telefonon beszélgetni, amikor 

a gyerekek már lefeküdtek. 

Sokszor kifejtette már korábban Skÿ, milyen fontos a 

vészhelyzetekben a higgadt döntés. Felesége mégis meg-

borzongott, látva férje milyen hidegen dönt ilyen fontos 

kérdésekben percek alatt, mintha csak egy sürgős beavat-

kozást igénylő páciensről volna szó, úgy cselekszik most 

is. Hogy férjének segítsen, megpróbált visszafogott lenni ő 

is. Úgy gondolta, lesz még elég ideje kisírnia magát, most 

inkább magához ölelte férjét és csak ennyit mondott: 

– Tudnod kell, hogy örökké szeretlek, és ha valami bajod 

esne, ápolni foglak. 

–Te vagy a legjobb feleség a Világon, de megtiltom ne-

ked, hogy magadhoz vegyél, ha megbetegszem. Nem elég 

a magam vesztét érezni, még az a tudat is engem terheljen, 

hogy családomat is megfertőzöm. Vitessetek a nagybá-

tyádhoz, vele jól meg fogom érteni magam, majd együtt 

építjük a homokvárakat! 

* 
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Az utolsó éjszakájuk után (mely alatt nem sokat aludtak), 

fáradtan keltek. A begyakorlott módon öltöztek, reggeliz-

tek, csak a búcsúölelés sikerült hosszabbra. 

Miközben beszállt kocsijába, Skÿ azon gondolkodott, 

hogy szörnyen nehéz lesz feleségének egyedül nevelnie a 

gyerekeket társ nélkül, hiszen már most „özvegyként” 

hagyja magára. Bekapcsolta az autó motorját és indult. Az 

eső kitartóan áztatta végig az utat. 

 

* 
 

A Rezidencia a Központi Klinika területének a városhoz 

közelebb eső sarkában helyezkedett el, és közvetlenül a 

főútvonalról lehetett megközelíteni a parkolóját. A Klinika 

kapubejárata több száz méterrel odébb volt. 

Az eső miatt Skÿ igyekezett közel a Rezidencia bejáratá-

hoz megállni. Ez könnyen sikerült, hisz alig egy-két autó 

volt a nagy parkolóban. 

Amikor Skÿ doktor belépett Drake professzor fogadószo-

bájába, hideg levegő csapta meg arcát. Ebben a hosszú, 

keskeny teremben végig egy széles asztal helyezkedett el, 

a túlsó végén ült Drake professzor, aki bejövetelekor ép-

pen valamit olvasott. Az asztal mellett székek sorakoztak, 

így a terem túloldalára csak oldalazva, nagy nehezen lehe-

tett volna átjutni a székek mellett. Drake a köszönését sem 

fogadta, így meg sem próbált közeledni feléje, inkább tü-

relmesen várt, és addig körbenézett a szobában. A falak 

régi híres professzorok képeivel voltak tele. Azon az olda-

lon, ahol ő bejött, még egy ajtó volt, talán a Központi Kli-

nika irányába lehet arra kimenni. Drake professzor oldalán 

lévő ajtó pedig a saját lakosztályához vezethet. 
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– Tökéletes szervezés – gondolta Skÿ. – Itt még véletle-

nül sem találkozhatnak össze testközelben, csak kellő tá-

volságot tartva. 

Miután Drake hajlandó volt felnézni irataiból, felszólítot-

ta, hogy üljön le. 

Skÿ doktor saját magát kezdte figyelni. Talán a hidegtől, 

vagy a rá váró sors gondolatától libabőrös lett és kissé 

mintha reszketne is. Ilyet korábban nem sokat észlelt, a 

sebészek nem arról híresek, hogy félősek. Ez a helyzet 

azonban teljesen más volt, mint amikor egy nehéz veszé-

lyes műtéti feladatot kell megoldani. 

Drake láthatóan élvezve a helyzetet, nem sietett a társal-

gás elkezdésével. Szikár ember volt, markáns arccal, így 

korát nagyon nehéz volt megállapítani. Elegánsan öltözött, 

úgy is lehetne inkább fogalmazni, hogy hivalkodóan ele-

gánsan. Nagy hatásszünetet tartva szólalt meg. 

– Kolléga, a fiatal korod ellenére igen komoly dolog, 

amit műveltél. Nagyon becsülöm a bátor embereket, meg-

látod, itt megfelelően kamatoztathatod képességeidet és 

komoly tapasztalatokra is szert tehetsz. Hálás lehetsz érte 

nekem. Így majd senki sem vádolhat azzal, mint most, 

hogy tapasztalatlanul merted bírálni, kioktatni a nálad 

sokkal többet megélt feletteseidet. Mert tudod, sokan azzal 

vádolnak, hogy te akarod megmondani a Vezetőségnek, 

hogyan cselekedjen. 

– Szó sem volt erről, csak a problémákat szerettem volna 

az illetékes szervekkel közölni a jobbítás szándékával, 

mivel természetesen teljes bizalommal voltam a vezetéssel 

szemben. Arra gondoltam, ezzel tudok segíteni a legtöbbet 

– szólt közbe Skÿ doktor. 
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A professzor igyekezett higgadtságot erőltetni magára, 

méltatlan lett volna rangjához, ha egy ilyen fiatal kolléga 

ki tudná hozni sodrából. 

– Én hiszek neked, a Vezetőségnek is ezt mondtam, de 

gondolj bele, mi lenne, ha a nyilvánosság arról értesülne, 

hogy mi valamiben is tévedtünk. Egyből megszűnne a bi-

zalom, ez pedig a tragédiához vezetne! Azt egy orvosnak 

kell a legjobban tudnia, hogy a bizalom nélkül nem mű-

ködhet a gyógyítás! A HS szervezetnek is szüksége van rá 

áldásos tevékenységéhez. Ezért nem derülhet ki semmi 

hiba! Mindent meg kell tennünk a tekintélyünk védelmé-

ben, a bizalom megtartásáért, és meg is teszünk! Ezt remé-

lem, ezt te is megérted. Ezért mindenki számíthat rá, ha 

pusztán a figyelmeztetés nem elég, súlyosabb büntetést 

kap, ha kell. Itt a legjobb helyen vagy, és ha írni akarsz, 

most már mint tényleges hivatali elöljáródnak küldheted 

nekem a levelet. Most pedig menj kollégáidhoz, akik 

megmutatják az új helyedet. 

 

* 
 

Miközben kihajtott Skÿ gépkocsijával a Rezidencia par-

kolójából, azon gondolkozott, hogy ez legalább egyenes 

beszéd volt. Végül is erre kellett felkészülnie. Sok hason-

ló, hatalmát szívesen éreztető embert ismert a felettesei 

közül. Szinte együtt járt a ranggal ez a betegség, azonban 

beképzeltségével Drake professzor túl tett mindegyiken. 

A városból kifelé haladva a főúton hamar megtalálta a 

Központi Klinika főbejárata felé vezető letérőt, behajtott a 

kapun, és kocsijával a kapuőr eligazítása alapján megke-
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reste a konferenciaterem épületét, ahol az őr tájékoztatása 

szerint ilyenkor a kollégákkal találkozhatott.  

Tudta, hogy többet nem hajt ki ezen a kapun. Jöhetett 

volna taxival is, kocsiját feleségének hagyva, azonban 

felesége nem sokat kezdhetett volna vele. A HS járművét 

ő nem használhatja. Most legalább a csomagjait nem kell 

majd cipelnie. 

Csak később megfigyelte, hogy többen gondolkoztak így, 

ráadásul a Központi Klinika nagy területe miatt sokan a 

Klinika parkján belüli közlekedésre is használják a kocsi-

jukat. 

 

* 
 

Az épület halljában vidám, kellemes társaság fogadta.  

Kollégái már tudtak a jöveteléről, és érkezésére ünnepsé-

get rendeztek számára. Ezt maguk között szolid egyszerű-

séggel „temetésnek” hívták. Az itt dolgozó orvosok szá-

mára valóság volt az új kór léte, ők naponta találkozhattak 

vele. Igyekeztek hát humorosan felfogni azt a tényt, hogy 

valamennyien előbb-utóbb megbetegedhetnek tőle, és in-

nen már csak azután távozhatnak menetrendszerűen. Min-

denki egy idő után fáradékonnyá, lustává, letörtté vált, és 

ezt próbálták kompenzálni minél több közös mulatozással. 

Bizonyára ebben az is közrejátszhatott, hogy féltek is 

egyedül maradni. 

Praktikusan kezelték e gondot, inkább ilyenkor mulatnak, 

amikor érkezik valaki, ezt még tudja legalább az ünnepelt 

is élvezni. 

Legtöbbjük igyekezett a családját is elfelejteni. Bár hiva-

talosan nem volt tiltva, hogy találkozzanak velük, ha azok 



 

 38 

hajlandóak lettek volna megkockáztatni, hogy bejönnek, 

de ilyenre nem került soha sor. (Miért tették volna ki en-

nek a hatalmas kockázatnak családjukat?) Kérdéses per-

sze, mivel még senkinek a családja nem próbálta ki, hogy 

tényleg beengedték volna-e a családtagot, és utána szaba-

don távozhattak volna?  

Levelet is ritkán írtak, pedig ez semmi veszélyt nem je-

lentett volna, mivel a központi postán a levelek sterilizálá-

sát már régen bevezették egy korábbi járvány miatt, ami-

kor még ezt a kórt nem is ismerték. Egyébként az sem volt 

bizonyítva, hogy a kontaktfertőzés veszélye fennállhat, 

csak nagyon valószínűnek tűnt. 

Sajnos az utóbbi időben egyre több ilyen „ünnepre” ke-

rült sor, mert egyre több elvesztett kollégát kellett pótolni. 

Ez azt is jelentette, hogy igen hamar lehetett a ranglétrán 

előrelépni. 

Skÿ kellemetlenül érezte, hogy miatta állt meg kora dél-

után a munka, de elmondták neki, hogy sokkal tovább más 

napokon sem szoktak dolgozni. 

Maga a „temetés” nem sokban különbözött a többi mula-

tozástól. Talán csak annyiban, hogy ilyenkor mindenkit 

bemutatnak az új kollégának. 

Skÿ-nak feltűnt, hogy van néhány elég csinos fiatal kol-

legina is, hiszen a fiatalok mindig a meggondolatlanabbak. 

Megfogadta gyorsan magának, hogy nem csalja meg fele-

ségét.  

Főleg Brenda doktornő volt elragadó. Teltkarcsúbb volt, 

mint ami a zsánere, (és amilyen a felesége is volt), de a 

plusz súlyt pont a legmegfelelőbb helyeken „tárolta” és 

nagyon nőiesen tudta viselni. Őt úgy mutatták be: „Bren-

da, a Barna Baba”. Magyarázatul elmondták, ezt nem a 



 

 39 

napsütésnek köszönheti, hanem mert panaszkodott felette-

seinek, hogy sok mesterségesen megtermékenyített nő 

orvosi mulasztások miatt került bajba. Elképzelhető köny-

nyen, mi történt, amikor meglátta a néger gyerekét az 

anya, miközben a férje is szőke volt, de a fordított esetek 

is kellemetlenek voltak. 

Nos, itt mindenkinek megvolt a maga belső használatra 

szánt neve. Ez általában a többi esetben is utalt a „beuta-

lás” okára. 

Miután Skÿ doktorral is elmondatták történetét, igen fi-

gyelemre méltónak találták kifinomult, udvarias modorát, 

ahogy a Vezetőségnek írt: „teljes bizalommal írom leve-

lemet a Vezetőség iránt”. Ennyi elég is volt, megkapta 

nevét: „Skÿ, aki Megbízott”. 

Meg kellett állapítani, végül is jó társaságba került, ide 

sok hasonló embert gyűjtöttek össze. 

A mulatság vége felé Brenda doktornő készséggel vállal-

kozott arra, hogy megmutassa a lakosztályát. Elég kínos 

volt, többször kellett megköszönnie a segítségét, mire a 

doktornő észbekapott és így egyedül maradhatott. Késő 

este volt már, feleségét hívta. 

A fájdalmas telefonbeszélgetés után sehogy sem tudott 

elaludni, kicsit kezdte megérteni a többieket, miért nem 

tartják a kapcsolatot a családjukkal. Arra gondolt, talán 

bevesz egy altatót. Mindig is megvetette azokat, akik csak 

gyógyszerekkel tudtak élni, de hát borzasztó volt belegon-

dolni, hogy most már ebből fog az ő élete is állni. 

Végül is úgy határozott, ha eddig megvolt tabletták nél-

kül, ezentúl is meg kell lennie nélkülük. Nyilvánvaló, 

agyának fel kell dolgoznia azt a sok új dolgot, ami vele 

történt, hajnalra úgy is elnyomja az álom. Holnaptól pedig 
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nem fog zülleni, félve a végtől, mint a többiek, hanem 

helyette továbbra is egészségesen él. 

 

* 
 

Másnap délelőtt megismerkedett a sebészeti osztály 

munkájával részletesen. Munkába is fogták, bemutatkozó 

műtétként egy fiatal lány operációjával bízták meg. 

A lánynak egy napja voltak panaszai, émelygés, fejfájás 

és kezdetben gyomortáji, majd jobb alhasi fájdalmak. Az 

ambulancián néhány percig vizsgálta csak, az előzmények 

és a vizsgálati leletei egyértelműen Appendicitis mellett 

szóltak. Egyéb vizsgálati leletei is megerősítették e diag-

nózist. A műtéti indikációval mindannyian egyetértettek és 

a rövid ideig tartó műtéti előkészítés után máris hozták a 

beteget a műtőbe. 

Skÿ doktor miközben a bemosakodással volt elfoglalva, 

látta az előkészítőt a műtőtől elválasztó üvegablakon ke-

resztül, ahogy a műtőssegéd a műtőasztalhoz szíjazza a 

betegségtől elgyöngült és a beadott nyugtató injekciótól 

kába, szép fedetlen testű lányt. Valahogy így feküdhettek a 

természeti népek leányzói az áldozati asztalon a kábítósze-

rektől elalélva, várva, hogy feláldozzák testüket kiengesz-

telés gyanánt bálványuknak. 

Mindig eufórikus érzés támad benne, látva az asztalon 

fekvő leszíjazott „áldozatát”. A tudásának a hatalmát 

érezheti ilyenkor. Nyilvánvaló, hogy egy ilyen szép test 

látványa ezt izgalmi állapotot fokozza, de alapvetően ez az 

érzés egyáltalán nem kötődik a nemiséghez. Hasonló fel-

emelő érzést érzett bárki másnál is, aki a kése alá feküdt. 

Nagyon jó érzés azt tudni, hogy a sikeres műtéttel mekko-
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ra eredményt érhet el. Emberi sorsok dőlhetnek el, családi 

drámákat akadályozhat meg. Így érezhetnek más szakterü-

leten dolgozó kollégái is, mert például a megfelelő gyógy-

szeres kezeléssel is hasonlóan életeket lehet menteni, de a 

műtétes szakmáknál biztos erősebb ez az érzés, hiszen a 

beavatkozás durvább, nehezebb, az eredmény viszont sok-

szor szinte azonnali, látványos. Aki még nem érezte át ezt 

a gyönyört, soha nem lesz jó sebész. 

Sok orvos persze egészen más okból választotta a szak-

máját. Sokan csak azért, hogy doktornak hívják, és az ez-

zel járó kiváltságokat élvezhesse. Valójában az ilyenek 

nem is orvosok. 

Mialatt ezen gondolkozott, szorgos kezek ügyködtek a 

leányzó körül. Az aneszteziológusok elaltatták, majd 

intubálták a beteget, és a lélegeztető gépre kapcsolták. Az 

orvosasszisztens lemosta a beteg hasát a bordaívtől le a 

szeméremdombig, melynek csak az alsó felén hagyta meg 

a szőrzetet a műtőssegéd, amikor megborotválta az előké-

szítőben. Ezután steril lepedőkkel izolálták a műtéti terü-

letet, amire pedig steril fóliát ragasztottak. Skÿ doktor 

belépve a műtőbe steril öltözéket kapott műtősruhájára, és 

kezdődhetett a műtét. Az aneszteziológus szólt is, hogy 

már régóta alszik a beteg. Ez hozzá tartozik az orvos bizta-

tásához. 

Az egész műtét nem tartott addig, mint az előkészületek. 

Skÿ doktor pár centiméteres úgynevezett bikini metszést 

ejtett a bőrön, hogy minél kevesebb károsodást okozzon 

ezen a gyönyörű testen, és annak a hegét is fedhesse majd 

a fehérnemű. A hasfali faszciákat, izmokat rácsmetszéssel 

választotta szét. Ez olyan, mintha valaki egy laza húrú 

teniszütőn a húrokat széttolva akarná vastag hüvelykujját 
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átpréselni. Sokkal nagyobb nyílás nem is áll így rendelke-

zésre a műtéthez. A hashártyát megnyitva kevés zavaros 

folyadék ürült a hasüregből, a gyulladás jeleként. Anató-

miás csipesszel könnyed mozdulattal előemelve a vakbél 

végét, a gilisztányi, erősen gyulladt féregnyúlványával, az 

appendix-szel. 

Idáig izgalmas a műtét, mert ha ezt nem sikerül megta-

lálni és előemelni ilyen könnyen valami ok miatt, akkor 

bizony hosszabbítani kell a műtéti metszésen, és változtat-

ni kell a feltáráson is. Most azonban már csak néhány ruti-

nos mozdulat és kész a műtét. Az appendix ellátó ereit a 

peritoneális szalagjával egyetemben leválasztotta, majd 

lekötötte, végül átmetszette Skÿ doktor. Ezután megzúzva 

a tövénél lekötötte a vékony, most már ellátó ereitől is 

megfosztott appendixet a vakbélbe való beszájadzásánál, e 

köré a vakbélbe „dohányzacskó”-öltést helyezett, amit az 

appendix levágása után megcsomózott. Ez az öltés olyan, 

hogy a csomózáskor az appendix csonkot befelé buktatja a 

vakbél lumene irányába. A vakbél most már dohányzacs-

kóöltéssel is lezárt nyílását még egy biztonsági „Z”-

öltéssel látta el. 

Ennyi a műtét lényege, ezután a műtéti területet még egy-

szer átvizsgálta, a kevés hasüregi izzadmányt kitörölte, 

majd a hashártyát és a hasfali rétegeket sorban zárta, majd 

a bőrt plasztikai varratokkal zárta. 

 

* 
 

Mindenki megelégedéssel nyugtázta a sima műtétet, Skÿ 

doktor több elismerő dicséretben részesült. Ez a biztatás 

mindenkinek kijár, akit barátnak tekintenek, és ennek 
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nyilvánvalóan örült. Magában persze jólesően nyugtázta, 

hogy a műtéte tényleg gyorsan és pedánsan sikerült. 

Elmondták a többiek, hogy kicsit izgultak amiatt, mert az 

utóbbi időben sokszor fals diagnózis miatt operáltak ap-

pendixet. 

Persze sok betegség produkálhat hasonló tüneteket, sok-

fajta viszonylag enyhe hurutos betegség is, de ha nem ta-

lálnak a műtét során a hasüregben semmi kórosat, nincs 

más lehetőség, mint kivenni a nem gyulladt appendixet. 

Így legalább nem teljesen hiába volt a műtét, és máskor 

sem fordulhat elő annak gyulladása. A műtéti heg sem 

lehet később így félrevezető. A betegnek persze természe-

tesen mindig azt mondják, hogy gyulladt volt appendixe. 

Ez bocsánatos bűn, hogy a tekintélyüket és így az orvo-

sokba való hitet fenntarthassák. Most erre a kellemetlen 

dologra nem kényszerülnek legalább, és a betegnek tény-

leg megnyugtatóan tudtak segíteni. Ez azt is jelenti, hogy 

azonnal visszautalhatják az intézetbe, ahonnét beküldték, a 

kedvező biztos diagnózissal. 

Nem csak a kollégák dicsérték jó kézügyességéért, de a 

bókokból kijutott neki a műtősnőktől is. Úgy látszik, itt 

nagyon kapós, aki újonnan érkezik, utoljára akkor érezte 

így magát, mikor még legényember volt. 

 

Hiába tiltakozott, hogy ő családos emberként korán le 

szokott feküdni, addig kérlelték, míg el kellett fogadnia a 

meghívást az esti közös vacsorára. Skÿ gondolt egyet- és 

azt javasolta: – Rendben van, de akkor én fogok főzni. 

– Ezt meg fogjátok emlegetni – gondolta magában, mert 

otthonról bőven hozott különböző fűszereket, fokhagymát, 
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meg erőspaprikát. Olyat főz, hogy lángolni fog a nyelvük, 

és többet nem erőltetik a meghívást. 

Az első csalódás délután érte, mert senkit nem tudott rá-

venni a teniszezésre. Kiderült, a kitűnően felszerelt sport-

pályákat az utóbbi időben szinte senki sem használja. Az 

utolsó pillanatban Brenda doktornő jelentkezett, hogy hal-

lotta, teniszpartnert keres, és ő szívesen megy játszani ve-

le. Persze teniszezni azt nem tudott, így rövid idő után 

megköszönte neki a játékot. 

Este újabb csalódás érte. Az emberek erős főztjétől kó-

kadoztak, lángoló a nyelvüket itallal próbálták hűteni, de 

pont emiatt egy idő után egyre jobb hangulat alakult ki. 

Sőt megállapodtak abban, hogy mivel ilyen jót még soha 

nem ettek, minden szerdán csak az ő főztjét hajlandók 

megenni. A többi napokon pedig versenyt fognak rendez-

ni, hogy ki a második legjobb szakács, mert jobbat el sem 

tudtak volna képzelni.  

Későn este tudott csak a társaságtól megszabadulni és 

felhívni feleségét a telefonon. 
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3B 

 
 

 

Skÿ doktor feleségét, Júliát egy kajaktáborban ismerte 

meg, aki úgy volt köztük, hogy úszni sem tudott. Ez azért 

volt lehetséges, mert a kísérethez tartozott. Valamelyik 

rajongója révén sikerült bejutnia. Ők voltak, akik a partról 

biztosították az ellátást, meg a megfelelő szállást a túra 

résztvevőinek. Ameddig a kajakosok izzadva eveztek, ők 

pár perc alatt megtették az utat a szárazföldön és elkészí-

tették az esti táborhelyet. 

Feleségének a kedvenc sportja a napozás lehetett, mert 

hiába volt nyár eleje, ő már négerbarnára süttette magát, 

minden orvosi tanács ellenére. Mindig nagyon vidám és 

rettentően fiatalos, meg persze csinos volt. Legalábbis e 

tulajdonságai maradtak meg legjobban Skÿ emlékezeté-

ben. Mindig jóleső érzéssel töltötte el, ha magas, karcsú, 

nőies alakjára gondolt. 

Nagyon sokat forgolódtak körülötte, de talán attól félve, 

ha valamelyiknek kedvez, elvész a vonzereje, nem enge-

dett magához közeledni senkit. Jó előre kinézhette magá-

nak az áldozatát, mert azon végzetes kajaktúra búcsúest-

éjén mégiscsak elment táncolni Skÿ doktorral, pedig nem 

nagyon tudott táncolni, (de ki figyel ilyenkor erre). Túl sok 

minden nem is történt ezen az estén közöttük, mégis min-

den eldőlt. 

A túra véget ért és jó pár nap telt el, amíg újra találkoz-

tak, mivel elfelejtettek randevút megbeszélni. Skÿ nem 

tudja a mai napig sem, hogyan fordulhatott vele elő ilyen 

banális hiba. Pedig már nem volt fiatal, és igencsak nagy 
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gyakorlattal rendelkezett az udvarlás terén, így tapasztalat-

lansággal nem magyarázhatta a hibát. 

Mindenesetre valami ürüggyel csak sikerült összehoznia 

a megkésett randevút és attól kezdve szikével sem lehetett 

őket szétválasztani. 

Júliát barátnői figyelmeztették: vigyázzon, mert „kéksza-

kállba” botlott! Ettől azonban csak még érdekesebb lett a 

kapcsolat számára. 

A doktort pedig azon vélemények zavarhatták, akik fel-

hánytorgatták Júlia ellen, hogy nem orvos, és a családjá-

ban sincs senki a HS szolgálatában, miért nem választ ma-

gának maguk közül valót. Eddig tényleg szívesen váloga-

tott inkább kolléganői közül, bár nem vetette meg a HS 

alacsonyabb beosztású alkalmazottjainak kegyeit sem. 

Egyik kapcsolatakor sem érezte azonban azt a rajongást, 

amit most Júliáért érzett. Ez teljesen új volt számára. 

Tényleg sokkal előnyösebb lett volna egy doktornővel 

való házasság számára, mert így egy csomó buktatóval 

kellett számolniuk. Hivatalosan nem tiltották a HS tagjai-

nak, hogy a „renden” kívüli személyekkel házasodjanak, 

inkább kevésbé feltűnő szabályzatok szabtak korlátot, 

ugyanakkor pedig kedvezményekkel segítették elő a ren-

den belüli házasságot. 

Az orvos házaspárok soron kívüli lakáskiutalásra és 

egyéb kedvezményekre számíthattak. Az orvosi rend tagja-

inak speciális autótípussal kellett közlekedniük, de ezt HS 

renden kívüli hozzátartozók önállóan nem használhatták. 

Ez hivalkodóan nagy volt és persze drága kocsi volt. Hiva-

talosan azzal indokolták, hogy ennek belső kiképzése 

olyan, hogy átalakítható betegszállításra néhány pár perc 

alatt. 
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Skÿ amióta megvette járművét, kétszer alakította át. Elő-

ször, amikor kipróbálta, másodjára pedig egy országúti 

karambolnál, de mire kész lett, addigra meg is érkezett a 

mentőautó. Előny volt viszont, hogy útkereszteződéseknél 

előre szokták engedni, de mi van, ha nem veszik észre 

mégsem, ezért mindig mégis lassítani kellett. Ezzel a nagy 

kocsival a belváros szűk utcáiban szinte alig lehet közle-

kedni. Ráadásul mivel felesége nem volt HS alkalmazott, 

csak akkor használhatta a kocsit, ha ő is benne ült. Ha Skÿ 

doktor kiszáll belőle, a feleségét megbüntethették a kocsi 

használatáért.  

 

Egyébként is az utóbbi időben annyi borzasztó bürokrati-

kus jogszabály jelent meg, hogy azt betartani egyszerűen 

lehetetlenség. Ezektől a szabályoktól gyereknek érzi magát 

az ember, mert mindig számíthat rá, hogy elvét valamit és 

azért büntetés jár, mintha óvodában lenne. (A HS tagjai-

nak, legfőképpen a vezető szerepet játszó személyeknek 

persze legtöbb rendelkezés alól felmentéseket adnak.) 

Mire a rendelkezéseket megtanulják a hétköznapi embe-

rek, azok már régen megváltoznak. Ezért előbb-utóbb, 

vagy kénytelen valamelyiket áthágni, vagy pedig nem tud 

az újonnan megjelent szabályról és azért büntetik meg. 

Emiatt fokozatosan bűntudat ébred mindenkiben, meg 

félnek a hatalom várható retorziójától. Talán pont ez a 

célja a Vezetőségnek velük. 

A fent említett autóhasználati jogszabály is példa rá, mi-

lyen nevetségesek sokszor a rendelkezések. Az ügyesebb 

emberek szerencsére mindig megtalálják rá a megoldást, 

egy-egy kiskaput. Sok ilyen frappáns megoldás terjed köz-
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szájon, többkötetes könyvet lehetne kiadni a bolond ren-

delkezések megoldási mellékleteként.  

 

* 
 

Skÿ feleségének szülei tehetősek voltak, mégis rossz há-

zasságnak számított tehát Skÿ számára frigyük, mivel 

(mint korábban szó volt róla) családjukban egy orvos sem 

volt. Virágzó farmjukon, vidéken gazdálkodtak nagy hoz-

záértéssel, és szorgalommal messze a várostól. 

Feleségének, talán fiatalságából fakadóan, de nem volt 

különösebb célkitűzése. Ahogy ő mondta: „Egyszerűen 

élni akar”. Elvégezte iskoláit több-kevesebb sikerrel szülei 

buzdítására. Ezután több dologgal is megpróbálkozott, 

több-kevesebb sikerrel. Mindig nagy hangsúlyt fektetett 

ugyanakkor arra, hogy ápolt és divatos legyen, és ezzel 

érte el legtöbb sikerét. 

Mikor végül később hatalmas lakodalommal összeháza-

sodtak, bebizonyosodott, az életkedvének, lelkesedésének 

igen nagy jelentősége van. 

Tökéletes feleség akart lenni, hatalmas akaraterővel. Szí-

vesen vállalta a szüléseket, pedig ez nem volt jellemző a 

nőkre. Közben egy csomó probléma is felmerült közöttük. 

Felesége nem volt hozzászokva, hogy egy férfinek enge-

delmeskedjen, eddig azok futottak utána. Most be kellett 

látnia, nincs más választása, férje tapasztaltabb, okosabb. 

Ez vegyes érzelmeket váltott ki belőle. Utálta azt az érzést, 

amikor rá kellett jönnie, hogy megint nincs igaza, ugyan-

akkor boldog volt, hogy olyan férfi karjai között lehet, 

akire fel tud nézni. 
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Férje mindig kitalált valami „kínzást”, ami olyanokból 

állt, hogy meg kellett tanulnia úszni, lovagolni. Utólag rá 

kellett jönnie, mennyivel egyszerűbb lett volna megtanul-

nia mindezeket a megfelelő időben, de hát ő „egyszerűen 

élni szeretett volna” csak. Most meg férje azt mondja, 

mindezek föltétlen szükségesek, ahhoz, hogy élhessen, 

mivel a tudását, és legfőképpen akaraterejét fejleszteni 

kell. 

Ha voltak is civódások közöttük (mert voltak), ezeket fia-

tal házasokhoz méltóan hamar elrendezték. Ilyenkor jött rá 

Skÿ doktor, milyen fontos is az a bizonyos érzés, amit a 

többi barátnőjénél nem érzett, és amit felesége úgy hív: 

szerelem. 

Az utóbbi időben szinte minden téren rendeződött kap-

csolatuk. „Összecsiszolódtak”. Skÿ doktor nagy szerencsé-

jének tartotta, hogy házasélete ilyen jó, mivel munkájában 

nem igazán élhette ki magát. Régi munkahelyén (ahol már 

régóta dolgozott) igaz, szerették, de nagyon hátul mozgott 

a ranglétrán, ami nem éppen örvendetes dolog. Úgy tűnt 

arra, hogy hamar előrébb lépjen, nem volt semmi esélye. 

Így úgy látszott hozzáértése, tehetsége soha nem fog tudni 

kibontakozni már, és élete végéig végezheti azt az unal-

mas, fárasztó aljamunkát, ami ezzel a pozícióval jár. A 

kezdő sebészekre csak a bürokratikus munkákat bízzák, a 

betegek adatainak felvételét, a leletek könyvelését, a sta-

tisztikák összeállítását, és csak néha-néha kapnak műtéte-

ket, akkor is csak a legreménytelenebb betegeket. Már, ha 

persze egyáltalán van munka, mert utóbbi időben már úgy 

tűnt az sem lesz. Annál meg nem volt rosszabb, amikor ott 

kellett lennie a munkahelyén, és unatkozott, munka híján. 
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Barátaik is megszokták őket együtt. Néhányan odáig is 

elmentek, hogy azt mondják: „Jobb is, hogy nem egy dok-

tornőt vett el feleségül. Az nem tűrt volna el ennyit.” 

Szó se róla, amit Skÿ doktor edzésnek tartott az akaraterő 

fejlesztésére, az tényleg közelebb állott néha inkább a kín-

záshoz, de felesége egy idő után már ezeket fel sem vette. 

Ugyan mi az, ha a sötét pincébe kellett lemennie, vagy ha 

a büdös fokhagymát vagy pálpusztai sajtot kell ennie, 

amellyel férje kedveskedett neki. Tudta ő nagyon jól, hogy 

férje nagyon szereti, és mindezekért bőven tudja kárpótol-

ni szerelmével. Nemsokára nagyon büszke lett magára, 

mekkora akaratereje fejlődött ki még, ha a férjén túltenni 

nem is tudott. Különben is, férjének nincs is olyan nagy 

akaratereje, mert ha ő felveszi a szűk testhez simuló ruhá-

ját, az nem tud ellenállni neki. 
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4 
 

 
 

Több mint egy hónap telt el azóta, hogy Skÿ doktor a 

Központi Klinikára érkezett. Már úgy megszokta a hosszú 

távollétet, mint régen, amikor klinikai gyakorlatokon kel-

lett vidéken dolgoznia a tanulmányai során. Persze akkor 

még sokkal könnyebb volt neki család nélkül. Megállapo-

dásuknak megfelelően minden este hazatelefonált felesé-

gének. A legszörnyűbb az volt, hogy, saját döntése által, 

gyerekeivel nem beszélhetett. Remélte, hogy ők könnyeb-

ben meg tudták szokni a helyzetet, fiatal koruk miatt. 

Úgy érezte, kezd hozzászokni az új életéhez. Minden 

szerdán megfőzte a maga fűszeres, fokhagymás ételét, 

amit egyre jobban utált, mert az otthoni íznek számított, és 

arra emlékeztette, amikor még családjának főzött szabad 

idejében. A társaság viszont egyre jobban dicsérte, mert 

megszerették, alig várták a napot, amikor ő főzött. A többi 

napokon pedig váltva főztek a többiek, és az esti közös 

vacsorákon most már ő is szívesen részt vett. Szóval be-

épült a társaságba. 

Kezdetben igen sok kollégáját le kellett cserélni, és így 

fiatal kora ellenére hamar őt nevezték ki a sebészeti osz-

tály főorvosának. Pedig jött néhány idősebb kolléga is, de 

döntött az ő népszerűsége, szaktudása, meg a Központi 

Klinikán általa eltöltött „hosszú” idő. 

Skÿ doktor népszerűsége abból is lemérhető volt, hogy 

egyre több teniszpartnere akadt. Sokan követték őt az 

egészséges életmódjában is. Ez alapjában elméletileg nem 
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volt idegen senkitől, ők is hasonlókat szoktak a betegeik-

nek tanácsolni, amikor már jobban nem tudnak. 

Csak Foyandar doktor, a neurológus volt szkeptikus.  

– Te leszel a legegészségesebb a hülyék között – jegyezte 

meg időnként. Ő bezzeg nem állt rá semmi új módira, ő 

igazi remeteként viselkedett. 

 

* 
 

Nemsokára valakinek feltűnt, és szóvá is tette, hogy egy-

re kevesebb kollégájuktól kellett búcsúzniuk a kór miatt az 

utóbbi időben. Ez váratlanul érte őket, nem tudták mire 

vélni. Úgy tűnt, akik a társadalmi életbe aktívan bekapcso-

lódtak, azok betegednek meg ritkábban. Egyre többen 

kezdtek sportolni, abbahagyták a dohányzást, és italból is, 

mintha egyre kevesebb fogyott volna. 

Még egy érdekes fejlemény történt. Ahogy csökkent a 

megbetegedettek száma, egyre többet mertek beszélni a 

betegségről a Kór-ról. Kicsit összeszedték magukat a kol-

légái, erőt merítettek magukba, melyet az a remény táplált, 

hogy mégis csak felvehetik a harcot a baj a Kór ellen. 

Az egyik esti beszélgetésnél Skÿ doktor javasolta, hogy 

legalább próbálják összefoglalni, mit tudnak, vagy inkább 

vélnek a Betegségről. Valahonnan még is csak el kellett 

indulniuk. 

Brenda doktornő tőle furcsa módon, ellenkezve reagált. 

– Tudod te, már előtted hányan próbáltak okosak lenni? 

Azoknak annyi idejük sem maradt, hogy egy lépéssel kö-

zelebb kerüljenek az igazsághoz, hamarabb meghülyültek. 

– Na ez az, máris sokat segítettél – szólt Skÿ –  van egy 

fix pontunk. Tehát a betegség, amiről mi beszélünk, Debi-
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litást elbutulást okoz. Innentől szerintem hívjuk D-kórnak. 

Legalább legyen neve, így már talán nem annyira félelme-

tes. Minél többet tudunk róla, annál inkább így lesz. Mi-

lyen tényezőt tudunk vagy vélünk még? – tette fel a kérdés 

kollégáinak. 

– Az a baj, hogy nem tudjuk, hogyan jut el a betegség ad-

dig a pontig. Az sem biztos, hogy fertőző betegség, mint 

sokan gondolják – szólalt meg Andreas doktor, aki a bel-

gyógyászati osztályon dolgozott. 

– Jó, akkor foglaljuk össze, mi jöhet szóba – javasolta 

Skÿ. 

– Nos mégis a legvalószínűbb – kezdett bele bátortalanul 

Andreas újra –, hogy talán valami egyszerű banális, példá-

ul hurutos panasszal kezdődik a betegség, aminek kicsi 

jelentőséget tulajdonítottunk eddig, és ezért fel sem figye-

lünk rá, és viszonylag hosszabb lappangási idő után kezd 

csak kifejlődni az általunk ismert debilitás, mint végstádi-

um. 

Foyandar doktor hozzátette: 

– Lehet, egyáltalán nem fontos, de az egyik kollégám na-

gyon gyakran fejfájásról panaszkodott. Egy idő után elma-

radt a fejfájása, még örült is neki. Csakhogy nemsokára 

debillé vált. 

– Mindannyiunknak feltűnt az is, hogy mennyi a sine itis 

Appendectomia az utóbbi hónapokban, bizonytalan hasi 

panaszok miatt. Ilyenkor igaz, hogy a betegeinknek azt 

mondjuk, gyulladás miatt vettük ki az appendixét, de nyil-

vánvaló, hogy más okozta a panaszait. Ezt műtéti leírása-

inkból át lehetne tanulmányozni, szerencsére abban őszin-

tébben írunk, mert ott ha rejtve is, de kiolvasható, hogy 
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nem voltak gyulladásos tünetek. – vetette közbe Szabó 

főorvos, Skÿ doktor helyettese.  

– Ezek csupa feltételezések – szólalt meg Brenda doktor-

nő –, semmivel sem tudjuk bizonyítani. Az én férjemnek 

például furcsa hasmenéses panaszai voltak hónapokkal 

megelőzően, mielőtt az immáron D-kórnak nevezett álla-

pot tünetei kezdtek kifejlődni rajta. Ez sem bizonyít persze 

semmit, kinek nem volt már hasmenése. Nincs annyi D-

kóros biztosan, ahány embernek hasmenése volt korábban. 

– Valahogy mégis tovább kell jutnunk – biztatott Skÿ. 

– A debillé vált egyénektől, de az összes korábban felso-

rolt tünetekkel rendelkező egyénektől is megpróbáltunk 

mindenfajta táptalajon kórokozókat kitenyészteni a labora-

tóriumunkban, de nem sikerült semmi specifikus kóroko-

zót találnunk, ami magyarázhatná a D-kórt. Ezek alapján 

persze azt nem jelenthetjük ki, hogy a fertőző betegség 

kizárható, mert kezdetben így jártak az AIDS-kórral is. Ez 

a betegség azonban biztos, hogy több szempontból lénye-

gesen különbözik attól. Ez nem halálos kór, a debillé vált 

betegek kiváló egészséggel és természetesen tökéletes 

immunrendszerrel rendelkeznek. Még egy különbség van, 

a betegség „nemi” jellege kizárható, mert a gyerekektől az 

aggastyánokig előfordult a megbetegedés, bár a két szélső 

póluson eddigi tudásunk szerint képtelenség elválasztani a 

veleszületett debilitástól illetve a szenilitástól. 

– Ahhoz, hogy közelebb jussunk a betegséghez, át kelle-

ne tanulmányoznunk a Klinikánkon az általatok felvetett 

panaszokkal kezelt összes betegnek a további sorsát – ja-

vasolta Skÿ. – Hátha az segít nekünk valamit. Keressük a 

tűt a szalmakazalban. Talán találunk valami kiugró adatot 

az átlag populációhoz viszonyítva. Ez nem is volna olyan 
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nehéz, ha a megfelelő kérdések összeállítása után a segít-

ségünkre lenne a HS központi komputere. Sajnos nem 

számíthatunk arra, hogy a Vezetőség, a nagyon féltett köz-

ponti adattárolójuk használatát engedélyezze, pedig azt 

pont ilyesmire volna legcélszerűbb használni. Tehát pró-

bálkozzunk meg a saját klinikai komputerünket segítségül 

hívni. Keressük ki azon személyeket, akiket az említett 

panaszokkal kezeltünk anélkül, hogy megnyugtatóan va-

lami tényleges más betegséget tudtunk volna kimutatni a 

háttérben. 

Nem mondhatni, hogy túl lelkesen fogadták a munkát. 

De végül is mindenkit sikerült rávenni, hogy a maga osztá-

lyán ápolt gyanús betegekről gyűjtsön adatokat úgy, hogy 

mindenki után egyenként az otthoni kezelőorvosától is kér 

információt. Ez eléggé sziszifuszi munka, de senki nem 

tudott jobbat mondani. 

 

* 
 

Hazafelé menet Brenda mellé szegődött Skÿ doktornak. 

Máskor is előfordult, hogy együtt indultak el, legtöbbször 

amikor teniszezésből jöttek. Most csak az volt a furcsa, 

hogy a doktornő nem búcsúzott el a lakosztályánál, mint 

máskor, hanem követte. 

Már majdnem Skÿ lakosztályánál voltak, amikor megszó-

lalt a doktornő. 

– Látom, furcsállod, hogy követtelek. Nem akarok betör-

ni a legénylakásodba. Remélem viszont elfogadod a meg-

hívásomat az új lakosztályomba, mely a főnökömé volt, 

amíg át nem helyezték. Most láthatod, szomszédok let-

tünk, márpedig a szomszédoddal jóban kell lenned. Nem 
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utasíthatod el, ha megkínál az új szomszédod Brenda egy 

brandyvel. 

Skÿ doktornak kínos volt az egész, már csak azért is, 

mert attól félt, hogy a kollégájára fog bent emlékeztetni 

minden. 

Kellemesen csalódott, mert át lett teljesen rendezve a 

lakosztály. A szobák kifejezetten barátságosakká váltak. 

– Hát igen, odahaza is ilyen dolgokban a feleségére ha-

gyatkozott. A férfiak meg tudják szerelni, ha elromlik va-

lami a házban, de csak a nők tudnak igazi otthont vará-

zsolni – gondolta. 

Kicsit szégyellte is magát, de egész jó közérzete lett, 

ahogy a fotelben elterpeszkedett. Csak innia ne kellene, ez 

az, amit a legnehezebb volt elviselnie a társaságban. Min-

dig megpróbálta valahogy elkerülni, ha lehetett. Ha nem 

sikerült lebeszélni valakit az ivásról, akkor megpróbált 

ügyeskedni. Volt, hogy a kiivott pohárral lecserélte a teli 

poharát, máskor egy virág részegedett le az ügyesen kiürí-

tett pohártól. 

Brenda töltött italt mindkettőjüknek. Koccintottak és it-

tak az új lakosztályra, majd elnézést kért a doktornő: 

– Egy pillanatra magadra hagylak, csak átöltözök, és 

mindjárt jövök. 

Skÿ egy rutinos mozdulattal átöntötte a poharának egész 

tartalmát a doktornőébe, melynek már alig volt az alján. 

Pár perc múlva gyönyörű otthonkájában mosolyogva 

megjelent a doktornő, és csábosan mosolyogva kiitta a 

poharát. 

– Tény és való, igen nőies – gondolta magában Skÿ dok-

tor, miközben újratöltötte a doktornő poharát. – Ahogy a 

fotelban ül felhúzott lábakkal, igencsak felhúzta őt is. 
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Régóta nem találkozott feleségével, és ez azt is jelentette, 

hogy azóta nővel nem volt dolga. 

Igyekezett siettetni az ivást, alkalmazva a korábbi trük-

köt. A doktornőn kifejezetten kezdtek előjönni a tünetek. 

Arca, nyaka kipirult. Közelebb húzódott Skÿ doktorhoz és 

elsírta magát. 

– Lehet, hogy megvetsz, amiért el akarlak csábítani. 

Tudnod kell, amióta ide érkeztél, erre az alkalomra várok. 

Amikor ide kerültem, nem sokkal hamarabb mint te, olyan 

hangulatban voltam, hogy azt kívántam, bár csak minél 

előbb megbetegednék. A férjemet másfél évvel ezelőtt 

helyezték ide. Úgy búcsúzott el tőlem akkor, hogy megmu-

tatta a méregkapszulát, amit magával hordott. Amikor a 

debilitás tünetei kezdődtek kifejlődni nála, bevette a mér-

get, hogy ne maradjon rám az ő ápolása teherként. Gon-

dolhatod, hogy éreztem magam. Gyerekünk nem volt, szü-

leim rég meghaltak, minek éljek?! Azt a levelet a Vezető-

ségnek azért írtam direkt, hogy ide helyezzenek, mert így 

remélhettem, én is hamar megkapom a kórt. Persze amit 

leírtam, sajnos teljesen igaz volt. Meg tudom mutatni a 

méregkapszulát, amit én is elhoztam magammal, hogy ha 

kell, bevegyem, de nem betegedtem meg. Itt úgy éltem 

életkedv nélkül, mindenről lemondva, mint akinek csak 

napjai vannak hátra. Amióta megjöttél, azonban úgy érez-

tem, újra élni akarok. Észre kellett venned, hogy most már 

magamat sem hanyagolom el, mint korábban. Fontos szá-

momra, hogy nőnek lássanak az emberek, jól esik, ha a 

férfiak bókolnak, csak te vagy mindig velem olyan kimért. 

Egy rossz szót nem szóltál még nekem, de úgy tartod a 

távolságot, mintha nem is vennéd észre, hogy nő vagyok. 
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Ha nem hiszed, vizsgálj meg! – És, hogy bizonyítsa igazát, 

kioldotta övét, így már semmit nem fedett öltözéke. 

Skÿ doktornak elég lett volna csak egy pillanatig arra te-

kintenie, hogy a gömbölyű formák igazolják az állítás 

igazságát, de nem merte tekintetét felemelni, maradt 

szemlesütve, mint egy kisiskolás, aki nem készült az órára. 

Pedig volt tapasztalata az ilyen ügyekben elég, de amióta 

megházasodott megváltozott. Tudta viszont, hogy az ő 

akaraterejének is van határa. Biztos sok kollégája kinevet-

né, ha most látná, úgy vigyáz magára, mint egy szűz kis-

lány. Ha száz százalékig biztos lehetne abban, hogy meg-

kapja a D-kórt, lehet, hogy egy percig sem tétovázna. Mi-

ért ne lehetne neki is még utoljára meg az öröme. A fele-

sége bizonyára megbocsátaná neki, ő pedig úgy sem emlé-

kezne semmire, így még a lelkiismeretfurdalása sem kí-

nozná. De mi van, ha megússza a betegséget, akkor mél-

tatlannak érezné magát, és egész életében zavarná ez az 

érzés. Az igazság az, hogy Skÿ doktor még nem adta fel, 

harcban állónak érezte magát a Kórral szemben, akár-

mennyire is reménytelen volt a küzdelme. 

Megpróbált valami semlegeset mondani. Olyasmit, hogy 

igen nagyra értékeli a kettőjük barátságát és neki is elég 

nehéz egyedül. Nagyon gyenge szöveg volt. Szerencsére a 

doktornő az alkoholmérgezésnek olyan fázisába jutott, 

hogy Skÿ vállára borult zokogva, és hamarosan elaludt. 

(Erre megvolt minden oka, tripla mennyiséget ivott.) 

Skÿ átvitte az illatos hálószobába, lefektette és csendben 

távozott. 

Lakosztályába menve fáradtan zuhant ágyára. Hamarosan 

elaludt. 
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4B 

 
 

 

Korán reggel felesége ébresztette. Azt hitte, még mindig 

csak álmodik. 

– Tegnap este nem hívtál és én hiába próbáltam telefo-

nálni. Ilyen nem fordult elő, mióta eljöttél kedvesem. Mu-

száj volt eljönnöm, olyan rossz érzésem támadt, úgy érez-

tem, bajban vagy. 

A nőknek, úgy látszik, tényleg van hatodik érzékszervük. 

Volt is miért aggódnia! – gondolta Skÿ. 

Sok szó nem esett ezután sokáig közöttük, pedig igen 

hangosak voltak. Elég régóta nem találkozhattak egymás-

sal. Mire újra magukhoz tértek, már magasan járt a nap. 

– Át kell szólnom a többieknek – szólalt meg Skÿ. – Még 

azt hiszik, megbetegedtem, nem szoktam ilyen sokáig he-

verészni. Már rég az osztályon kellene lennem. 

Szabó doktort hívta, a sebészeti osztály másodfőorvosát. 

Ő szóhoz sem hagyta jutni: 

– Ne szólj semmit, senki nem fog zavarni! Már az egész 

Klinika tudja, hogy téged mennyire szeret a feleséged. 

Képes volt ide is utánad jönni. A helyedben én a holnapi 

napot is lemondanám egyből, úgy sem fogsz tudni még 

felkelni sem, különben is, remegne a kezed, és operálni 

sem tudnál. Még egy dolgot el kell mondjak, bár nem szí-

vesen zavarlak vele. A Központból érdeklődtek felőled. 

Csak jókat mondtam rólad. Lehet, hogy kitüntetésre fog-

nak felterjeszteni?! Talán mégis csak jobb volna inkább 

más lehetőségre is gondolni és valami taktikát arra kitalál-
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ni. Valószínűleg valami módon eljutott hozzájuk a híre a 

tudományos munkánknak. Viszlát! 

Skÿ doktornak nem derült fel a képe az elmondottaktól. – 

Az örök szabály, hogy őrizd meg a higgadtságod – gondol-

ta – Minél nagyobb a baj annál inkább higgadtan kell cse-

lekedni! 

Megpróbálta feleségét finoman figyelmeztetni, ezért 

hangosan gondolkodott. – Borzasztó ez a Szabó doktor. 

Mindig úgy beszél a telefonba, mintha nem tudná, azt bár-

ki hallhatja. Ráadásul itt, ahol még a falnak is füle van. 

Egymás között régóta természetes volt, hogy telefonba 

nem mondanak semmi veszélyes dolgot, de azért nem árt 

ezt újra kihangsúlyozni. Ha netán mégis előfordult, hogy 

kénytelenek voltak telefonon keresztül megbeszélni vala-

mit, azt csak a saját maguk virágnyelvén tették. Elég régen 

ismerték egymást, hogy félszavakból is megértsék, amire a 

másik céloz. 

– Vajon mit akarhatnak a Központban? Hogyan tudnának 

neki még egyáltalán még többet ártani? – gondolkodott. 

Nem maradt sok ideje ezzel törődni, mert Júlia magához 

vonta. 

 

* 
 

Lassan indult este meg közöttük a társalgás, miután ma-

gukhoz tértek. Júlia szólalt meg elsőnek: 

– A gyerekeket elvittem anyámékhoz. Ott jó dolguk lesz, 

és én így veled tudok maradni. Nekem melletted a helyem, 

édesanyám pedig nagyon szívesen neveli őket. 

Sokáig nem válaszolt Skÿ. Nyilvánvaló volt számára, 

hogy feleségét meg kell dorgálnia felelőtlenségéért, de 
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tudta, neki is szörnyen nehéz lehetett a férje nélkül. Rá-

adásul vállalta érte a legrosszabbat is. Nem akarta ezért 

megbántani. 

– Gondolom, számítottál a dorgálásra, hát essünk túl raj-

ta! Annak ellenére, hogy én is alig várom a napot, amikor 

együtt lehetek nyugodtan a családommal, maximálisan 

elítélem, amit most tettél. 

Júlia tudta, úgy is vesztes lesz, de megpróbálkozott véde-

kezni. 

– Mindent elrendeztem. Anyámék még viszonylag fiata-

lok és egészségesek, ha szükséges, felnőtt korukig viselik 

a gyerekeink gondját. Mondd inkább, hogy nem szeretsz, 

és én elmegyek, nem zavarlak tovább. Hidd el, alaposan 

átgondolva döntöttem ebben a kérdésben. A saját életemet 

jogom van kockáztatni. 

– Nagyon büszke vagyok rád, ahogy eddig is gondoskod-

tál a családunkról. Nem hiába edzett meg a tanító meste-

red az életre – kezdte Skÿ és tudta, hosszú lesz mondani-

valója. – A baj az, hogy amit elmondtál, hiába igaz, még 

sincs igazad. Nos azért, mert nincs jogod a saját életedről 

így döntened. Én is azt hittem, hogy nekem szabad, ami-

kor azt az ominózus levelemet megírtam a Vezetőségnek. 

Sajnos rá kellett jönnöm, hogy felelőtlenül a családom 

életét kockáztattam valójában. Van, amit csak a szülők 

adhatnak meg a gyerekeiknek, és erre sajnos a nagyszü-

lőknek nincs lehetőségük. Nem csak fel kell nevelni a gye-

rekeket, hanem később is segíteni kell őket a családalapí-

tásban. Még ha mindezt meg is érik a szüleid, ez is kevés. 

Nagyon sok olyan egyszerű dologban segíthetünk gyereke-

inknek, amire első pillanatban nem is gondolunk. Azért is 

kellünk nekik, mikor mi már öregek leszünk, hogy ők még 
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ne érezzék annyira az elmúlás érzését. Hisz ha az öregség-

re gondolnak, mi jutunk az eszükbe, amíg mi élünk ők 

magukat fiatalnak érezhetik. 

– Természetesen megint igazad van. Tudod, legszebb ál-

maimban legalább néha igazat adsz nekem. 

Skÿ feleségéhez hajolt és a fülébe súgta: 

– Megígérem, hogy lényegtelenebb dolgokban ezután ak-

kor is igazat adok neked, ha nem értek vele egyet, de most 

kérlek, hallgass rám, mert ez tényleg fontos dolog. Nem 

hagyhatod el a lakosztályomat holnap reggelig, így van 

esélyed talán, hogy nem kapod el a D-kórt. Reggel kapsz 

majd tőlem egy hivatalos elbocsátó papírt a leánykori ne-

veddel, melyen az szerepel, hogy jelentkeztél az osztá-

lyunkon hasi görcsökkel, de az csak menstruációs panasz 

volt, mely el is múlt és panaszmentesen távozhatsz. Ezután 

elmész és legalább egy bő hónapra a hegyekben egy szana-

tóriumba pihenni, mielőtt visszamennél a családunkhoz. 

Karácsonyra így már otthon lehetsz szüleidnél. Nagyon 

vigyázz, meg ne fázz, vagy el ne rontsd a hasad, mert ak-

kor nem tudhatjuk biztosan, nem kaptad-e meg a D-kórt. 

Ha mindezen tünetek nem jönnek elő, visszamehetsz a 

családhoz, és természetesen élhetsz együtt a szüleiddel. Ez 

egyben a büntetésed is, amiért nélkülem döntöttél ilyen 

fontos kérdésben. 

Júliát letaglózta férje hideg logikája, de tudta, megint ne-

ki van igaza. Ő férje megkérdezése nélkül döntött, és szo-

kás szerint inkább érzelmeire hagyatkozva. Túl szép volna, 

ha egyszer férje nem találna fontos hibát a döntésében. 

Egy kicsit megpróbált alkudni. 
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– Nem maradhatnék legalább még egy napot veled drá-

gám, ha utána úgyis külön kell éljek még a gyerekeinktől 

is? 

        – Szó sem lehet róla. Minél több ideig vagy itt, an-

nál nagyobb a veszélye, hogy megkapod a D-kórt – szólt 

határozottan Skÿ. 

 

* 
 

Miután három nap elteltével felesége elment, igencsak 

lefárasztott állapotban hagyta ott a férjét. Kollégáinak 

csipkelődéseit alig győzte elviselni.  

– Tényleg elég szórakozottan viselkedik – kellett megál-

lapítania magáról. 

Egyedül Foyandar doktor nem bántotta, úgy beszélt, 

mintha sajnálná. 

– Talán azért teszi, mert a D-kór tüneteit vette észre raj-

ta? – villant agyába Skÿ doktornak. Hirtelen ettől rátört a 

félelem. – (Pedig többszörös és elég alapos oka volt álla-

potának, melyre Júlia is sokáig jólesően fog visszaemlé-

kezni.) 

– De mi van akkor, ha mégis a D-kór tünete a feledé-

kenysége, meg a fáradtsága? – gondolkodott – Végül is az 

utóbbi napokban ki sem mozdult a lakásból. Az egészsé-

ges életmódját jó néhány napra feladta. Hátha emiatt tört 

ki most rajta a betegség. A legrosszabb volt arra gondol-

nia, lehet, hogy még a feleségét is megfertőzte. 

Megpróbált koncentrálni és vizsgáztatni kezdte magát. A 

történelmi évszámok sehogy sem jutottak eszébe. Köny-

nyebbel is próbálkozott, de például az ismerőseinek tele-

fonszámait is csak lesújtó eredménnyel tudta felidézni. 
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Borzasztó érzés kezdett eluralkodni rajta. Eltelik még két 

hét, és már gondolkodni sem fog tudni, aranyos kis gyerek 

lesz belőle. Pedig folytathatná tovább a kutatást a D-kór 

ellen és örülhetne családjának, barátainak. Bárcsak már 

eltelne az a hátralevő pár hét, mert akkorra úgyis debillé 

válik és ez a kínzó érzés nem zavarná, de addig borzasztó 

lesz. 

 

* 
 

Másnapra már a többi kollégái sem bántották, akik más-

kor cukkolni szokták. Nagyon kedvesek voltak hozzá min-

denben, feltűnően szívesen segítettek neki és többen meg-

kérdezték tőle, mivel kedveskedhetnének. Brenda doktor-

nő alig bírta visszatartani a sírást, amikor beszélt vele. 

Sajnos nagyon is ismerte ezt a stílust. A súlyos beteggel 

szoktak az orvosok így bánni. Persze közben magukban jó 

érzéssel veszik tudomásul, hogy a másik betegedett meg 

előbb. 

Teljes elkeseredettségében döntött: – Nyugtatókat fog 

szedni, hogy legalább az idegességét ne vegyék észre kol-

légái. Teljes hátralévő idejében pedig a körkérdéseikre 

visszaérkezett válaszok elemzésével fog foglalkozni. Hát-

ha még időben sikerül megtalálni a gyógyszert. 

Kollégái megértették próbálkozását és sokat segítettek az 

adatoknak a komputerbe való betáplálásában és feldolgo-

zásában. Amikor viszonylag rövid idő után készen voltak 

az elemzéssel, be kellett látniuk, hogy semmilyen lényeges 

eredményt nem sikerült a hatalmas munkájukkal elérni. 

Az általuk kiválogatott, gyanúsnak vélt beteganyagból az 

utóvizsgálattal valamivel több Debil mutatható ki, mint 



 

 65 

amennyi az átlag populációban van. Ez sajnos azonban 

minimális eltérés, így nem használható eredmény. Lehet, 

hogy az a kis emelkedés is csak azért volt, mert a Klinikán 

maga az összezártság kedvezett a betegség terjedésének 

vagy kifejlődésének, de ez sem volt az adatok alapján egy-

értelműen bizonyítható. A Klinikáról való távozás idejéhez 

viszonyítva is nagy szórást mutat a debilitás kialakulásá-

nak ideje, tehát lappangási időre sem lehet ebből követ-

keztetni. 

Pedig valami szabályosságra, kiugró adatra volna szükség 

ahhoz, hogy meg tudják közelíteni a betegséget jobban. 

Néhányan meg is haltak az elbocsátottak közül, de alig 

volt köztük olyan, aki debillé vált volna előtte. Ezek is 

legtöbben a már korábban meglévő súlyos betegségükben 

haltak meg. A debilek láthatóan inkább hosszú életűek 

maradnak, de ez nem mondható eredménynek. Az elhalá-

lozás az „egészségesek” közül volt a gyakoribb, akiknél a 

D-kór sejtett tüneteit nem észlelték. 

A kezelőorvosok láthatóan élvezettel ecseteltek néhány 

furcsa halálesetet. Sokan azok közül akiket a Központi 

Klinikáról elbocsátottak tünetmentesen, szörnyű balese-

tekben haltak meg. Egy kamion sofőr több száz méteren át 

szembe haladva a forgalommal személygépkocsikat tarolt 

le maga előtt. Mások öngyilkosok lettek, de nem akárho-

gyan volt, aki ámokfutó módjára fél faluját kiirtotta, mie-

lőtt magával is végzett delíriumszerű rohamában. Ezeknél 

legtöbbször megelőzőleg Depressziós tüneteket észleltek 

korábban, de nem volt egyiküknél sem Debilitás, tehát 

ezen esetek láthatóan függetlenek a D-kórtól. Kicsit meg 

is értette őket, mert saját magán is érezte gyakran már ko-
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rábban is a depressziót. Valószínűleg a társadalomban 

kialakult Neurózis lehetett ennek az oka. 

Na ez jó hír – gondolta Skÿ– , ha nemsokára debillé vá-

lik, legalább biztos lehet, nem fogja delíriumos dühroha-

mában családját kiirtani.  

Felesége telefonhívása zavarta meg. Igen ingerült volt a 

hangja. 

– Ne haragudj drágám, hogy zavarlak a munkádban. Már 

nagyon aggódtam érted, miért nem hívtál a megszokott 

időben? Elfelejtkeztél rólam! Különben is olyan egyedül 

érzem magam. Újabban észrevettem rajtad, hogy egyre 

kevésbé jutok az eszedbe. Mindig a munkádra az elfoglalt-

ságodra hivatkozol. Nem inkább arról van szó, hogy egyéb 

fontos elfoglaltságod is van a munkádon kívül? 

Skÿ érezte felesége hangjából, hogy vihar közeleg. Még 

házasságuk elején kínozta így őt a féltékenységével. Meg-

próbálta menteni a helyzetet és nem szidta meg feleségét, 

mint máskor ilyen esetekben. 

– Kedvesem, ne tépelődj ezen, tudom, milyen nehéz ne-

ked is most egyedül. Hidd el, éppen olyan fontos vagy 

számomra, mint régen. Az utóbbi napokban itt is mindenki 

az én feledékenységemmel foglalkozik, legalább te ne 

bánts ezzel. Most elemeztem át a jelentéseket, és nagyon 

elszaladt az idő. Ráadásul semmi eredményre nem jutot-

tunk, hacsak az nem tekinthető annak, hogy ha nem ka-

pom meg a D-kórt, akkor még rosszabb betegségem is 

lehet. Depresszióba is kerülhetek, és akkor az egész csalá-

domat fenyegethetem egy delíriumos rohamomban. Még 

szerencse, hogy messze vagytok, és ide vagyok bezárva. 

Valószínűbb azonban, hogy a társaimnak lesz igaza, és az 

általad is észrevett feledékenységem már a D-kór jele. – 
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Skÿ megpróbálta felesége tudomására hozni a rossz hírt, 

jobb, ha tőle értesül először felesége a feledékenységéről, 

mint első jelről. 

– Most az egyszer nem ijesztesz meg – vágott vissza Jú-

lia, aki ilyen hangulatban csak egyfajta gondolatmenetet 

ismert, ami a zöldszemű szörnyé volt. – Jobb, ha nem bo-

londítasz ilyen kifogásokkal. Mit beszélsz annyit a de-

presszióról meg a Delíriumról? Nekem ez nagyon gyanús! 

Skÿ megdöbbent, milyen igaza van feleségének. 

– Igazad van drágám, mindjárt utána is nézek – szólt és 

megszakította a beszélgetést. Nem foglalkozott azzal, mi-

lyen rossz éjszakája lesz feleségének a szóváltás után. 

Ment a komputeréhez. 

– Tényleg nagyon gyanúsak ezek a delíriumos esetek, mi-

lyen igaza van már megint a feleségének – állapította meg. 

A géppel különválasztatta a depressziós és delíriumos 

eseteket, illetve azokat, akik valamilyen furcsa körülmé-

nyek között haltak meg. 

Mivel ezek száma az összeshez képest aránylag kevés 

volt, könnyű volt kielemezni őket. A komputer nagyon 

hamar kiadta az első értékelhető eltérést mutató ered-

ményt. Ezeket a betegeket javarészt a Központi Klinikán 

Neurózissal, bizonytalan, hasfájással, hasmenéssel kezel-

ték, még ha néhánynak emellett egyéb panaszai is voltak: 

fejfájás, hurutos tünetek stb. Többnél Appendectomiát 

végeztek a hasfájás miatt, persze „sine itis” volt mind, 

vagyis gyulladásmentesek. Görcsoldókkal próbálkoztak 

néhánynál. Az összes betegnek végül is a makacs hasme-

nés ellen Downstop nevű készítményt adtak, és ennek ha-

tására meggyógyultak. Tehát ennek a gyógyszernek a sze-
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repe lehet a később kialakult betegségben, ezt egyértelmű-

en vizsgálni kell! 

Vajon véletlenül keveredtek csak a „gyanúsítottak” közé? 

Megpróbálta kikeresni a többi gyanúsított közül kiknek 

volt hasonló komplex hasi panaszai kezdetben. Ezek közül 

már kiugróan magas volt a debilitás a későbbiek során, 

vagyis ezek lehetnek a korai tünetei a betegségnek. Azért 

nem sikerült korábban ilyen kiugró adatot produkálni, 

mert a vizsgált személyek közé vették az összes hurutos 

tünetekkel, az egyszerű hasfájással, meg a sima fejfájással 

és megfázással kezelt betegeket is és ezekből nagyságren-

dileg jóval több volt. 

Nagyon érdekes az is, hogy a Downstop a példák alapján 

megvéd a debilitástól, de ugyanakkor depressziót okoz 

náluk később. A géppel ellenőriztette a következtetést. 

Régóta alkalmazzák ezt a szert baj nélkül, családja és ő is 

használta. Feltehetően azért nem feltűnő még most sem a 

baj vele, mert az egyszerű hasmenéses eseteknél, melyek 

nagyságrendileg gyakrabban fordultak elő, nem veszélyes 

az adása, azon esetekben valószínűleg nincs a kölcsönha-

tásból adódó baj. Ezért nem vették észre a gyógyszernek 

ezen igen káros mellékhatását. Más a helyzet ezek szerint 

azonban az olyan hasi panaszoknál, amely a D-kór első 

tüneteként tekinthető, ezen esetekben nagy bajt okoz, ha 

Downstop-pot adnak. 

Végül is a D-kór egy variánsának kell ezek szerint tekin-

teni akkor a Depresszióval, és az ilyen betegeknél előfor-

duló Delírium tünetével járó változatot is. A D-kór elne-

vezését nem kell megváltoztatni ezért, mert ezen betegsé-

gek is „D” betűvel kezdődnek. Annál inkább fontosabb az, 

hogy a gyógyszer további alkalmazását leállítsák. Lehet, 
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később jó lesz továbbfejlesztve gyógyításra, mert a Debili-

tás kialakulását megakadályozza, de most többet árt, mert 

a Delíriumnak szörnyűbb a következménye. 

Vajon ezt a felfedezését kinek mondja el? A korábbi 

kezdeményezésük is túl élénk figyelmet keltett a Vezető-

ségtől. Szerencsére úgy látszik nem tudták még eldönteni, 

hogyan reagáljanak rá. Lehet, hogy az is megzavarta őket, 

hogy még mindig a régi reflexek működnek és arra számí-

tanak, hogy maguktól megritkulnak a D-kór által. Csak-

hogy nagyon kevés veszteségük volt, hosszú idő óta. A 

Klinika összes dolgozójának fegyelmit nem adhatnak?  

Talán inkább úgy döntöttek valószínűleg, hogy kivárnak és 

nem tesznek egyenlőre semmit. 

Beszélnie kell kollégáival, és ha ők is egyetértenek vele, 

legalább felettesének jelenteni fogja, valószínűleg már úgy 

is tudják. Nem lehet mindannyiukat elbocsátani úgysem – 

mellesleg, innen már hová? 

 

5 

 
 

 

 

– Jó reggelt, Vezérem! Nem méltóztattad bevenni a reg-

geli gyógyszereidet – szólalt meg Gray doktor. – Az utasí-

tásodnak megfelelően áttanulmányoztam Drake professzor 

legújabb jelentését. Az ő tapasztalatai is megerősítik, hogy 

valóban eléggé rémisztő betegségről van szó. Mindezek 

alapján úgy vélem pont jókor jött e hír, hasznukra lehet. 

A Prof egy ásítás után unottan válaszolt. 
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– Korábban nem volt szükségünk hivatalosan előjönni a 

dologgal, elég volt, amennyit az emberek beszéltek róla. 

Azt hiszem, most azonban pont ez az amire szükségünk 

van. Amitől az a sok nagyszájú elhallgat, és újra kezes 

báránnyá változik. Úgy gondolom minél ijesztőbben kell a 

dolgot tálalnunk nekik, annál eredményesebb lesz a hatá-

sa. – itt egy kis szünetet tartott a Prof, mialatt bevette a 

maroknyi gyógyszerét. – Tudom, nagy veszteség ért téged 

most, a családoddal történt sajnálatos, csúnya baleset mi-

att. Bánatodban én is osztozom. Nekünk azonban nem 

szabad csüggednünk egy percig sem, ránk szüksége van a 

társadalmunknak. Ezért meg kell kérjelek, menj el Drake 

barátomhoz, és személyesen magyarázd el neki, milyen 

fontos, hogy mindenben az utasításainknak megfelelően 

eljárva segítse ügyünket. Mondd meg neki, ha lehet gyűjt-

sön még több rémisztő adatot a betegségről. Kérlek, vi-

gyázz magadra, tartsd be a védőszabályokat, amit ő is al-

kalmaz a személye védelmére! Nem óhajtok attól félni, 

hogy ide behurcolsz valamit. Még egy nagyon fontos dol-

got kell elintézned, melyre nem várhatunk addig, míg ma-

gától megoldódik. Meg kell szabadulnunk ettől a nagy-

okos Ski doktortól, mielőtt még nagyobb bajt okoz. 

– Úgy emlékszem, Skÿ-nak hívják – javította ki Gray. 

– Tőlem hívhatják akárhogy, illetve azt kell elintézned, 

hogy sehogy se hívják ezentúl, ráadásul elég minél előbb! 

Bízd meg Drake professzort, hogy utasítsa az ebben nagy 

gyakorlattal rendelkező, beszervezett emberünket a feladat 

végrehajtására! Képzeld el, a múltkor azt jelentette nekem 

telefonon Drake barátom, leírni nem is merte, hogy azt a 

rögeszmét terjeszti ez a megátalkodott Ski doktor a 

Downstop nevű, rég jól bevált készítményünkről, hogy 
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delíriumot okoz! Hát ez először is képtelenség! A felesé-

gem is ezt szedte, de a házsártosságán kívül semmi kórtü-

netet nem észlelnek nála, viszont ez sajnos nagyon régi, 

„gyógyíthatatlan” betegsége. Számtalan beteg a legna-

gyobb megelégedéssel használja most is, mi lenne, ha ezek 

azt a rémhírt hallanák, hogy delíriumot okozó gyógysze-

rekkel láttuk őket el eddig! Még csak ez kellene, még ha 

igaz is lenne az állítás, akkor sem lehetne azt nyilvános-

ságra hozni! Ez a forrófejű meg azt szeretné, hogy minél 

előbb nyilvánosságra kerüljön a hír. Egy ilyen hír hallatán 

tovább növekedne az elégedetlenség, és minden bizalmat 

elvesztenénk. Szerencsére még időben jött a jelzés az em-

berünk segítségével, mert nyilvánvaló, nem szabad hagy-

nunk, hogy ennek a badarságnak híre menjen! Mindennél 

fontosabb, hogy a tekintélyünket megőrizzük! Holnap dél-

előtt menj ki a Központi Klinikára, és intézd el, amit 

mondtam, most pedig hagyj pihenni, úgy rám tört a fáradt-

ság! Remélem, ezt a Skÿ doktort is nyugodtan rád bízha-

tom! –adta ki az utasításokat a Prof, majd elégedetten dőlt 

el heverőjén délutáni sziesztájára. 

– Ez a legtermészetesebb, nyugodtan pihenhetsz Vezé-

rem. – mondta Gray doktor és távozott.  

Mi az, hogy távozott, egyenesen rohant. A dolgozószo-

bájában lehívta a HS adatbankjából fiának kezelési adata-

it. Természetesen kapott Downstop tablettát, a balesetét 

megelőzően közvetlenül, amikor Gastroenteritis, illetve az 

ezzel járó erős hasmenése miatt kezelték. 

– Tehát ez Skÿ doktort igazolja! Ez az ember valós és 

nagyon lényeges dologra jött tehát rá! – gondolta.  

Egy világ omlott össze Gray doktor lelkében. Ismerte fő-

nökének hibáit, a felületességét, fellengzését, hatalomvá-
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gyát, pontatlanságát, meg a többit. Ezeket úgy kezelte, 

mint egy zseni természetes velejáró vonásait, ezért nyil-

vánvalónak tűnt elfogadnia azokat. Most kinyílt a szeme, 

és rá kellett jönnie, hogy egyszerűen ostoba a főnöke, hi-

szen hiányzik a megfelelő értékítélete teljesen. Nem kel-

lett volna egész családjának meghalnia ilyen szörnyű mó-

don, ha főnöke komolyan veszi Skÿ doktor figyelmezteté-

sét, és azonnal letiltják a gyógyszer alkalmazását. Miért 

kellett ennek a bolond Drake doktornak ezt telefonon kö-

zölnie, ha a szokásos módon jelentésében írja ezt le, akkor 

Gray doktor olvasta volna először, és akkor ő megakadá-

lyozhatta volna talán még a nagyobb bajt! Legalább a csa-

ládjánál leállíthatta volna a gyógyszer szedését! Pedig ez 

idáig ő a főnökén kívül a családját becsülte a legtöbbre 

életében. Most nem maradt semmi a világon, amit becsül-

ni tudna. Családját elveszítette a szörnyű karambolban, 

főnöke iránt érzett odaadó tiszteletét pedig most vesztette 

el, ugyanazon baleset miatt. Idáig minden gondolata a kö-

rül járt, hogyan segítheti a Nagy Vezérét a dicső küldeté-

sében. Most viszont minden gondolata új értelmet nyert. 

Egy pillanatig azon gondolkodott, legjobb lenne megölnie 

őt, hiszen orvosaként „kezében” van élete, de az utódja 

mivel lenne jobb? Főnöke mindenkit félreállított, aki te-

hetséges volt a szóba jövő utódok közül, és ebben a leg-

többet pont maga Gray segített neki. Saját magát sem je-

löltetheti, mert főnöke ebben előrelátó volt és ezért neki 

semmi rangja nincs hozzá. Mit tehet most? Olyan ember-

hez kell fordulnia, aki nálánál okosabb, egymaga nem 

oldhatja meg a bajt. 

 

* 
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Skÿ doktort a Rezidenciára hívatták. Mostanra már na-

gyon jól el tudott tájékozódni a Központi Klinika hatalmas 

területén, így nem esett nehezére megtalálnia az utat, 

amely arra vezetett. Ahogyan az első látogatáskor gondol-

ta, tényleg volt egy folyosó a Klinika felől is a Rezidencia 

fogadóterméhez, most ennek ajtaján lépett be. Arcát hideg 

levegő csapta meg. 

Drake professzor ott ült a hosszú asztal végén a karosszé-

kében a hosszú terem végén. Skÿ szinte máshogy el sem 

tudná képzelni őt, mint ebben a székben. 

– Talán béna és azért nem kel fel? Vagy csak egyszerűen 

fél, hogy más ülne a helyére, ha fel állna? Vajon esténként 

is székében alszik? – gondolkodott Skÿ. Igazság szerint az 

nem is érdekelte már, miért hívatta vajon őt, neki már úgy 

is mindegy. Biztos nem az áthelyezése ügyében kérette 

ide, mert azt mindenki levélben kapja meg. 

– Rosszul néz ki, kolléga! – kezdte mondanivalóját Drake 

professzor. – Többen újságolták, hogy az utóbbi időben 

kezd feltűnően szórakozottá és feledékennyé válni. Talán 

megviselte az itteni sok munka? Úgy gondolom, ennek 

tudható be az is, hogy kezdenek rögeszméi lenni. 

Skÿ doktornak egy pillanatig eszébe jutott, hogy elma-

gyarázza, ez nem rögeszme, de nyilvánvaló lett számára, 

mennyire feleslegesen tenné. Hadd folytassa csak tovább, 

amit akar, annál hamarabb végeznek! 

– Átvizsgáltam én is az adatokat. Semmit sem bizonyít az 

a pár tized százaléknyi delíriumos eset. Nagyon sokan 

szedik és szedték ezt a gyógyszert. Ezek számához viszo-

nyítva semmi kiugró értéket nem lehet kimutatni. 
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– Jó néhány család szörnyű tragédiáját jelenti az a statisz-

tikailag kis szám – szólt közbe hirtelen Skÿ, de meg is 

bánta. –Miért nem tudja a száját sohasem tartani? – gon-

dolta magában. 

– Ismétlem, nem látom kellően bizonyítottnak a 

Downstop ilyen mellékhatását, és a Vezetőségnek is ez a 

véleménye. Szörnyen felmérgesedett jogosan a Vezérünk, 

amikor beszámoltam az állításodról. Erről a téveszméről 

többet nem is eshet szó. Addig, amíg nem születik meg a 

döntés az áthelyezésedről addig is, nekem vagy köteles 

engedelmeskedni, márpedig én határozottan megtiltom, 

hogy bárkinek is ilyen veszélyes, pánikot okozó dolgot 

terjesszél. Elmehetsz, végeztünk. 

Skÿ doktornak izgatottsága ellenére sikerült több fontos 

következtetést levonnia az elhangzottakból. Az egyik, 

hogy főnöke is tudja már betegségét, és az nyilvánvaló, 

hogy valaki az osztályról alapos tájékoztatást adott min-

denről, így a felfedezéséről is. Valószínűleg a hivatalos 

szervek reakciójának lehet tekinteni Drake professzor uta-

sítását, mellyel meg akarják akadályozni a Downstop be-

tiltását. Hiába valóak voltak az általa megírt érvek a hasz-

nálata ellen, a szörnyű deliriumos tragédiák folytatódni 

fognak. Fanyar humorával úgy gondolta ekkor, hogy jobb 

is, ha pár nap múlva debillé válik, akkor legalább ez az 

egész nyomasztó lidérces világ nem fogja már zavarni. 

Ennek szerencsére most már hamarosan be kell következ-

nie, mert hiszen több mint egy hónapja kezdtek előjönni a 

tünetei.  

A Klinikára visszafelé sétálva azon gondolkozott, bár-

menynyire is okosabb feleségénél, igazából ő az ösztöné-

vel vezérelve néha sokkal jobb döntésekre képes. Felesége 
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pontosan meg tudta érezni, mikor kell jönnie ahhoz, hogy 

férjétől szép emlékkel elbúcsúzhasson. Pedig mennyire 

leszidta akkor ezért szegényt. 

A Klinika épületét elérve a szóltak neki, máris fordulhat 

vissza a Rezidenciára, újra hivatják. El sem tudta képzelni, 

mi lehet olyan fontos még amiért ilyen rövid idő alatt két-

szer is hivatják. Eddig Drake prof nem sokat foglakozott 

velük. 

 

* 
 

Mikor belépett a hosszú szobába, a szokásos hűvös leve-

gő csapta meg arcát. Egy kis időnek elteltével vette észre, 

hogy a nagy íróasztal végén valaki más ül. Arca ismerős 

volt számára, de sehogy sem emlékezett rá, honnan ismeri.  

– Na persze, a betegsége, miért csodálkozik még egyálta-

lán ezen? – gondolta Skÿ. 

Az illető bemutatkozott messziről. – Gray doktornak hív-

nak, a Vezérprofesszor kezelőorvosa vagyok. 

Skÿ boldog volt, hogy a meglepetéstől egyáltalán meg 

tudott szólalni: 

– Tiszteletem, Professzor Úr. – bökte ki Hát persze, ezért 

volt ismerős! A nyilvános szerepléseken ő szokta árnyék-

ként követni a Vezért. Bár igaz, őt sohasem említették a 

hivatalos közleményekben. 

– Ne nevezzél kérlek engem professzornak, én is csak 

egyszerű orvos vagyok, mint te! Ráadásul én még szakor-

vos sem vagyok, mivel annak idején még egy szakvizsgát 

sem tettem le. Ugyanis valószínűleg tudod, a Vezérpro-

fesszorunk mostani pozícióját úgy alapozta meg, hogy az 

elnök egyik kezelőorvosa volt. „Jó” helyről beajánlották 



 

 76 

oda. Orvosként nem sokat tett, de az elnök bizalmas em-

berévé vált. Később ennek révén érhetett el olyan magas 

karriert. Egyre magasabb rangokat kapott. Az elnök hosz-

szantartó betegsége alatt aztán sikerült mindenkit a maga 

oldalára állítania, legfőképpen azért, mert az elnök bizal-

masaként, személyes tanácsadójává vált, és így csak olyan 

kinevezésekre kerülhetett sor, amellyel ő is egyetértett. 

Egyre több saját embere kerülhetett így vezető pozícióba 

általa. Az elnök halála után így már csak őt választhatták 

meg vezetőnek, egyedüli jelöltként. Ilyen előzmények után 

érthető, hogy hallgatólagos megállapodás volt közöttünk, 

hogy én semmiféle nyilvános szereplést, címet és tisztsé-

get nem vállalok, így a gyanúja sem merülhet fel annak, 

hogy a helyére pályázom. – szólt Gray doktor, és végre 

hozzákezdhetett a lényegi mondanivalójához. – Szeretnék 

veled bizalmasan olyan komoly dolgokról beszélni, ami-

nek köztünk kell maradnia. 

– Szegény megboldogult kémiatanárom mondta mindig 

viccesen: „beszéljük meg háromszemközt”, mert az egyik 

szemébe sav ment és az kimarta. Neked viszont nagyon jól 

kell tudnod, itt semmit nem vitathatunk meg négyszem-

közt, legfeljebb a kémia tanárommal. A Központi Klinikán 

minimum ötszemközt vagyunk szinte mindenhol, persze 

lehet, hogy még több kamera néz bennünket. 

Gray doktornak felcsillant a szeme. – Ezek szerint kedves 

barátom te is Shop Place Cityben végezted a gimnáziumot, 

mint én. Vajon tanított-e még téged a híres magyar tanár, 

aki mindig valami új tanítási módszerrel borzolta a tanár-

társai meg a diákok kedélyeit? 

Azok a boldog évek, akkor még gondtalan volt az élete. 

Egész jó hangulata lett Skÿ-nak. – Úgy hívtuk, Yesterday 
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tanár úr, mert mindig azt a számot dúdolta hangosan, 

gyakran még az óráján is. Volt rá egy viccünk is. Azt kéri 

a bárzongoristától a spicces vendég – Te félszemű muzsi-

kás, játszd el nekem a Yesterday-t! 

Ezen a ponton hirtelen megállt, kicsit feltűnő lehetett is 

ez. Azon gondolkozott, talán lehetséges, hogy mégsem 

beteg? Talán tényleg csak szórakozott volt azon a napon, 

amikor felesége elment, és azóta képzelt beteg? Hiszen 

most ilyen régi dolgokra is milyen pontosan emlékszik. 

Várjunk csak, ha nem beteg, akkor viszont annak nem 

szabad kiderülnie véletlenül sem! Túlságosan felhívta ma-

gára a figyelmet. Nem véletlen a személye körüli érdeklő-

dés. Eddig azért nem bántották valószínűleg, mert abban 

hittek, megbetegedett. Óvatosnak kell lennie! 

Gray doktornak azonban semmi nem kerülte el a figyel-

mét.  

– Annak ellenére, hogy a jelentésekben bőven ecsetelték, 

milyen beteg a kolléga, most mégis milyen pontosan em-

lékszik mindenre – gondolta. – Tehát csak egy jól elját-

szott, tökéletes trükk volt ez részéről. 

– Emlékszem a viccre – válaszolt Gray. – A kémiatanárt 

ezért úgy is hívtuk: „a félszemű muzsikás”. Nagyon jó 

barátok voltak a magyar tanárral. Most mi is ilyen jó bará-

tok lehetnénk. 

Hősünk nem tudta mire vélni az egészet, megpróbálta 

magát védeni: 

– Az utóbbi időben sokat romlott sajnos az emlékezőte-

hetségem, úgy látszik, a régebbi dolgok tovább megma-

radnak. Lehet, hogy holnap már erre sem emlékszem 

majd. Ez sajnos a D-kór biztos tünete, nincs lesújtóbb ér-

zés, mint mikor erre kell gondolnom. Eleinte csak kevés 
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esetben fordult elő, most már sokszor van úgy, arra sem 

emlékszem, mit mondtam megelőzőleg. A kollégáim is 

mind sajnálkoznak rajtam. A legrosszabb, hogy a munká-

mat sem tudom folytatni, pedig talán nem is voltam olyan 

messze az első lényeges eredménytől. Sajnos nem kaptam 

meg a szükséges engedélyeket és támogatást a munkám-

hoz, mert akkor jobban haladhattam volna. Most már 

nincs mit vesztenem, és ezért kimondhatom őszintén, úgy 

gondolom bezzeg ha valamilyen befolyásos személy bete-

gedett volna meg, biztos más lett volna a hivatalos hozzá-

állás. 

– Nézd, az én családom is furcsa körülmények között halt 

meg – szólt hangsúlyosan Gray. – A gyászjelentést talán te 

is olvastad az újságokban, bár a részletekről nem esett szó 

benne. Én azért is vagyok itt, hidd el, mert a Vezetőség 

igenis törődni szeretne a betegséggel. Kérlek ezért, légy 

szíves, írd le a kutatásaid eredményeit! Továbbá jelezd, 

hogy mire van szükséged, és mi megadunk mindent ne-

ked! 

– Ez kezd egyre furcsább lenni, mitől változott meg ilyen 

hirtelen a hivatalos hozzáállás, hiszen néhány perce még 

az ellenkezőjét hallotta mindezeknek? Miért hangsúlyozta 

ki a Gray doktor a családja tragédiáját? Végül is, mit ve-

szíthet, ha felsorolja, mire van szüksége? – gondolta Skÿ. 

– A kutatási eredményeinket mind leírtam a Drake pro-

fesszornak írt levelemben, tőle átvehető egy másolat. Ami 

a segítséget illeti. Először is össze kellene gyűjteni egy 

lezárt területen a debillé vált betegeket, hogy tanulmá-

nyozhassunk a kór ezen fázisát. Másodszor szükségünk 

van a HS központi adattárolójából a betegségre vonatkozó 

információkra. Harmadszor szabad kezet kell kapnunk a 
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további intézkedésekhez, hogy megteremthessük a szüksé-

ges egyéb feltételeket a kísérleteink sikeréhez. 

– Számíthatsz rám és a Vezetőség támogatására minden-

ben, meg fogunk adni minden segítséget a munkádhoz, és 

remélem, legközelebb jobb színben talállak. 

Ezután furcsa dolog történt. Gray doktor felállt és átjött a 

hosszú asztal túlsó oldaláról, hogy kezet fogva elbúcsúz-

zon kollégájától. Elég nagy teljesítmény volt ez részéről, 

felért volna egy százméteres gátfutással, az utat eltorlaszo-

ló székek és a nagy távolság miatt. Talán ebben a terem-

ben ilyen még soha elő sem fordult. Skÿ doktornak az volt 

az érzése, csoda történt, mintha egy angyal szállt volna le 

az égből. 

Skÿ-nak földbe gyökerezett a lába, amikor ezt észlelte. 

Drake professzor még fel sem állt soha a székéből, ez a 

nagyon befolyásos személy pedig átbotorkál az akadályo-

kon, csak hogy kezet fogjon vele. Egy kicsit meg is ijedt. 

Ekkor még furcsább dolog történt, érezte kézfogás köz-

ben, hogy egy papírdarabot csúsztatott a kezébe. Teljesen 

ledöbbent, igyekezett feltűnés nélkül eltenni, de ez nagyon 

nehezen ment. Gray doktor már rég eltűnt, mire magához 

tért és ő is távozott a Klinikához vezető kijáraton. 
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6 

 
 

 

– Üdvözöllek Vezérem! – szólt Gray. – Jobban szolgál-e 

az egészséged? Tegnap is nagyon levertnek látszottál. A 

sok gondod miatt lehet, hogy megint elfelejtetted bevenni 

a gyógyszereidet? Nem szabad túlterhelned magad, bízz 

inkább többet rám! Tudod, hogy mindenben a segítségedre 

vagyok. 

– Tényleg szörnyen sok a gondom, és napok óta a fejem 

is fáj. Mit mondtál, nem vettem be a gyógyszereimet? 

Nem is tudom hirtelenjében, hová tettem őket. Adj a kész-

letből! 

– Parancsolj. Talán, ha majd jobban vagy, beszámolok, 

mit sikerült intéznem tegnap a Központi Klinikán. 

– Máris jobban vagyok, csak mondd, ha jó híreket hoztál! 

– Ahogy rendelkeztél, igyekeztem minél több adatot be-

szerezni. Tényleg úgy tűnik, elég rémisztő ez a betegség, 

hogy céljainkhoz megfelelő legyen. Ahogy nyilvánosságra 

hozzuk a megszerzett beszámolóban leírt tényeket, biztos 

engedelmes báránnyá változik még az a sok nagyszájú is. 

A beszámolóban bőven részletezve le van írva az összes 

tünet, ami az összegyűjtött adatok alapján jellemző lehet 

rá. Viszonylag olyan enyhe panaszok tételezhetők fel kez-

detben, mint a rossz közérzet, hurutos tünetek és gyakran 

bizonytalan hasi panasz hasmenéssel. Csak később alakul-

nak ki fokozatosan a késői tünetek első jelei, ezek lehet-

nek a fejfájás, a feledékenység, a letargia és végül kialakul 

a Dementia. – Csak a szeme sarkából mert a főnökére 

nézni, de meg tudta így is állapítani, tökéletes hatást ért el. 
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A Vezér ledöbbenten és izgatottan ült a párnákba mélyen 

belesüppedve.  

– Megpróbáltam beszélni azzal az okoskodó Skÿ doktor-

ral is. – folytatta Gray. – Igyekeztem a bizalmába férkőzni, 

hogy minél többet megtudjak tőle. Képzeld el olyan jól 

sikerült előadnom a barát szerepét, hogy még azt is őszin-

tén elmondta, közel áll az első eredményekhez, bár jóval 

előbb állna, ha megadtuk volna a szükséges segítséget. 

Meg kell akadályoznunk, hogy sikerüljön neki eredményt 

elérni! Ha megtalálja a gyógyszert, ki fog félni a betegség-

től, és akkor hangosak lesznek az engedetlenkedők újra. 

Szerencsére nem tudja megvalósítani biztos már, mert 

rajta is kezdenek előjönni a tünetek. Egyre feledékenyebb, 

letargiásabb az emberünk beszámolója szerint. Tehát úgy 

tűnik, minden megoldódik magától, hál Isten a D-kórnak. 

Így tiszta maradhat a kezünk is. Ennek ellenére azért in-

tézkedtem, egy szavunkba telik, és azonnal kiiktatják Skÿ 

doktort. 

A Vezérprofesszor nem bírta tovább hallgatni, félbesza-

kította a beszámolót halottsápadtan: 

– Mit mondtál milyen tünetek? Letargia, fejfájás, feledé-

kenység? 

– Igen. Skÿ doktoron már az összes kollégája nevet fele-

dékenysége miatt, pedig ő váltig állítja, csak szórakozott-

ságról van szó. Persze nem kell félned, én mindenre vi-

gyáztam, még fertőtlenítő fürdőt is vettem a vele való ta-

lálkozás után. 

– Hagyj már szóhoz jutni! Te nem veszed észre, milyen 

nagy baj van? Milyen kezelőorvos vagy, hát a saját pácien-

sed nem figyeled? Nem vetted észre, nekem is pont ilyen 

tüneteim vannak napok óta? Téged ez nem is érdekel? 
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Képzeld, milyen szörnyű lenne, hogy egy ilyen fontos em-

ber, akit mindenki becsül, egyszerűen debil kisgyerekké 

válna. Mindenki rajtam nevessen? Mi lenne nélkülem a 

HS-szervezettel? Ha én nem vigyáznék mindenre, biztos 

szétzúznák az eredményeinket. Megindulna a vetélkedés 

az utódlásért, anarchia alakulna ki. 

– Ez szörnyű nem lehet igaz! Te nem lehetsz beteg! Pont 

most, ilyen helyzetben. Ez nem szabad, hogy bekövetkez-

zen, Vezérem! 

– Bármennyire is utálom ezt a Ski doktort, most még nem 

halhat meg! Ez mindannyiunk érdeke. Előbb meg kell 

találnia a megoldást, amit csak mi tudhatunk meg, ez még 

nagyobb fegyver lehet a kezünkben. Addig egy haja szála 

sem görbülhet meg, és adjatok meg neki mindent, amire 

szüksége van. Majd, ha a kezünkben lesz a gyógymód, 

akkor számolunk le vele! Holnap jelented, hogy mindent 

elintéztél az elmondottaknak megfelelően! Figyelmeztet-

lek, te nem léphetsz a helyembe, erről időben gondoskod-

tam! Így neked is érdeked, hogy ne következhessen be a 

baj. 

Gray doktornak – úgy tűnt – nehezére esett, hogy Skÿ-

nak segítsen, látszólag letörten látott hozzá feladatához. 

 

* 
 

Gray doktor újabb látogatása gyors változást eredménye-

zett a Klinikán. Drake professzor rezidenciáján nagy moz-

gásra lettek figyelmesek az orvosok. Maga Drake profesz-

szor nem mutatkozott azóta egyszer sem. Elterjedt a híre, 

hogy leváltották. A Rezidenciát néhány nap alatt benépesí-

tették kontrollra visszarendelt D-kóron átesett debil bete-
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gekkel, akiket a Máltai Ápolórend önkéntesei gondoztak 

lelkiismeretesen. Ők is csak komoly egészségügyi vizsgá-

latok után kerülhettek ide, nehogy a magukkal hozott be-

tegséggel befolyásolhassák a vizsgálat eredményét, így 

szigorú feltétel volt az is, hogy az utóbbi hónapokban nem 

fordulhatott elő náluk semmilyen betegségnek a tünete. 

 

* 
 

Kis riport számolt be csupán az újságokban arról, hogy 

Drake professzort nyugdíjazták a Központi Klinika éléről 

megrendült egészségi állapota miatt. A cikk szerint való-

színűleg egészségi állapota magyarázhatja azt is, hogy 

korábban bűnösen nem törődött az új, szörnyű betegség, a 

D-kór elleni küzdelemmel, pedig neki lett volna a felada-

ta. (Ez volt az első eset, hogy a betegség meglétét elismer-

ték.) A cikk a továbbiakban kifejti, hogy nyilvánvalóan 

Drake professzor sok mindent tudott a betegségről, mert 

betegei közé soha nem ment és a rezidenciáján is minden 

úgy volt szervezve, hogy a személyi védelme biztos le-

gyen. A többi kollégáját bezzeg nem kímélte. A Reziden-

ciája teljesen szeparált volt, külön bejárattal, saját parko-

lóval, önálló konyhával, saját személyzettel. Ha netán fo-

gadott valakit a Klinikáról, azt csakis a speciálisan erre a 

célra kiépített fogadóhelyiségében tette. Itt különféle vé-

dekező módszereket alkalmazott. Többek között állandó 

légáramlatot fújtak a berendezések a beérkezővel szembe. 

– Tehát a professzort tették meg bűnbaknak – vált nyil-

vánvalóvá Skÿ számára. 

A továbbiakban a D-kór tüneteit és veszélyeit taglalták 

bőven a lapok, még rosszabbnak bemutatva a betegséget 
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(ha lehet egyáltalán), mint ahogyan ők is észlelték. Ezután 

pedig a cikk kiemeli annak jelentőségét, hogy a Vezető-

ségnek és személy szerint a Vezérprofesszornak milyen 

nagy érdeme volt abban, hogy jó irányba mozduljanak el a 

dolgok, és mennyit fáradoznak azóta is ezen. Kéri a lakos-

ságot, tegyen meg mindent a baj elkerüléséért, fegyelme-

zetten és pontosan tartsa be a HS utasításait. 

Lakosztályához tartva Skÿ-t Foyandar doktor szólította 

meg a parkban. Látszott, hogy már régóta várhatja a padon 

ülve. Máskor nem nagyon beszélgettek kettesben. Csak a 

szakmai problémákat szokták megtárgyalni, de más dol-

gokról egyikkőjüknek sem jutott eszébe társalogni. Ezért 

volt meglepő a fordulat, ahogy izgatottan Foyandar doktor 

bizalmas beszélgetésbe kezdett. 

– Hallottad-e a hírt Drake professzor leváltásáról? 

– Persze hogy hallottam. 

– Azt hiszem, mindenkinek elege volt az öregből. Erre 

innunk kell, gyere, hadd kínáljalak meg bent a lakosztá-

lyomban egy pohár whiSkÿvel! 

A lakosztály halljában hűvös volt és sötét, ahogy bemen-

tek. Foyandar doktor a bárpulthoz ment, italt töltött mind-

kettejüknek, és udvariasan Skÿ elé helyezte a poharat. 

– Igyunk a Klinika új igazgatójára. Csak jobb lehet, mint 

az elődje! – szólt poharát emelve. 

Skÿ doktor viszolygott az ilyen udvariassági beszélgeté-

sektől, pláne még, ha innia is kell. Koccintottak. Kicsit 

kóstolt csak a whiSkÿből, nem is volt annyira rossz. Az 

első óvatlan pillanatban azonban kicserélte poharát 

Foyandar doktoréval, amelyikben már alig volt ital. 

Foyandar doktorból ömlött a szó, láthatóan nagyon izga-

tott volt az új fejleményektől, pedig korábban mindig 
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szenvedélytelennek és közömbösnek ismerte Skÿ. Koccin-

tottak és ittak újra a Klinika boldogulására. 

Skÿ nagyon boldog volt, mert aránylag hamar ki tudta 

menteni magát és távozhatott, kifejezetten jó hangulatban 

ment lakosztályába, elég fáradtnak érezte magát. Lefeküdt 

ágyára és egyből el is nyomta az álom. 

 

* 
 

Nem emlékezett, mennyi idő telt el, de késő lehetett már. 

Éppen valami bizarr dolgot álmodott, mikor Brenda dok-

tornő ébresztette fel, aki nagyon feldúltnak látszott. 

– Képzeld el. Foyandar doktor meghalt. Most jövök on-

nét, mindenki ott van. Azt mesélik, valószínűleg Delíri-

umban halt meg. Szörnyen néz ki, mindene véres, tele van 

sérülésekkel, a lakosztályában mindent összetört. Borzasz-

tó volt így látni. – szólt Brenda és Skÿ doktor ágyára ülve, 

fejét kétségbeesetten Skÿ vállára hajtva, zokogva folytatta. 

– Tudod, a legszörnyűbb az, hogy kezdtem már bizakodni. 

Biztosan észrevetted te is, hogy az utóbbi időben senki 

nem halt meg a társaságunkból, arra gondoltam, valamifé-

le védettség alakulhatott ki bennünk. Most ez az eset min-

dent megcáfol. Mindannyian így fogjuk végezni. 

Olyan kétségbeesetten zokogott, hogy Skÿ doktor úgy 

érezte, muszáj magához ölelnie, megvigasztalnia. Brenda 

félreértette a mozdulatát és megcsókolta. – Talán nem is 

értette félre. A közös sors, a hosszú együttlét által benső-

séges kapcsolat alakult ki közöttük. Végül is, csak idő 

kérdése, mikor került volna ez napirendre. Foyandar dok-

tor halála benne is a vég hangulatát keltette. – Magával 

rántotta az ágyba a doktornőt. 
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Hirtelen megszólalt a telefon. Brenda doktornő félrehú-

zódott. 

Felesége üdvözölte kedvesen. – Ne haragudj, drágám, 

hogy ilyen későn zavarlak. Nagyon vártam a hívásod. Úgy 

éreztem, talán bajban vagy, és azért nem tudsz hívni. 

– Nagy baj történt tényleg, Foyandar doktor meghalt né-

hány perce Delírium tüneteivel. Borzasztó egy eset. 

– Furcsa ez nagyon nekem! 

– Mi a furcsa? – kérdezte Skÿ – Talán csak nem vett ész-

re valamit felesége? – gondolta magában. 

– Felírtam az utolsó eset időpontját pontosan, és az már 

nagyon rég volt. Most nem keresem elő, de legalább két 

hete halt meg utoljára közületek valaki. Ő viszont egy fris-

sen érkezett kollégád volt, akinek még arra sem jutott ide-

je, hogy beilleszkedjen a társaságotokba, tehát már való-

színűleg betegen érkezett hozzátok Megértelek drágám, 

hogy most aggódsz. Próbálj meg kicsit aludni, ki kell pi-

henned magad, nagyon sokat dolgozol! Bárcsak tudnék 

valamit segíteni neked! 

 

Mire Skÿ letette a telefonkagylót, Brenda doktornőt már 

sehol nem találta. 

 

* 
 

Reggel újra a doktornő ébresztette. 

– Kedves voltál tegnap, hogy megpróbáltál vigasztalni, ez 

visszahozta a jó közérzetemet, meg az önbecsülésemet is. 

Nagyon aranyos feleséged van. Gondolom, nagyon boldo-

gok voltatok, amíg ez a lidérc meg nem zavarta a házassá-
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gotokat. Amikor telefonált, ne haragudj, de úgy éreztem, 

muszáj kimennem. 

– Kicsit kínosan érzem magam a tegnap történtek után. 

Kínos ráadásul pont itt a szobámban megbeszélni ezt. Ja-

vaslom, maradjunk csak jó barátok továbbra is, ha nincs 

ellene kifogásod. 

– Nagyon jó barátod igyekszem lenni. De nem csak ezért 

jöttem, hanem mert kerestek a Rezidenciáról. Tízre át kell 

menned. Nem is zavarlak tovább, mert még elkésel. Drá-

gám. – válaszolt vidáman incselkedve Brenda. 

Skÿ igyekezett gyorsan felöltözni és átérni minél előbb. 

A megadott időpont előtt sikerült odaérnie. Izgatottan ke-

resgélt szemével a Rezidencia fogadótermében a padlón, 

és szerencsére megtalálta, amit akart. A papírdarabka ott 

hevert az asztal lábánál. Amikor Gray doktor kezébe 

nyomta és ő megpróbálta feltűnés nélkül zsebre vágni, 

zavarában félrenyúlhatott zsebe mellé, így ejthette le. 

Elég bárgyú dolog, de nem jutott jobb eszébe, tollát elej-

tette, lehajolt érte, hogy feltűnés nélkül magához vegye a 

papírdarabkát is. 

–Most hogy olvassa el? – gondolkodott. – Majd hazafelé 

menet, akkor nyugodtan megteheti. Itt a kamerák előtt 

életveszélyes lenne. 

 

* 
 

Gray doktor lépett be az ajtón. Odajött egyből újra hozzá 

kezet fogni. Hangja üdvözléskor, ha lehet, még barátságo-

sabb volt. Úgy beszélt, mintha bizalmas barátok lennének. 

– Remélem, észrevetted, hogy úgy történt minden, ahogy 

legutóbb javasoltad. 
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– Álmomban sem mertem remélni, hogy ilyen hamar tel-

jesülni fog. 

– A Prof engedélyezte azt is, hogy ezentúl a Központi 

Klinika Igazgatója bármikor használhatja a HS adattárát. 

Még mielőtt feltennéd a kérdést, ki az? Tudd meg, te vagy 

az, barátom! Innentől ez a te Rezidenciád. Itt én is csak a 

te vendéged vagyok most. Persze igazság szerint te is csak 

ezt a fogadószobát használhatod majd, és a mellette lévő 

Drake Professzor szobáját a kommunikációs központtal. 

Itt van egy a Kastélyhoz menő közvetlen telefon is, amin 

keresztül beszélgethetünk mi bármikor. Itt tudsz a Köz-

ponti komputerrel is kapcsolatba lépni, és itt fogadhatsz 

bárkit, mert ebbe a helyiségbe mindenfelől be lehet jönni 

szeparáltan. Mellesleg csak az az egy személy volt, aki 

ellenezte a Klinikáról a kinevezésedet, de ő meghalt, így 

megszűnt a vele járó veszély is. Drake professzort meg 

nyugdíjaztuk, ahogy a közleményekben is olvasható volt. 

Még utoljára szolgálataiért a mellére akasztott egy kitünte-

tést a Vezérprof. 

– Miért engem választottak, éppen elég gondja lehetett 

eddig is velem a Vezetőségnek? 

– Hát, nem te vagy az orvosok megbízottja itt? Mindenki 

úgy emleget: „Skÿ, aki Megbízott”. Természetesen ettől 

kezdve „Skÿ professzor a megbízott”. Meglátod, még ma-

gasabbra is emelkedhetsz, ha ügyes leszel. A Vezérpro-

fesszor megkért, adjam át üdvözletét és tolmácsoljam ké-

rését. Az új kinevezés arra kell ösztönözzön, hogy minél 

előbb megtaláld és beszámolj nekünk a betegség ellensze-

réről. A társadalom is ezt várja tőled. 

A Klinikára visszamenve az úton azon gondolkodott: – 

Vajon mindez miért történhetett meg, miért változhatott 
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meg ennyire a Vezetőség hozzáállása? – Eszébe jutott a 

levél a zsebében. Elővette és olvasni kezdte. 

 

Kedves Barátom! 

 

Nyilvánvaló, kételkedsz a jóindulatomban. Ezért, hogy 

meggyőzzelek, nagy titkot helyezek a kezedbe. Muszáj 

volt ezt a lépést megtennem, mert nagy szükségem van 

rád. Ha akarsz, ezzel a levéllel mindenki előtt lebuktat-

hatsz, amennyiben bízol bennem, égesd el ezt a levelet, én 

pedig mindenben segítek neked, meglátod! 

Az a személy, akit Te keresel, Foyandar doktor. Ő az áru-

ló köztetek, aki mindenben informálja Drake professzort, 

és persze rajta keresztül a Vezetőséget. Jó lesz, ha óva-

kodsz tőle, nagyon veszélyes ember! 

Egyetlen örököse volt gazdag nevelőanyjának, aki hatal-

mas vagyonnal rendelkezett, de nem merte fogadott fiára 

íratni halála előtt, mert attól félt, akkor nem fogja őt már 

ápolni. Az öreg néni béna volt jobb oldalára, már vagy tíz 

év óta, egyébként jó egészségnek örvendett. 

Foyandar doktor egy idő után valószínűleg türelmetlenné 

vált a hosszú várakozástól, hogy a vagyont megszerezze. 

Úgy nézett ki, a néni akár száz évig is elél, mígnem egy-

szer hirtelen meghalt. A szomszédban élő barátnője, egy 

idős asszony talált rá. Vette a fáradtságot, és mindent átku-

tatott. Talált is a szemetesben vagy két hónapra való fel-

tört inzulinos ampullát. Az idős asszony feljelentést tett a 

HS Vizsgálati osztályánál és a nyomozás megkezdődött. 

A doktort előállították, természetesen tagadta, hogy a ne-

velőanyjának halálához köze volna. Az ampullákon meg-

találták az ő ujjlenyomatait is. Erre azt állította, hogy ő 
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dobta ki az ampullákat, amit kb. két hónap alatt a kezelés-

re felhasznált, mert rendet csinált. A néni köztudottan cu-

korbeteg volt, tehát akár meg is úszhatta volna Foyandar 

doktor, csak egy bökkenőt találtak, és az elég nagy volt. 

Az ampullákon a gyártási dátum egyiknél sem volt két 

hétnél idősebb. 

A HS Elhárító részlegének szüksége volt egy beépített 

orvosra, aki adatokat szolgál a Klinikáról Drake profesz-

szornak. Önként nem vállalta érthető okból senki, hogy 

odamenjen beépített embernek. Így, hát felajánlották 

Foyandar doktornak, nem firtatják tovább az ügyet, ha 

maga kéri az áthelyezését. Nem volt más választása elvál-

lalta. 

Remélem, sikerült ennyivel meggyőzzelek. Egyébként is 

fontosnak tartottam elmondani, hogy vigyázhass magadra. 

Még egyszer megkérlek, semmisítsd meg elolvasás után 

ezt a levelet!!!! 

 

Remélem, most már teljes joggal írhatom: 

Baráti üdvözlettel: 

Gray 

 

 

Ezért volt olyan furcsa a Foyandar doktor viselkedése – 

gondolta magában Skÿ. – Ezt az alakot még sajnálta is, 

amikor meghalt. Mit is mondott a felesége, amikor a ha-

lálhírt közölte neki? – „Furcsa ez nagyon.” – Lehet, hogy 

felesége megint megérzett valamit? Ő volt az, aki az osz-

tályról ellenezte a kinevezését, akire Gray doktor célzott. 

Akkor miért hívta be egy whiSkÿre olyan barátságosan? 

Hát persze, a pohár lesz a megoldás! 



 

 91 

Rohant Foyandar lakosztályába. A nagy rendetlenséget 

még nem takarították el szerencsére, csak Foyandar doktor 

tetemét vitték el. Izgatottan kereste a poharakat és meg is 

találta a mosogatóban, a sok mosatlan edény között. Mint 

vadász a trófeáját emelte magasra, óvatosan, nehogy ki-

ömöljön tartalmuk, elcsomagolta őket, és leadta Brenda 

doktornőnek a laborba elemzésre. 

 

6B 

 
 

 

A Klinikán, látva a változásokat bizakodó hangulat ala-

kult ki. Skÿ szükségesnek vélte óvatosságból továbbra is a 

beteget játszani, pedig nyilvánvalóvá vált számára, hogy 

nem kapta meg a kórt. Kollégái már valószínűleg együtt-

érzésből is, de még jobban dicsérték a szokásos szerdai 

vacsoráit, pedig lehet ők is unhatták. Utána mindig még 

két napig bűzlöttek a fokhagymaszagtól. 

Feltűnő módon, ahogy felesége is mondta, már több, mint 

egy hónapja nem volt D-kóros megbetegedés a baráti kö-

rében, csak a frissen jött kolléga, meg talán a Foyandar 

doktor betegedtek meg, de az ő halála tényleg nagyon 

gyanús. 

Senki nem tudta megmondani, vajon hogyan lehetséges 

mindez. A betegség kifejlődésének, esetleges rezisztencia 

kialakulásának több teóriáját vetették fel eddig. Sajnos 

azonban ennek kutatásában nem tudtak egy lépést sem 

előrébb lépni. 

A Központi Klinika családias hangulatát fokozta, hogy a 

Klinika betegei közül is egyre többen kapcsolódtak a tár-
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saságukhoz. Nem szívesen mentek vissza a társadalomba, 

ahol őket kiközösítették, ha megtudták, honnan jöttek. 

Kintről ráadásul egyre több friss megbetegedésről érkezett 

hír, míg a Klinikán lelassult az új megbetegedések előfor-

dulásának gyakorisága. Lassan a Klinika biztonságosabb 

helynek tűnt számukra a külvilágnál. Most már az esetek 

járványos mértéket öltő nagy száma miatt, a többi klinika 

is kénytelen volt válogatás nélkül befogadni az új betege-

ket, vagy egyszerűen hazaküldték a szerencsétleneket 

helyhiányra hivatkozva, a családi orvosokra bízva kezelé-

süket. (Mivel nem volt rá orvosság, ezért ezzel látszólag 

nem sokat ártottak, ugyanakkor, ha feltételezzük, hogy 

fertőző betegségről van szó, akkor ennek révén csak nö-

velték a bajt.) A Központi Klinika már korábban jelezte, 

nem tud új betegeket fogadni, csak nagyon korlátozott 

számban, ha valaki elmegy, mert a régiekkel megtelt. 

Igazság szerint ez azért is fordulhatott elő, mert az orvo-

sok a barátjukká vált „betegeket” nem szívesen engedték 

el, és a betegek is igyekeztek valami „súlyos” panaszt kita-

lálni, amivel maradhattak. Így közös akarattal mindig ta-

láltak valami okot, ami miatt elhalaszthatták az elbocsá-

tást. Azok a hírek is segítettek ebben, melyek arról szóltak, 

hogy aki mégis hazament, azon egyből kitörtek a Debilitás 

tünetei. 

Végül is egy nagyon vidám családdá alakult át az egész 

Klinika az új igazgató professzor vezetése alatt. Egy leve-

gőt szívtak, együtt szórakoztak, sportoltak, és együtt ettek, 

ittak közösen a HS dolgozók nagy ebédlő helyiségében. 

Még voltak olyanok is, akik itt házasodtak össze. Idővel 

nehéz volt megkülönböztetni az egészségügyi személyzet-

től a „betegeket”, mert az utóbbiak természetesen a mun-
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kából is kivették a részüket, sokukat hivatalosan is felvet-

tek a klinika dolgozói létszámába . Ez is egy lehetőség volt 

a maradásra. 

Skÿ-nak nagyon jól esett észrevenni, hogy egy idő után 

lényegesen megváltozott a betegek viselkedése is a foko-

zatosan kifejlődő baráti hangulat következtében. A bete-

gekbe korábban bele volt ivódva egy szörnyen alázatos, 

jobbágyi jellegű viselkedési mód a HS tagjaival szemben. 

Persze a betegek egymás között bizalmasan teljesen más-

hangon beszéltek az orvosokról, élesen kritizálták az orvo-

si elitréteg viselkedési módját, hibáit. Talán fel sem tűnt 

volna korábban ez Skÿ-nak, ha a Családból választ felesé-

get. Abban nagyon „igazuk” volt a házasságát ellenzők-

nek, hogy az ilyen házasság csak „megzavarja” az ember 

„helyes” gondolkozását. Mivel azonban feleségének roko-

nai közül senki nem tartozott a HS elitnek számító rétegé-

hez, a családi beszélgetések alkalmával igen gyakran el-

hangzottak (még ha visszafogott hangon is) olyan meg-

jegyzések, amelyek felhívták a figyelmét erre a kérdésre. 

A betegek nem jószántukból voltak ilyen alázatosak, ha-

nem mert helyzetük kiszolgáltatott volt és mindenhonnan 

azt hallhatták, olvashatták, hogy mélységesen tisztelniük 

kell a HS-t és alkalmazottaikat, akik az ország felemelke-

désének és felvirágoztatásának munkájában élen járnak. 

A lehető legtermészetesebbé vált, hogy a HS tagjait a 

boltok, büfék előtt álló soroknál előre engedték. Ezekből a 

sorokból idővel egyre több lett és egyre hosszabbak lettek 

azok. Ugyanígy mindenki megszokta már, hogy külön bol-

tok, üdülők, és a HS intézeteiben külön rendelés, de még 

külön toalett is állt rendelkezésére a HS tagjainak, amelyet 

táblák jelöltek. Ezekre táblákra nem az volt kiírva: „only 
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white” (mint régen az apartheid országokban), hanem: 

„HS tagjainak”. Valójában a dolgok lényege azonban azo-

nos volt. 

Most ez a begyepesedett rend felborult a Klinikán, már 

nem létezett alá- és fölérendeltségi viszony az orvosok és a 

betegek között. Hogyan is nézett volna ki ez barátok kö-

zött, meg különben is, ezek az orvosok pont azért kerültek 

ide, mert nem olyan volt a gondolkodásmódjuk, mint 

azoknak az orvosoknak. 

A Karácsonyt együtt ünnepelték a Klinika aulájában fel-

állított nagy karácsonyfa alatt egymást megajándékozva. 

Ezzel egy kicsit sikerült pótolniuk az elvesztett családju-

kat. A Szilveszterre pedig elhatározták, karnevállal fognak 

ünnepelni. Valószínűleg ez lesz az ország legboldogabb 

baráti társasága akkor. 

A jó hangulathoz az segítette legfőképpen hozzá a társa-

ságot, hogy míg kint dühöngött a Betegség, a Központi 

Klinikán szinte alig fordult már elő friss megbetegedés. 

Skÿ is egészen jól érezte magát, hiszen nagy dolog az, 

hogy megfékezték a D-kór terjedését még ha nem is tudják 

miáltal. Előbb utóbb ki fog derülni úgy is mi az oka. A jó 

hangulat addig tartott, amíg a karácsonyi ünnepségből 

lakosztályába hazatérve nem zuhant a teljes magány álla-

potába. Családjának távrendeléssel elküldte ajándékait. A 

gyerekeik még fiatalok, biztos el fogják hinni, hogy mind-

ezt a Jézuska hozta nekik, de ő itt van bezárva az intézet-

be, és egyedül ebbe a szobába Karácsony szent estéjén. 

Eszébe jutott, tanulmányai során is megemlítették, hogy 

ilyenkor szokott lenni a legtöbb öngyilkosság, hát ezeket 

az embereket most nagyon megértette. 
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– Szörnyen hosszúra nyúlik a távolléted, olyan ez, mint 

egy lidérces álom – kezdett a társalgásba Júlia, esti tele-

fonbeszélgetésük során. – Szörnyű az a távolság, ami ben-

nünket elválaszt. Legalább most már a gyerekeink velem 

vannak, és a szüleim is segítenek mindenben, de borzasz-

tó, hogy te még mindig nem lehetsz velünk. A Karácsony 

nem is igazából ünnep nélküled. Egy dologban hasznos 

volt számomra nélküled nevelni a gyerekeket, mert most 

már meg tudlak érteni, amiért olyan kemény kiképzést 

kaptunk. Én megvallom őszintén, kínzásnak éreztem az 

egészet, és csak azért nem ellenkeztem, mert nem akartam 

veszekedni. Most kellett viszont rájönnöm, mekkora hasz-

nunkra volt e nehéz időszakban. 

– Azt hiszem, elfárasztott az utóbbi idő egy kicsit, mert 

nem tudnék újra olyan kemény lenni. – válaszolt Skÿ. 

– Azon kaptam rajta a napokban magam, hogy amióta 

elmentél, én automatikusan a te szerepedet is eljátszom, 

sőt lehet, hogy néha még szigorúbb is vagyok. Most már 

az említett teljes meggyőződéssel én is kemény feladato-

kat adok a gyerekeknek, mert tudom, hogy a helytállásuk-

ra szükségük lesz ebben a kemény világban. Pedig koráb-

ban, megvallom, még én segítettem nekik ellenedben. 

Nincs kifogás, meg kell tanulniuk a leckéjüket rendesen, 

addig nincs játék. Minden ételt meg kell enniük, nem vá-

logathatnak, pedig direkt csípős paprikával vagy éppen 

foghagymával főzök, amit nem szerettek. Mire sikerül 

megszabadulnod, olyan edzettek lesznek, hogy még a va-
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sat is megeszik. Teljesen meg tudlak érteni, miért neveltél 

bennünket ilyen keményen, szükségünk is van most a ki-

tartásra, de nagyon szívesen visszaadnám neked ezt a sze-

repet. Szükség volna a te lelkierődre, mert itt kint eléggé 

rémisztően terjed az új betegség, és a közvetlen környeze-

tünkben is sokan megbetegedtek a D-kórban. Nem is tu-

dom, hogy milyen isteni csoda folytán kerülte el a családun-

kat ez idáig. 

Skÿ sokáig hallgatott. Gondolkozott, majd így szólt: – 

Nem is tudod, mennyire fontos nekem, amit mondtál. 

Csak továbbra is neveld őket így, és minden rendben lesz, 

meglátod! Erről jut eszembe, szólj szüleidnek, szállítsanak 

a Klinika konyhájára újabb adag fokhagymát meg erős 

paprikát, hogy kiélhessem kínzó hajlamomat én is, de ma-

radjon nektek is belőle, csak annyit küldjetek, és eddzed 

őket vele, hogy amikor hazaérek, ne lepődjenek meg a 

főztömön. 

– A felesége adja mindig (tudtán kívül is) a legjobb ötle-

teket. – gondolta magában Skÿ. – Persze ezt most a tele-

fonba nem mondhatja el. Nagyon hálás volt feleségének, a 

megértésén, kitartásán túl a jó ötletért, amit most is adott. 

– Hát ezért nem betegedett meg a családja, pedig az 

utóbbi időben ők lettek igazából veszélyben! Ezért egész-

ségesek a kollégái és a betegei is! Tehát nem a sport, meg 

az egészséges életmód az oka, hogy nem betegedtek meg. 

Persze biztosan az sem ártott. Most már csak az a kérdés, 

hogy az erős paprika vagy a fokhagyma? Sajnos az idő 

rövidsége miatt muszáj kockáztatni, innentől kezdve első 

próbálkozásként a D-kór kezdeti tüneteivel beutalt új be-

tegeknél bevezet néhány hetes karantént és ott először 

megpróbálkoznak feltűnés nélkül a fokhagymás diétával. 
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50 százalék esélyük van, ha előjönnek a Debilitás tünetei 

náluk, akkor át kell állni az erős paprikás diétára. A többi-

eknél nem változtatunk, hogy minél kevesebbet kockáz-

tassunk. 

 

* 
 

– Vezérprofesszorom, szörnyű téged ilyen letörtnek lát-

nom – kezdett a megszokott bevezetővel a társalgásba 

Gray doktor. – Az új évet csak derűsen szabad kezdeni, ez 

alapszabály, mert ettől függ az egész év további hangulata. 

– Képzeld, ma reggel értesítettek a Központi Idegszana-

tóriumból, hogy feleségem ma hajnalban hirtelen delírium 

tünetei között meghalt. Ez ráadásul azt is jelenti, hogy 

megint annak a Ski-nak volt igaza, ő előre megmondta, 

hogy a Downstop ezt okozza a fertőzött egyéneknél. Kép-

zelheted, milyen borzasztó állapotban vagyok! Újabban 

minden rosszul sikerül, elpártolt tőlem a szerencse, ráadá-

sul minden valószínűség szerint ezt a D-kórt is elkaptam. 

Mitől lenne jó kedvem? 

– Vezérem, te mondtad nekem a múltkor, és igazad volt, 

hogy nekünk nem szabad elhagynunk magunkat, mert ránk 

szüksége van a társadalmunknak! Tudod, holnap meg kell 

jelenned a Szenátusban! 

A Nagyvezér még sápadtabb lett. 

– Tényleg. Ezt is már látod elfelejtettem. Hát így még 

szörnyűbb a helyzet! Ha elmegyek ilyen állapotban, akkor 

mindenki a betegségemről fog beszélni. Ezt nem bírnám 

elviselni, és ez a Szervezetnek is sokat ártana. 

– Professzorom, hogy felvidulj, több jó hírrel is tudok 

szolgálni. Az intézkedésünknek megszülettek az első 
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eredményei. Bebizonyosodott, hogy a D-kór végstádiumá-

ban a betegek már biztosan nem fertőznek. Sikerült metó-

dust kifejleszteni a D-kór kimutatására. Küldhetünk egy 

kis tőled vett vérmintát a Klinikára, persze név nélkül. 

Meglátod, az majd engem igazol. A panaszodat csak múló 

fáradtság okozza. Olybá tűnik, a betegség elleni küzde-

lemben is sikerülhetett Skÿ-nak eredményt elérni, mert a 

Klinikán alig volt új megbetegedés, az is csak a frissen 

érkezettek közül, akik még nem kapták meg a megfelelő 

kezelést. 

– Ez tényleg igaz? 

– Igaz! 

– Ennek örülök, de hol akkor az az orvosság? Miért nincs 

még a gyógyszereim között! Annyi vacakot beszedetsz 

velem, és pont ezt nem kapom meg? Hiszen ezek szerint 

Ski doktor már mindenkit azzal kezel a Klinikán. Minél 

előbb látni szeretném az orvosságot! Ski-nek pedig nem 

történhet addig semmi baja! Értetted! Megvallom, kezdek 

kicsit együtt érezni sokszor vele, pedig szívből utálom az 

ilyen alakokat. Mindenesetre, amíg hasznunkra van, egy 

haja szála sem görbülhet! Kapjon meg minden támogatást, 

hogy a tökéletes gyógyszer megszülethessen. Ha már a 

kezünkben lesz az orvosság, csak akkor végzünk vele. A 

gyógyszer birtoklása lesz az a fegyver, aminek révén ke-

zünkben tarthatjuk a gyeplőt. 

Gray doktor elgondolkozott, majd így szólt: 

– Gondoltam, megvárjuk a vérminta eredményét, de ha 

úgy gondolod, máris kérek a gyógyszerből. Azt hiszem, 

valamit nekünk is kell adnunk ennek a Skÿ-nak, hogy el-

kábítsuk vele egy kicsit. Sok mindent megadtunk már ne-

ki, kivéve a szenátori rangot. Bár nem is volna olyan bo-



 

 99 

londság. Érdekes dolog jutott eszembe. El lehetne terelni a 

közvélemény figyelmét ezzel a szenzációval. Minél na-

gyobb ugyanis a szenzáció, annál jobb nekünk. Ha őt java-

soljuk új szenátornak, egyszerre több célt is elérünk. Töb-

bek között így nem mondhatják, hogy mi üldözzük ezt a 

fiatalembert, Skÿ-nak is a bizalmába férkőzünk, és a te 

lumbágódról is kevesebbet beszélnek majd. 

– Micsoda? Ki híreszteli, hogy nekem lumbágóm van? 

Nincs is lumbágóm! 

– Engedelmeddel én mondtam, a sok kérdezősködőnek 

akiknek mondanom kellett valamit. A lumbágó ugyebár 

nem veszélyes fertőző betegség, hanem akár könnyen mu-

landó panasz. 

– Persze, ez okos volt. Addig van, ameddig én akarom, 

ráadásul a gondolkodást az nem zavarja. Ez magyarázza 

azt is, miért nem megyek el holnap a Szenátusba a Nagy 

Újévi Konzíliumra. Hogyan is mondtad? „Minél nagyobb 

a szenzáció, annál jobb.” Így igaz. Holnap szenátornak 

jelöljük. Írok egy levelet a szenátorprofesszoroknak, 

melyből megérthetik azt is, nem kell utódlásomról fecseg-

ni, és ezt te fogod felolvasni a Nagy Konzíliumon. 

Ez végre egy tényleg boldog nap volt a Vezér számára. 

Úgy tűnt neki, újra elég erős, hogy még mindent helyre-

hozzon. Elkezdheti szedni gyógyszert is. Csak egy kis idő 

és minden rendben lesz! 

 

* 
 

A téma fontossága miatt is hívta inkább a parkba sétálni 

Brenda doktornőt Skÿ. Itt talán nincs lehallgató készülék, 

mellesleg pedig itt talán nem kerülhetnek újra kellemetlen 
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helyzetbe. Még így sem merte nyíltan megmondani a 

szándékát. 

– Remélem tudod – kezdte körülményesen mondanivaló-

ját –, mennyire fontos az a hatalmas támogatás a kutatá-

sunk eredménye szempontjából, amit annak köszönhetünk, 

hogy egy igen jelentős személy is valószínűleg megbete-

gedett? 

– Ki az a személy? 

– Természetesen nem mondhatom meg. 

– Újabban nagyon titokzatos vagy, drágám! Talán csak 

nincs összefüggésben a poharakkal, amit múltkor adtál 

vizsgálatra? Időbe tellett a sok munkám mellett, mire pon-

tosan sikerült kielemeznem a tartalmukat, hiszen a pohár-

ban nem maradt semmi, csak a faláról vehettünk minimá-

lis mennyiségű mintát, ezért olyan speciális műszereket 

kellett beszereznem, amellyel ilyen mikroszkopikus meny-

nyiségű anyagot is vizsgálhatunk. 

– Azt hittem, már elfelejtkeztél róla. 

– Hogyan felejtkezhetnék el arról, amit te kérsz! Az 

eredmény meglepő volt. Először arra gondoltam, te szedsz 

kábítószert – de akkor minek kérnéd, hogy elemezzem ki? 

Ha most felteszem a kérdést, megint nem avatsz a bizal-

madba? Kié volt a pohár? 

– Nem tehetem meg, hogy elmondjam ezt sem most, de 

remélem, nem sokáig kell titkolóznom. 

– Pedig nagyon érdekelne minden információ ezzel kap-

csolatban. Igen ritka, de méregerős hallucinogén kábító-

szerről van szó. Az illető lehet, hogy nem ismerte a dózi-

sát? 

– Valószínűleg nagyon is ismerhette. Köszönettel tarto-

zom e segítségért is, de nem ezért hivattalak most. Szeret-
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nélek megkérni egy másik nagy szívességre, ami még fon-

tosabb. Ezért is kértem ezt a találkozót itt. 

– Tudod, drágám, hogy te bármit kérhetsz tőlem! 

– Attól a jelentős személytől küldtek vérmintát vizsgálat-

ra, akiről az előbb beszéltem. Mint mondtam, ennek kö-

szönhetjük azt a sok támogatást, amit kaptunk. 

– Valóban, jelentősen megnőtt a segítség, de szükség is 

van rá. A saját kísérleteim is, amely a sikeres tesztvizsgá-

latokhoz vezettek, szörnyen drágák és eszközigényesek. 

Azelőtt erről szó sem lehetett volna ilyenekről. 

– Számunkra nem csak ez a jelentősége. Ennek köszön-

hetjük azt is, hogy nyilvánosságra kerülhetett a betegség 

ténye, illetve az általunk elért részleges eredmények. Az 

embernek már így is nagyon sokat tudtunk segíteni, pedig 

még csak a dolgok elejénél tartunk, és mennyi mindent 

kell még megtennünk, hogy minden rendben legyen! Ezért 

újra kiemelem, ha ennél a bizonyos személynél nem je-

lentkeznek a D-kórra utaló tünetek a vérmintában, és így 

nem kellene neki is félnie a betegségtől, a támogatást vár-

hatóan megvonják tőlünk, és akkor mindezen lehetősége-

ink megszűnnek. Felkértek, vizsgáljuk meg ennek a sze-

mélynek a vérmintáját, hogy biztos beteg-e? Én ugyanis 

elújságoltam, hogy te milyen nagyszerű eredményt értél el 

a labordiagnosztikában. A vérmintát hamarosan meghoz-

zák, külön megkülönböztető jelzéssel ellátva. Remélem, 

érted, milyen fontos a te eredményes munkád. 

– Tényleg ennyire fontos ez? – a doktornő összeráncolta 

a homlokát. – Szerinted biztos ez magyarázza, hogy meg-

változott a hivatalos hozzáállás? De hát mi lesz, ha én nem 

találom pozitívnak a mintát, akkor minden visszasüllyed a 

régi állapotba? 
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– Valószínűleg. Ezért kértelek hangsúlyosan meg, hogy 

mindent figyelembe véve alaposan vizsgáljad meg a min-

tát, mielőtt leírod az eredményt! Lehet, hogy engem nem 

találsz meg, mert nagyon elfoglalt leszek, de azt hiszem, 

ami rajtam múlott, körültekintően elmagyaráztam neked, 

én ehhez a továbbiakban nem kellek. Remélem megértet-

tél, és bízhatok benned. 

– Természetesen. Tudod, hogy nincs olyan dolog, amit 

meg nem tennék, ha te kéred! 

 

Skÿ professzor csak remélni tudta, hogy a kolléganője a 

taktikai érzék terén is olyan képességekkel rendelkezik, 

mint a kutatásban, na meg a csábításban. Ez utóbbi miatt 

is mondta, hogy nagyon elfoglalt lesz, nem szerette volna, 

hogy megismétlődjék az a bizalmas eset. Még képes lenne 

attól függővé tenni a laboreredményt. 

Ettől lassan jobban félt már, mint a betegségtől. Pont 

most csábítaná el, amikor lehet nemsokára hazamehet 

családjához. 

 

Rövid idő múlva Brenda doktornő hívta izgatottan. – 

Szükségem volna rá drágám, hogy újra találkozzak veled. 

– Tudod, mennyire elfoglalt vagyok. 

– Ez most nagyon fontos volna számomra. A segítségedre 

volna szükségem, és ezt telefonon keresztül nem lehet 

elintézni. Mindenféleképpen találkoznunk kell! 

– Ne haragudj, de most tényleg nem találkozhatunk. Én 

azt hiszem, mindent alaposan megbeszéltünk, remélem 

megértettél, most egy percem sincs. 

Jellemző ezekre a nőkre, időnként rájuk jön az érzelmi 

hullám, és számukra annál fontosabb nincs. Egyszer már 
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majdnem megjárta, mert segíteni akart és megvigasztalta a 

doktornőt. Szegény férfiak ki vannak szolgáltatva a nők-

nek. Minek kell más nőnek itt csinosnak lenni az ember 

feleségén kívül. Még szerencse, hogy akkor a felesége 

felhívta. Még így is kellemetlen belegondolni, mennyire 

elgyengült az akarata akkor. Ez még egyszer nem fordul-

hat elő, nem ad rá lehetőséget, az a legbiztosabb. 

 

* 
 

Erős moraj hallatszott a Szenátus Nagy Konzíliumi ter-

méből, amikor az elöljáróknak fenntartott hatalmas ajtón 

belépett Gray doktor, oldalán Skÿ professzorral. 

Az elöljárót kötelezően megillető taps helyett hirtelen 

feltűnő csend lett. Végül is tudták, hogy a fiatal professzor 

szenátori kinevezéséről lesz szó. A megdöbbenés annak 

szólt, hogy a Vezérprofesszor nélkül jött be Gray doktor. 

Reá valahogy úgy tekintettek, mint a Vezér kedvenc ku-

tyájára. Addig nem is volt az furcsa, hogy egyszerű orvos-

ként, a Vezér után kullogva tisztelettudóan be meri tenni a 

lábát ide a Nagy Konzíliumba, de a gazdája nélkül, az 

mégis csak sok! 

A megdöbbenés miatti csendet kihasználva, egyből bele-

kezdett mondanivalójába Gray doktor. – Először is meg-

nyitottnak nyilvánítom a Szenátus Újévi Nagy Konzíliu-

mát. Mint a Vezérprofesszor kezelőorvosa, az ő személyes 

megbízásából, teljhatalommal felruházva tájékoztatom 

önöket. A kósza hírekkel ellentétben Vezérünk szellemi 

képességének hanyatlásáról szó sincs! Makacs lumbágója 

gátolja abban, hogy megjelenjen a mostani Nagy Konzíli-

umon, azonban e panasza is már múlóban van. A további-
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akban felolvasom Vezérprofesszorunknak a Tisztelt Sze-

nátorokhoz írt levelét, melyet ezután közre is adok bizony-

ságtételül. 

A fokozódó moraj miatt a hangosító berendezés nélkül 

már valószínűleg alig lehetett volna Gray doktor hangját 

hallani, de a Vezérprofesszor említésekor mindenki el-

csendesedett, a levél tartalmát várva. 

– A vezérprofesszor levele a következőképpen szól. – 

Gray olvasásba kezdett. 

 

Tisztelt Szenátorok! 

 

Személyesen szerettem volna köztetek lenni ilyen nagy 

horderejű kérdések megtárgyalásakor, azonban átmeneti 

gyengélkedésem megakadályozott. 

Addig is, hogy ne kelljen nélkülöznötök a segítségemet, 

megbíztam az általatok régóta ismert barátomat, Gray dok-

tort, hogy e levelemmel és utasításaimmal ellátva közve-

títse gondolataimat számotokra, ezáltal is segítve felelős-

ségteljes munkátokat. 

A társadalmat fenyegető félelmetes erejű betegség a D-

kór leküzdése nem tűr időveszteséget, ezért sürgős dönté-

sekre és cselekvésre van szükség. A HS nem nézheti tétle-

nül, hogyan pusztítja társadalmunkat a kór. Ezt remélem, 

Önök is megértik. 

E súlyos megbetegedés elleni küzdelemben ért el kima-

gasló eredményt szívós, kitartó munkával fiatal barátom, 

Skÿ professzor. Ezen, a társadalom számára életbevágóan 

fontos munkájával érdemelte ki, hogy a Szenátus tagjává 

válasszuk. Gray doktor segítségére lesz a továbbiakban, 

hogy méltóan részt vehessen e bölcs testület munkájában. 
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Javaslom, hogy a korábban felvetett napirendi pontokat 

halasszuk el későbbi időpontra, mivel jelenleg a D-kór 

elleni küzdelemre kell fordítanunk a teljes figyelmünket. 

Végezetül eredményes további munkát kívánok a Szená-

tus munkájához. 

Vezérprofesszor 

 

 

Amikor Gray doktor a Szenátoroknak átadta a levelet, 

azok kétséget kizáróan megállapíthatták a hitelességét. 

Ennek nagy jelentősége volt, mert sokan méltatlankodni 

kezdtek. A legnagyobb kifogás a jelölt kora ellen volt, 

hiszen ilyen fiatal szenátor még sohasem ült ezen öreg 

padok között a vén szenátorok társaságában.  

– Mi fog bekövetkezni, ha már ez is előfordulhat? Persze, 

ha a Vezér ajánlotta, akkor nem illik, meg nem is okos 

dolog ellentmondani. – gondolhatták magukban. Így végül 

is a lárma ellenére nem kellett sok mindentől tartania Skÿ 

professzornak. A korábbi „jó nevelés” megtette a hatását. 

Lefutottnak tűnt a felvétel ügye. 

Ekkor jelentkezett, és emelkedett szólásra váratlanul 

Drake professzor. (Igen, ő. Ugyanis a Klinika éléről levál-

tották, de a szenátori rangját nem szüntették meg. Ehhez 

valami sokkal szörnyebbet kellett volna tenni, minthogy 

miatta ezrek betegedtek meg a D-kórban, döntően az általa 

elkövetett hibák miatt. Például a HS-t vagy a Vezért kriti-

zálása, szidalmazása, az ami mérhetetlenül sokkal rosz-

szabbnak számított volna.) Skÿ most látta először volt 

felettesét felállni helyéről. 

– Nem teljesen értem, mivel érdemelte ki a fiatal kolléga 

ezt a nagy megtiszteltetést. Ilyesmire korábban sohasem 
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volt példa. Én a több mint 45 éves munkámért csak bírála-

tokat kaptam a sajtótól, de ezt most hagyjuk. Az eltelt igen 

rövid idő alatt viszont szinte lehetetlen, hogy megbízható 

eredményt tudjon felmutatni a kolléga. Én igen régóta már 

ezen kísérleteztem és még sem jutottam eredményre. Any-

nyi tanulságot viszont módomban állt levonni, hogy ilyen 

súlyos betegség esetén csak lassan, igen alapos és körülte-

kintő vizsgálatok után lehet bármi eredményt is felmutatni 

megbízhatóan. Szerintem szemfényvesztés az egész nincs 

is semmi eredmény! Hol a gyógyszer? Hol a képlete? Hol 

vannak a meggyőző bizonyítékok? 

Gray doktor vette át a szót. – Téved, kolléga! Ráadásul 

pont az Ön távozása tette lehetővé az első eredményt. Mint 

tudja, az ön volt Rezidenciáján létrehoztuk a D-kór debil 

áldozatainak gyűjtőhelyét, kihasználva az épület teljes 

szeparáltságát. A D-kór végstádiumát jelentő debil bete-

gek egyetlen egy ápolót sem fertőztek meg, és így megál-

lapíthattuk, hogy ebben a stádiumban már biztos, hogy 

nem fertőzőek. Azt hiszem, nem kell ecsetelnem bőveb-

ben, mit jelent ez a sok debillé vált betegnek, akikből egy-

re több van, meg persze a szerencsétlenek hozzátartozóik-

nak is. A további jelentős eredmények ismertetésére át-

adom a szót Skÿ professzornak, ő tudja a leghitelesebben 

elmondani az eredményeket. 

– Tisztelt Szenátus! – kezdte mondanivalóját Skÿ. – Az 

általam felismert módszerrel, a preventív gyógyszeres te-

rápiával meg lehet előzni a debilitás kialakulását, vagyis a 

késői stádium kifejlődését, ha időben megkezdjük a keze-

lést. Az eltelt néhány hónapban rendszeresen adagoltam a 

Központi Klinika önként vállalkozó dolgozóinak, majd a 

betegeknek e preventív anyagot, és így elérhettük, hogy 
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senki nem betegedett meg a gyógyszerrel kezeltek közül. 

Sem a korábban felvett gyanús betegeknél, sem pedig az 

újonnan felvett betegeknél a kezelésünk megkezdése után 

nem fejlődtek ki a D-kór késői tünete a Debilitás. 

Drake láthatólag csak erre várt. 

– Én megértem az igen fiatal kollégát, hogy gyors ered-

ményt szeretne felmutatni, de azt ne tegye a tények meg-

hamisításával. Vagy netán Foyandar doktornak, a kollégá-

jának nem adott a preventív szerből? Ő pont az Ön által 

feltárt D-kór speciális változatában halt meg Delírium 

tünetei között néhány hete. A HS központi lapjában bárki 

a hírek között megtalálhatja és elolvashatja a róla szóló 

cikket. Tehát az Ön által említett eredmény valójában nem 

létezik! Én figyelmeztettem Önt, kolléga, még annak ide-

jén, hogy számítson rám, aki egyszer megbotlik, azon ne-

kem rajta a szemem és úgyis találok valamit! Tisztelt Sze-

nátorok, nem árt, ha mindannyian tudják Önök közül, 

hogy Skÿ doktor a Központi Klinikára annak idején neve-

lési célzattal került, mivel a HS ellen lázított. Többek kö-

zött azzal a hazugsággal vádolt meg bennünket, hogy a 

betegek megkérdezése nélkül kísérletezünk velük, most 

meg kiderült, hogy ő kísérletezett valójában a Vezetőség 

és a páciensek beleegyezése nélkül. Ráadásul a saját kol-

légáival. Azt hiszem, így mindenki számára nyilvánvaló, 

hogy egy kalandor áll itt előttünk, elleneznünk kell a sze-

nátori jelölését mindenféleképpen! 

Élénk taps jelezte a sok egyetértést. 

– Vagyis még mindig nagyon jól informált Drake pro-

fesszor – gondolta Skÿ. 

– Remélem, a felvetett kérdésekre választ várnak – szó-

lalt meg higgadtan Skÿ. – Nos, mivel kollégák között va-
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gyok, számíthatok az orvosi titoktartásra, mert nem sze-

retném, ha egy halott régi jó barátomról, ilyen szörnyű 

titok nyilvánosságra kerülne. Tehát, az általam tisztelt 

Foyandar doktor halálát kábítószer-túladagolás okozta. A 

hallucinogén hatású kábítószer túladagolása miatt voltak a 

delíriumos tünetek is. Mivel köztudottan munkánk ered-

ményeként rendelkezésünkre áll a D-kór kimutatásának 

szerológiai módszere is, ezért elvégeztük a vérmintájával a 

tesztet és természetesen negatív eredményt adott. Tehát a 

D-kórnak semmi köze nem lehetett a halálához. Vagyis az 

általam felfedezett készítmény olybá tűnik mégis csak 

száz százalékig hatásos, kellő időben megfelelő módon 

adagolva. Mellesleg súlyosabb káros mellékhatás nélküli, 

és természetesen az érintett emberek tudtával és beleegye-

zésével adagoltam. A Klinikára valóban azért kerültem 

annak idején, Drake professzor büntetése által, mert leve-

lemben az új kór elleni erélyesebb küzdelemre, a védeke-

zési lehetőségek kutatására hívtam fel a Vezetőség fi-

gyelmét a hozzá elküldött levelemben. Az élet fintora, 

hogy most ennek köszönhetően én lehetek az, aki átnyújtja 

Önöknek az általam felfedezett preventív gyógyszer első 

adagjait. Természetesen annyit csomagoltunk mindenki-

nek, hogy mindenki a családját is elláthassa vele. Sajnos e 

szer csak a végstádium, a debilitás kifejlődésének kezdeté-

ig hatásos, de remélem, még időben adhatom át Önöknek. 

Remélem továbbá azt is, hogy sikerül a termelést meg-

gyorsítani, mert ezt az egy hónapos tisztított, mellékhatás 

nélküli adagot két hónapig készítettük. Kérem a további-

akban a türelmüket, és támogatásukat a munkánk sikere 

érdekében, valamint a kínos közjátékok elkerülése végett a 

szerrel kapcsolatban a teljes titoktartást, mivel mint emlí-
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tettem csak korlátozott adagban áll még csak a rendelke-

zésünkre. 

E bejelentés és a gyógyszer szétosztását követően nem 

csoda, hogy a Szenátus közfelkiáltással tagjai sorában vá-

lasztotta Skÿ professzort, akit egyben megbíztak a Kor-

mány Járványügyi Tárcájának vezetésével, Drake profesz-

szor helyett. 
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Szenátori kinevezése alkalmából Skÿ újabb „díszteme-

tést” rendezett a Klinikán. Most mindenki sokkal felsza-

badultabb volt, mint korábban az ilyen alkalmak során. Az 

ünnepség szó helyett régóta a „temetést” használták, mert 

ha egyszer megszoknak valamit, azon nehéz változtatni. 

Talán most az egyszer jogos is volt a szó használata, mert 

a fejlemények alapján lassan a betegséggel együtt a félel-

met is eltemethetik. 

Skÿ, a frissen kinevezett Szenátorprofesszor, egyben 

kormánytag köszöntötte a jelenlévőket: 

– Üdvözöllek Benneteket! Először is szeretném megkö-

szönni mindenkinek a segítségét, azoknak is, akik már 

nem lehetnek közöttünk. Nagyon szeretném, ha mindany-

nyian, akik most itt vagytok, a továbbiakban is a segítsé-

gemre lennétek, mert komoly munka áll még előttünk és 

még egy hatalmasabb baj orvoslása is ránk vár. Az itt lé-

vők mindegyikének tudnia kell, milyen feladatok megol-

dására gondolok. A D-kórral már komolyan felvettük a 

harcot és lényeges eredményeket értünk el. Most azonban 

már a társadalmunkban meglévő még nagyobb betegség 

leküzdésére is alkalom nyílt. 

Itt nagy éljenzés szakította meg beszédét, és időbe tellett, 

mire folytatni tudta. 

– Nagyon örülök, hogy itt, a Központi Klinikán ilyen 

közvetlen baráti viszony alakulhatott ki a HS tagjai és a 

társadalom és az eddig másodrangúnak kezelt tagjai kö-

zött. A D-kór mindannyiunkat egyformán fenyegette, és ez 
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a közös sors egy közösségé formált minket. Ez példamuta-

tó, és ez a közösség magja lehet egy kibontakozó új társa-

dalmi konszenzusnak, amire nagy szükségünk lenne mind-

annyiunknak. Erre emelem poharamat – szólt, és talán 

most az egyszer tényleg jóízűen kiitta fenékig a pezsgős 

poharát. 

Az ünnepség igen jó hangulatban folytatódott. Késő este, 

amikor már kis csoportokra oszlott a társaság, Brenda dok-

tornő ragadta meg Skÿ karját, és félrevonta a társaságtól, 

elég határozottan cselekedve. Skÿ remélte, hogy hamar le 

tudja rázni a doktornőt, aki úgy tűnt, nagyon elszánt. Talán 

úgy érzi, nem sok ideje van hátra, ha el akarja csábítani 

főnökét, még mielőtt a kór teljes legyőzésével megváltoz-

nak a feltételek? 

– Megérti a doktornőt, de jó volna, ha ő is megértené, 

neki pont fordítva jár a gondolata. Azt szeretné, ha fel-

emelt fejjel mehetne haza, tiszta lelkiismerettel. – így el-

mélkedett Skÿ magában. Brenda doktornő titokzatos mo-

solya egészen zavarba hozta újra. 

– Nagyon nehéz veled találkoznom, mióta ilyen nagy 

ember lettél. Pedig akkor is tényleg szükségem volt rád, 

amikor kerestelek a telefonon – kezdte izgatottan monda-

nivalóját a doktornő. – Úgy érzem, mintha kerülnéd a tár-

saságom, talán nem akarsz szembesülni a ténnyel? Hát 

tudd meg, a vizsgálati eredmény pozitív lett tényleg. 

Skÿ nem értette. 

– Miről beszélsz? 

– Arról, hogy az általad olyan alaposan megkért kiemel-

kedő jelentőségű személyiség vérvizsgálati eredménye 

száz százalékosan pozitív. 
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Igazság szerint Skÿ még véletlenül sem gondolt arra, 

hogy a doktornő laboreredményekről akar csevegni vele. 

Be kellett vallania legalább magának, hogy kicsit csalódott 

volt. Bármenynyire is tiltakozott a doktornő udvarlása el-

len, valójában, amíg a dolog nem fordult komolyra, nem is 

esett rosszul neki az. Most meg kiderül, hogy legutóbb is 

csak a vérvizsgálati eredmény miatt kereste annyira. (Elég 

bambán nézhetett ki ahhoz, hogy mindez a doktornő szá-

mára is érthető legyen, pedig meg sem szólalt.) 

– Tudod, a Foyandar doktor halála után kerültem a mély-

pontomra. – szólt mosolyogva a doktornő. – Te voltál 

olyan kedves, hogy megpróbáltál vigasztalni. Még szeren-

cse, hogy a feleséged időben hívott. Nem tudnám elvisel-

ni, hogy az én butaságom miatt neked rossz lelkiismerettel 

kelljen hazamenned. Ezért határoztam el, vigyázni fogok 

rád, olyannyira, hogy más se csábíthasson el. Az életked-

vet, amire nekem szükségem volt, megadtad. Teljesen 

rendbe jöttem, tökéletes a közérzetem és már vagy a 

tizedik házassági ajánlatot kellett elutasítanom, mert hirte-

lenjében a férfiak is észrevettek. Majd később, ha a múlt 

begyógyul teljesen, hozzámegyek talán valamelyik lova-

gomhoz. Most valahogy mindenki kicsit megbolondult, 

ahogy a remény visszatért, egyből mindenki családot akar 

alapítani. 

Skÿ, a most már világhírű bölcs tudós eléggé bután nézett 

ki, amikor a doktornő visszament a társasághoz. 

Késő volt már nagyon, amikor a temetésről ki tudta men-

teni magát. Feleségét hívta a telefonon izgatottan. 

– Nagyon elhúzódott az ünneplés. Jól esett, hogy mennyi-

re becsülnek az emberek – szólt a telefonba. 
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– Én is nagyon megbecsülnélek! Jobban, mint valaha, ha 

már közöttünk lennél. Ha tényleg megtaláltad az orvossá-

got, akkor nem kell a betegségtől félnünk. Miért nem jössz 

haza? 

– Hidd el, drágám, nekem a legrosszabb, hogy nem ölel-

hetlek magamhoz és a gyerekeimmel sem lehetek, pedig 

olyan kedvesek számomra. Neked legalább ez utóbbi 

gonddal nem kell küszködnöd, és a szüleid is sokat segíte-

nek. 

– Akkor pláne nem értelek, miért nem jössz azonnal?! 

– Néhány hétig kell még kitartanunk, hogy minden betel-

jesüljön, amit szeretnék. Be kell fejeznem, amibe bele-

kezdtem, és ha lehet most még nagyobb dologba vágtam 

bele, mint eddig. Ameddig ez nem rendeződik, biztonsá-

gosabb Nektek is, ha távol tartom magam tőletek. Most 

figyelj! A következőt gondoltam ki. Az utóbbi időben so-

kan sürgettek, hogy adjak gyógyszert nekik is. Valakinek 

úgy látszik, megint eljárt a szája, pedig kifejezett kérésem 

volt, hogy senki ne szóljon róla. Aki kapott azt kértem, 

még a családtagjainak is csak táplálék kiegészítőként adja. 

Ha nem kap az összes ember sürgősen gyógyszert, akkor 

itt anarchia lesz! Eddig is forró volt a hangulat. A megfele-

lő tisztítási fázisokon áteső gyógyszer gyártása azonban 

továbbra is lassan halad, nem tudunk eleget gyártani még 

jó ideig. Több technikai dolgot kell előbb megoldanunk. 

Nos, arra gondoltam, mivel valamit kell adnunk addig is 

az embereknek a hangulat lecsillapítására, a placébó-

hatást kihasználva, azt fogom javasolni az embereknek, 

hogy egyenek minél több fokhagymát. Ezzel időt nyerünk. 

Neked erről azért szólok, mert szükségem van a szüleid 

segítségére. 
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– Természetesen számíthatsz rájuk, de miben tudnak ők 

segíteni? 

– Hatalmas vagyonra tehetünk szert, ha ügyesek vagyunk. 

Fokhagymát viszonylag keveset termeltek az utóbbi idő-

ben a farmerek. A szüleid kivételnek számítanak, ők még 

ismerik a termesztési módszert, van szaporító anyaguk is. 

Az emberek annyira finnyásakká váltak, hogy alig volt rá 

kereslet. Most bezzeg meglátod, bűzleni fognak, még az 

utcákon is érezhető lesz. A szüleid eddig is sok fokhagy-

mát termeltek a kérésemre a Központi Klinika konyhájá-

nak. Most azt kérem, álljanak rá minden erejükkel a ter-

mesztésére. De mivel nagyon kevés időnk van. Ezért azt 

kérem, egy-két hét alatt vásároltassátok fel a tőzsdén az 

összes meglévő fokhagymakészletet, és az egy éven belül 

termelésnek is az opcióját is. Ne feledkezzetek meg a sza-

porítóanyagról sem, valamint lehetőleg vegyétek ki bérbe 

az összes fokhagymával jelenleg bevetett földet is. Pénz 

nem számít, az sokszorosa fog visszajönni. Intézkedtem, 

hogy a Központi Klinika számlájáról felvehessék a szük-

séges mennyiségű kölcsönt. A végösszeg nem számít, kor-

látlan pénzzel rendelkezünk. Ismétlem, maximum néhány 

hét alatt monopóliumra kell szert tenniük, mert utána beje-

lentem be a fokhagyma gyógyhatását nyilvánosan. Az el-

adásról, elosztásról már a HS fog gondoskodni. A fok-

hagyma ára pedig meglátod az aranyénál is magasabbra 

emelkedik a bejelentésem után. A külön erre a célra álta-

lam megnyitott folyószámlára utalják majd a költségek, és 

a kölcsön összegének levonása után járó összeget. Azt 

hiszem, ez lesz az évszázad legnagyobb üzlete, amit mi itt 

most megbeszéltünk. Kérlek, vigyázz a titoktartásra, intézz 

mindent úgy, ahogy mondtam, és baj nem lehet! 
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Júlia nem volt meggyőződve arról, hogy nem lehet gond 

egy ilyen ügyből, de jobbnak látta nem ellenkezni férjével. 

Elég volt csak a korábbi önálló rossz döntésének „ered-

ményére” gondolnia. 

 

* 
 

A megbeszélteknek megfelelőn két hét múlva Skÿ pro-

fesszor a televízióban bejelentette a fokhagyma preventív 

gyógyhatását, melyet igazolt a Klinikán a D-kór megelőzé-

sében elért eredménye. Első oldalon hatalmas cikkek je-

lentek meg a sajtóban, melyben a fokhagyma fogyasztásá-

ra szólították fel a lakosságot a D-kór elleni védekezésül. 

(A szenátoroknak adott tényleges gyógyszerről nem tett 

említést egyik cikk sem.) Az elkülönített folyószámlára 

rövid időn belül hatalmas pénzösszeg áramlott. A terv tö-

kéletesen bevált. 

Skÿ szükségesnek érezte, hogy a Vezérprofesszor tesztjé-

nek eredményét Gray doktorral megbeszélje. A Rezidencia 

fogadóhelyiségében beszélték meg a találkozót, ahonnét 

Skÿ javaslatára a Központi Klinika kertjébe mentek ki. 

– Itt a jó levegőn a tavaszt idéző napsütésben sokkal kel-

lemesebben tudunk beszélni – szólt Skÿ. 

– Mi az a nagyon fontos dolog, amiért kihívtál a kertbe? 

– Gray doktornak nem kerülte el a figyelmét Skÿ profesz-

szornak a kora tavaszi séta iránti buzgalma. 

– Azért szerettem volna veled személyesen ilyen viszony-

lag biztonságosnak számító helyen beszélni, mert a Vezér-

professzor vérmintájának tesztje a D-kórra pozitív lett. 

– Köszönöm, megkaptuk az eredményt, erre is számítot-

tam, nyilvánvalóan ezt kellett produkálnotok a tervünkhöz. 
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Jó munkát végeztél, és megbízható kollégáid vannak. Már 

csak az kellett volna, hogy egy negatív eredményt közölj 

nekünk! Akkor az egész támogatást valószínűleg leállította 

volna a Vezér! 

– Ezzel én is tisztában voltam. 

– Amikor először eljöttem ide azért, mert a segítségedre 

volt szükségem, te céloztál arra, hogy egy magas rangú 

személy megbetegedése segítene az ügyünkön. Ezért arra 

gondoltam, akkor már legyen a legmagasabb rangú, akivel 

elhitetjük a betegséget, és a terv tökéletesen sikerült. Tö-

kéletesen biztos vagyok benne, hogy meg is érdemelte a 

beugratást a Vezér, láttad volna, amikor elolvasta a pozitív 

leletet. A pozitív lelet megkapása után, kedves barátom, 

nem lehetett olyan dolog, amit ne kérhettél volna tőle, 

mert minden óhajod teljesíti neked. Viszont nagyon sze-

retné tudni a mellékhatás nélküli, tisztított minőségű 

gyógyszered összetételét. Remélem, nem leszel olyan os-

toba, hogy elárulod neki, ugyanis az egyet jelentene a te 

halálos ítéleteddel, és akkor minden, amit megkezdtünk, 

reménytelenné válna. 

– A debilitás kezdete után – vagyis amikor már pozitív a 

vérteszt eredménye – már tudod te is, hogy nem segít a 

preventív gyógyszerünk. 

– Neki nem is kell gyógyszer, hisz csak mi beszéltük be a 

betegségét. Amióta együtt dolgozom vele, mindig is fele-

dékenynek ismertem, elég volt csak a meglévő hibáira 

felhívnom a figyelmét, és már a többi ment magától si-

mán. Egy nap múlva már tökéletesen elhitte magáról, hogy 

beteg. Még ha nem tudtad volna a pozitív leletet elintézni, 

az sem lett volna talán olyan nagy baj, mert már tökélete-
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sen beleélte magát a betegségbe, ránézésre senki nem 

mondaná meg, hogy valójában semmi baja. 

– Azt hiszem, nem értettél meg, a panaszokra minden 

oka megvan, ugyanis nem „elintéztem” a pozitív leletet, 

hanem tényleg pozitív. Ezért hívtalak ki a kertbe, mert 

emiatt nagyon sok mindent meg kell beszélnünk sürgősen. 

– Jól értettem? Tényleg pozitív? 

– Én is úgy intézkedtem, hogy csak pozitív leletet küld-

hetünk el, de feleslegesen magyaráztam ennek fontosságát 

Brenda doktornőnek. Az eredmény száz százalékosan po-

zitív. Túl jól sikerült ez a blöff. 

Gray doktornak egy kis időre volt szüksége, hogy gondo-

latait rendezni tudja, majd így szólt: 

– Talán így is a legjobb. Nekem is bűnhődnöm kell, ami-

ért későn nyílt fel a szemem. Én maradni fogok a főnököm 

mellett és ápolom, nekem már úgyis csak ő maradt, hiszen 

a családom odaveszett. Az élet tudja a legjobb bűnhődést 

kitalálni, a professzorom a saját hatalma által veszett el. 

Ha nem akadályozta volna oly sokáig a betegség elleni 

védekezést, talán megúszhatta volna ő, a felesége is és 

persze az én családom is. 

– Rád még nagyon is szükségünk van. 

– Ne félj, nem úgy gondoltam, hogy azonnal minden fel-

adatkörömből visszavonulok. Előbb még segítek neked. 

Most olyan jól esik mindenben az ellenkezőjét tennem, 

mint eddig. Úgy látszik, én már csak egész életemben 

stréber maradok, de most legalább biztos lehetek benne, 

hogy jó ügyet szolgálok mindezzel. Bízd rám, előkészítem 

a következő csatát. Úgy élvezem, amikor a sok pökhendi 

szenátornak a leforrázott arcát láthatom. 
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– Sok mindenen kell változtatnunk. Amennyiben támoga-

tásoddal sikerül megoldani a hatalomváltást, módom lesz 

még a nagyobb, a társadalomban meglévő betegséget is 

meggyógyítani. Mivel ez egy buta, totális, zsarnoki rend-

szer, annak a módszeresen felépített intézményrendszeré-

vel, ezért ezt belülről lehet a legkönnyebben szétzúzni. 

Olyan ártalmas lehetek beépülve a zsarnokságba, mint a 

kis appendix a hasban. Ez egy picike szerv, de ha nem 

vesszük észre időben a mesterkedését, elpusztíthatja az 

egész szervezetet. Én nem a HS-t akarom szétzúzni, csak a 

mindannyiunknak ártalmas zsarnoki uralmát. 

– Mindenben számíthatsz rám, én is tapasztalhattam ár-

talmasságát. Hiszen egész családom odaveszett emiatt. 

– Az utóbbi időben sokat gondolkodtam azon, – folytatta 

Skÿ –  hogyan is fordulhatott elő, hogy a HS ilyen totális 

hatalmat tudott kiépíteni. A történelem során számtalan 

példa van arra, hogy egy-egy társadalmi réteg hasonló mó-

don kialakíthatja a diktatúráját. Nagyon érdekes elgondol-

kodni azon, mi kell ehhez, milyen speciális tényező lehet a 

hatalom „forrása”? Már e kifejezés is azt takarja, hogy 

talán valamikor egy bővizű forrás is hatalmi tényező lehe-

tett, nyilvánvalóan száraz éghajlaton. Réges-régen a három 

klasszikus hatalmi tényező a föld birtoklása, a haderő és 

az egyház volt. Emiatt a legokosabb uralkodók igyekeztek 

is mindhárom erő birtokába jutni. Nem véletlen, hogy a 

például a fáraók, vagy Augustus császár, de VIII Henrik 

angol uralkodó is a föld birtoklása mellett, egyben a had-

sereg főparancsnoka volt, és ugyanakkor egyház vezetői 

rangot is igyekeztek birtokolni. Csak egy-egy hatalmi ág 

birtoklásával is lehetett persze uralkodni, azonban ilyenkor 

is igyekeztek a többi hatalmi ág felett megfelelő „kontrol-
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lal” rendelkezni, nehogy a másik hatalmi ág dominánssá 

válva elhódítsa a vezetőerőt. 

– A speciális esetek a legérdekesebbek. A katonai erő ál-

tal megszerzett hatalomra számtalan példa van. A XX. 

század például a katonai puccsok kora volt. A történelem 

során azonban voltak olyan esetek is, amikor nem az or-

szág saját hadserege vette át a hatalmat. A hódítások per-

sze általában mind katonai erővel történtek, gyakran elő-

fordult azonban az a speciális eset is, amikor egy hadtest 

önállósította magát és önálló országot „grundolt” saját 

magának. Így jöhetett egy országban katonai elit népréteg. 

Lásd például a török eredetű hadi népet a Mamelukokat, 

akik Egyiptomot, a mongolok Batu kán révén Kínát, a 

Normandok pedig Angliát szerezték meg. Általában e né-

pek beolvadtak a meghódított népbe. Legjobb példa erre a 

török eredetű Bulgárok esete, akik szláv nyelven beszél-

nek, mivel kellő számú asszonyt már csak a meghódított 

népből vehettek feleségül. Ha nem sikerült beolvadni, 

vagy összeolvadni a meghódított népbe, abból örök gond 

forrása lehet. A Rwandai tutszik például az Angolok „vál-

lán” szerezhették, és tarthatták meg sokáig a hatalmukat. 

Az angolok távozásával ugyanakkor különállásuk miatt 

szenvedhették el, hogy népirtás könnyen megkülönböztet-

hető áldozatai lettek. – Skÿ láthatóan belemelegedett az 

eszmefuttatásába. 

– Ebből látható, hogy az identitás is egy fontos hatalmi 

tényező lehet. A népek szövetségét általában dinasztikus 

házassággal volt szokás megpecsételni. A Habsburgok e 

régi szokást meglovagolták, és egy világbirodalmat kö-

szönhettek asszonyaik méhének „stratégiai kihasználásá-

val”. Mi nem tud szerepelni hatalmi tényezőként! A pa-
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lesztinok, miután teljesen reménytelenné vált harcuk, és 

már az öngyilkos bombáik sem segítettek rajtuk, hasonló 

módszerhez folyamodtak. Izraeli államférfiak, akik a sok-

szoros fegyveres arab túlerővel meg tudtak küzdeni, a pa-

lesztin anyák méhe ellen nem tudtak mit kezdeni. Emiatt 

voltak kénytelenek országot adni a palesztin népnek. 

– A katonai tényezőhöz tartozó igen speciális eset, ami-

kor egy maroknyi katona is hatalmat szerezhet. Ilyen volt 

például a római császári testőrség speciális hatalmi ténye-

zője. Császárok is kerülhettek ki soraikból ezáltal. Kicsit 

hasonló a még Sztálini által megszervezett titkosszolgálat 

erős „királycsináló” szerepe, Sztálin halálát követően. A 

CIA és általában a titkos szolgálatok hatalmáról sokat cik-

keztek nem véletlenül. 

– Az egyház, mint hatalmi tényező is régóta ismeretes. A 

Római Pápa hatalma évszázadokig csorbíthatatlannak tűnt. 

Itt is vannak azonban igencsak érdekes speciális esetek. A 

jezsuita egyház például egy idő után akkora hatalomra tett 

szert a közismerten katolikus Spanyol birodalomban, hogy 

a királynak katonasággal kellett fellépnie ellenük, hatalma 

visszaszerzése, megszilárdítása érdekében. A Német Lo-

vagrend is egész birodalmat tudott magának grundolni. 

Nagymesterüket sohasem koronázták meg királlyá, mégis 

akkora hatalmat jelentett e cím. Kicsit hasonlít is a törté-

netük a HS felemelkedéséhez és szerveződéhez. 

– E domináns vallásos korszak visszaköszönésének tanúi 

lehettek, akik láthatták az Iráni ajatollahok, meg az Afgán 

fanatikus iszlám talibánok uralmát. 

– Az egyház, mint ideológiai hatalom szinonimájaként a 

legújabb korban megjelentek a politikai pártok, és azok 

ideológiája válhatott abszolút hatalmi tényezővé. A „hit-
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hű” bolsevikok hatalomátvételéről, és borzalmas uralko-

dásáról mindenki ép eleget hallhatott. Talán kevesebben 

emlékeznek még arra, hogy azért ők másokat is megihlet-

tek. Számtalan példa van erre. Az arab országokban, Irak-

ban és Szíriában például hasonló módon vette át az egyed-

uralmat a Baath párt. Ez utóbbi ország még azért is érde-

kes, mert ott az alavita népréteg, a siita egyház egy speciá-

lis ágának követői váltak uralkodó tényezővé. 

– Kuriózum, de talán pont ezért érdekes. A Delphoi, vagy 

a Sívai jósda, szintén a bele vetett hit révén gazdagságot és 

nagyon komoly hatalmat jelentett akkoriban. 

– A föld birtoklása, annak gazdasági haszna miatt volt 

érdekes. A magyar Mátyás Király, mint az ország legna-

gyobb földbirtokosa, más nagybirtok tulajdonosával szö-

vetkezve tehette magát királlyá. Nem csak a földbirtok, de 

a földben lévő egy-egy ásványkincs is komoly hatalmi 

tényező lehetett. Az elején említett vízforrás is ilyen volt, 

de egy só vagy aranybánya, igazi stratégiai erőtényezőnek 

számított. A Hettiták hatalmukat és hódításukat a vasgyár-

tási ismereteinek köszönhették. E ponton már át is léptünk 

a modernkor speciális gazdasági hatalmi tényezői irányá-

ba. Ilyen speciális gazdasági hatalomra több példa is akad. 

Az angolok a hajózásnak köszönhették hatalmukat. A Ke-

let-Indiai Társaság egész Indiát hódította meg számukra 

„koncesszióban”. Közismert volt a brazil kaucsuk bárók 

hatalma. Az olaj felfedezésének köszönhető az olajbárók, 

az olaj ipari trösztök gazdasági térnyerése. Anglia, majd 

Amerika azért hódította meg Irakot, hogy garantált legyen 

számára az olajellátása. 

– Manapság már nem is kell a földet uralni a hatalom bir-

toklása érdekében. A Banánköztársaságok esetében az 
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amerikai tőkések pénzügyi eszközeik révén maguk dönt-

hettek államelnökök sorsáról. A pénzügyi tőke birtokosai 

államférfiak sokaságát tették hidegre. Soros György pél-

dául a „keleti blokk” országaiban működő ellenzék támo-

gatásával buktathatta meg a posztkommunista 

„országvezetőket”. 

– A „Watergate” botrány óta mindenki tudja, hogy a sajtó 

is ilyen hatalmi tényező. Az amerikai elnök jelölésének 

egyik legfontosabb szempontja régóta, hogy ki „mutat jól” 

a képernyőn. Aki még ezután is kétkedett a média hatalmi 

erejében, azt Berlusconi győzhette meg véglegesen, aki 

tévécsatornáinak birtokolása révén lehetett Itália elnöke. 

– Azt kérdezi e felsorolás alapján az ember: „Vajon mi 

jöhet még ezután?” Bármilyen olyan új tényező, amely 

megfelelő erőt tud felmutatni, hatalmi tényezővé válhat. 

Lásd például az „atomlobby-t”. Évtizedekig óriási anyagi 

eszközöket pazaroltak el a nagyhatalmak, annak érdeké-

ben, hogy nekik legyen a legnagyobb hatóerejű, meg a 

legtöbb bombájuk. A szegényebb országok, mint a Szov-

jetunió, India, vagy Pakisztán, a lakosság nélkülözését is 

vállalták e cél érdekében. Az atomfegyver lobbynak ter-

mészetes szövetségese a régóta az aktív fegyveres lobby. 

Minden háború az ő érdekeit szolgálja, és nem lehet pon-

tosan tudni, csak sejteni, hogy ők „mozognak” a háttérben. 

Még szerencse, hogy egyenlőre, nem kerültek teljesen a 

hatalomra az atomlobbysták, bár az atomerőművek építé-

sei révén új erőre kaptak. 

– E felsorolás után nem is lehet meglepő, ha egy olyan 

gazdasági tényező, amely a fejlett országok költségvetésé-

nek 15-20%-át használja fel, egyúttal politikai tényezőt is 

jelent. 
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– A HS hatalomba kerülése a korábban említett Német 

Lovagrend hatalmi tényezővé válásához, de még inkább a 

XX. század második felének katonai diktatúráival analóg. 

Azokban az országokban akkor a hadseregé volt a költség-

vetés legnagyobb része a feszült kül- és belpolitikai hely-

zet miatt. Ennek nyilvánvalóan a jelentős számú katonai 

elitréteg volt a haszonélvezője. A családban épp úgy örök-

lődött a szakma, mint nálunk orvosoknál is mostanság. Ez 

a jól képzett, fegyelmezett réteg, az átlag lakossághoz ké-

pest aránylag iskolázottabb is volt, és ezáltal jelentős 

szakértelemmel rendelkezett. Ráadásul segítségükkel kon-

szolidálódott a politikai helyzet, mely gazdasági fellendü-

lést is eredményezett kezdetben. Tehát jogosan hihették 

látszólag azt, hogy az ő uralkodásukra szükség van és ez 

egyben a jólét és a fejlődés kulcsa. Csakhogy a gazdasági 

fejlődéssel a politikai feszültség csökkent, és kialakult egy 

új vállalkozói réteg, mely igyekezett a hatalmat megsze-

rezni a parlamentáris rendszerhez való visszatérés jelsza-

vával. A katonaság ezt nem nézte jó szemmel, mert féltet-

ték a hatalommal együtt megszerzett kiváltságaikat. Pedig 

a továbbfejlődő gazdaságban a javadalmakból valószínű-

leg nekik is több juthatott volna, de ők ostobán a megszer-

zett pozíciójukhoz a végsőkig ragaszkodtak. A megélén-

kült gazdasági fejlődésnek ezért egy idő után a gátjai let-

tek így. Természetesen ezzel lejáratták magukat, a kiala-

kult hatalmi harc pedig komoly veszteségekkel járt min-

den téren. Ha időben átadták volna a hatalmat, nagyobb 

dicsőségre és ezzel együtt anyagi jólétre tehettek volna 

szert. 

– Ezt értem, de most kinek akarod átadni a hatalmat? – 

szólalhatott meg végre Gray. 
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– A párhuzamból következőn egy szabadon, mindenki 

által választott Parlamentnek. Ha mi is időben, ennek 

megfelelően átadjuk a hatalmat, visszanyerhetjük az elve-

szett bizalmat, ami nélkül a tényleges munkánk, a gyógyí-

tás lehetetlen. Az előbb említett katonai diktatúrákhoz 

hasonlít a mi esetünk is, félelmetes párhuzamokkal. Elő-

ször a HS megszerezte a költségvetési támogatás nagyobb 

részét. Ahhoz, hogy ezt elérje, a hatalomban is pozíciók-

hoz kellett jutnia. Ahogy nőtt a társadalmi szerep, várható 

volt, hogy a politikában is egyre nagyobb szerepet kellett 

vállalni. Ez nem is lett volna baj, de a kialakult egészség-

ügyi elitréteg az erejét egy idő után már nem az eredeti 

céljára használta, hanem a totális hatalom megszerzésére. 

Egyszer csak bekövetkezett a Vezérünk által szervezett 

puccsszerű hatalomátvétel, ami állítólag a társadalom ér-

dekében történt, de te is meggyőződhettél róla, hogy mi-

lyen kártékonnyá vált. A HS vöröskeresztes lobogója ko-

rábban mindenkiben csak jó érzést ébresztett, és büszkén 

lebeghetett az intézményeink felett. Egy idő után már 

mindenhova kötelezően ezt kellett kitűzni, jelezve a HS 

fennhatóságát és ezzel a zsarnokság megutált szimbólu-

mává züllesztettük azt. Mivel a legszebb ígéretekkel vették 

át a hatalmat, kezdetben sokan támogatták a HS-t, és az 

sok problémát sikeresen meg is oldott. Azt sem lehet ta-

gadni, hogy a szervezetre továbbra is szükség van. Azon-

ban bekövetkezett az, ami minden hatalmi monopóliumnál 

törvényszerűen létrejön a kontroll hiánya miatt. A Vezető-

ség egy idő után a hatalmi harcra és a hatalom megtartásá-

ra fordította a legtöbb idejét, pont a legértelmesebbeket, 

akik elutasították ezt a helytelen irányú fejlődést, kizárták 

maguk közül. A Vezetőségben megmaradtak személyek 
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egy idő után tévedhetetlennek és pótolhatatlannak hitték 

magukat. A kontraszelekció pedig megtette idővel a hatá-

sát. A Vezérprofesszor, aki egyeduralmat szerzett a „for-

radalmi élcsapatból”, egyedül megmaradva egyre többet 

hibázott. A hatalmának legalizálására létrehozott Nagy 

Konzílium úgy lett már összeállítva eleve, hogy Bólintó 

Jánosként mindent jóváhagyjon, amit a Vezér javasol. A 

Vezetés, ami most már a Vezért jelentette a tanácsadóival 

és néhány őt kiszolgáló kiváltságos személlyel, tekintélye 

egyre romlott. Azért, hogy ezt megakadályozza, nem riadt 

vissza a hazugságoktól és a tömegek félrevezetésétől sem. 

Látszik, hogy orvosokról van szó, nem tudtak a megszo-

kott reflexeiktől megszabadulni. Úgy tettek, mint a sebé-

szek a „sine itis”, vagyis gyulladás nélküli appendixek 

műtéte után, amikor megbocsátható módon valótlant 

mondanak a bizalom megtartása végett. A hazugságot 

minden esetre kiterjeszteni azonban már hatalmas bűn, a 

Vezetőség mégis indokoltnak tartotta! Így alakulhatott ki 

az „Appendix Syndroma”. A hatalom, hogy csökkenő te-

kintélyét megtartsa még inkább hazudott. A társadalom 

pedig éppen a sok hazugság miatt egyre kevésbé hitt neki. 

Így tovább csökkent egyre mélyebbre a tekintélye. Ez egy 

ördögi kör, ami a teljes bizalmatlansághoz vezetett, már-

pedig ily módon a vezetésre alkalmatlanokká váltak! 

– Tetszik ez az elnevezés – szólt közbe Gray. 

– A parlamentnek kell tehát nyilvánvalóan átadni a ha-

talmat, de legalább ennyire fontos, oly módon, hogy a par-

lament se tehessen meg bármit. A klasszikus elvnek, a 

hatalmi ágak közti hatalommegosztás elvének érvényesül-

nie kell. A többi hatalmi ágat is megfelelő jogosítványok-

hoz kell juttatni ennek érdekében. Így a HS-nek is jelentős 



 

 126 

szerepe lesz a továbbiakban is, a jogába visszaállított köz-

társasági elnöki intézmény, az igazságszolgáltatás, az al-

kotmánybíróság, a sajtó, és a többi hatalmi tényező mel-

lett. 

– Ez így megfelelően átgondoltnak tűnik, de hogyan tu-

dod rávenni a hatalom átadására, annak sok, korrupt ha-

szonélvezőjét? 

– Ki a haszonélvezője ennek? Mostanra rosszabb a HS 

legtöbb tagjának is az ellátása, mint a hatalomátvétel előtt. 

Az előbb említett kormányzási hibák által tönkretett gaz-

dasági helyzet miatt. Nem is beszélve a lakosság többi 

részéről, amely egyenesen nélkülözésben él a korábbi éle-

téhez képest. Ebben a helyzetben a HS vezetőinek sem jó, 

hiszen rettegniük kell a népharagtól. Az ilyen diktatórikus 

hatalmat kívülről ritkán lehet eredményesen „kezelni”. Az 

Appendix Syndroma gyógyítása is sebészeti módszert igé-

nyel. 
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A szenátorok újra összegyűltek a Nagy Konzíliumra. Skÿ 

professzor Gray doktor társaságában foglalt helyet a Veze-

tőségnek fenntartott helyen. 

– A helyzet kísértetiesen hasonlít a korábbi, eléggé fur-

csán zajló eseményekhez – állapíthatták meg a szenátorok 

magukban. 

Gray doktor megnyitotta a Nagy Konzíliumot. Tájékoz-

tatta a résztvevőket a Vezér egészségügyi állapotáról, mely 

fokozatosan javul, csak lassabban, mint gondolták. A sze-

nátorokhoz írt (most már hagyományosnak számító) levele 

még rövidebb volt most, benne a javaslattal, hogy felépü-

léséig Vezérprofesszor-helyettesi ranggal Skÿ professzor 

lássa el a teendőket helyette, aki kimagasló munkájával, 

tudásával, becsületes közéleti szereplésével kiérdemelte 

ezt a fontos megbízatást a fiatal kora ellenére, és természe-

tesen élvezi az ő bizalmát is. 

Gray doktor közreadta a levelet, és egyben emlékeztette a 

Szenátorokat arra, hogy a Vezér is elég fiatalon került a 

Vezető tisztségébe, tehát semmi furcsa nincs a javaslat-

ban. Most pont ilyen energikus emberekre van szükség a 

kritikus helyzetre való tekintettel. 

A szenátorok újra nagy felzúdulással fogadták a javasla-

tot.  

– Egy ilyen taknyos parancsolgasson idős, bölcs embe-

reknek? – háborogtak magukban. Persze kezdtek hozzá-

szokni, hogy mostanában sok váratlan, furcsa dolog törté-

nik. Emiatt eléggé aggódtak is, talán el sem jöttek volna 
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(koruk miatt a rossz egészségi állapotra ők is bármikor 

hivatkozhatnak) valójában azért voltak itt ilyen nagy 

számban, mert várták a következő adag gyógyszert. Nyil-

vánvalóan ez volt a legfontosabb „érv” a fiatal professzor 

kezében is. 

Egyedül Drake professzor mert jelentkezni felszólalásra, 

ami persze már nem volt meglepő. Volt valami szörnyen 

félelmetes ennek az embernek a szívósságában, ahogy a 

többszöri sikertelen akciója ellenére sem adta fel. Skÿ egy 

kicsit kezdte sajnálni ezért. (Ő legalább így most élete 

vége felé nem viselkedett annyira gyáva talpnyaló módján, 

mint a többi szenátor, akik nyilvánvalóan egyből át fognak 

állni mindig is a győztes mellé. Szolgálhatott volna jó 

ügyet is ekkora akarattal, ha nem hitt volna elvakultan a 

HS egyeduralkodásának szükségességében.) 

– Kérem a Tisztelt Szenátorokat, mielőtt e kimagaslóan 

fontos dologban meghozzák döntésüket, tekintsenek bele 

egy nagyon fontos dokumentumba. – és kezével intett a 

Nagy Konzílium elnökének engedélyét meg sem várva, 

hogy indítsák el a felvételeket. – A Központi Klinikán 

dokumentációs céllal kamerákat működtettem ottani tény-

kedésem alatt, ezeknek a leszerelésére a szakembereimnek 

csak most volt idejük. Ennek a késedelemnek köszönhet-

jük azonban, amit most fognak látni. 

A szenátorok megdöbbenésére és legnagyobb felháboro-

dására a filmrészletekből fény derült arra, hogyan nyerész-

kedett álságos módon az emberek hiszékenységét, félelmét 

kihasználva, továbbá a Központi Klinikának a kísérletek-

hez juttatott összegeket elsikkasztva Skÿ professzor. Hogy 

milliárdokat harácsoljon össze ilyen csalárd módon a saját 

számlájára. 
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Meg kell mondani, néhányan (magukban) zseniálisnak 

tartották az ötletet, és csak azt sajnálták, hogy nem nekik 

jutott az eszükbe. Természetesen egyhangú volt ugyanak-

kor a felháborodott tiltakozás a felvétel láttán. 

A nagy felzúdulást Drake professzor csitította le. 

– Most már mindenki láthatja, milyen emberrel állunk 

szemben! Én már ugye korábban is megmondtam, hogy 

valami hibát úgy is találok, mert ha valaki a HS-t bírálja, 

ott valami nem stimmel, de rám nem hallgatott senki. Nos, 

remélem, idejében figyelmeztettem még mindenkit! Ezt 

próbálja meg, ha tudja, kimagyarázni a fiatal kolléga, de 

úgy sem sikerülhet neki. Jobb lesz, ha inkább csendben 

távozik, itt minden egyértelmű! – Drake arcára elégedett 

mosoly ült ki. 

Skÿ felállt, de nem sétált ki, mint ahogy azt mindenki 

várta. Meglepetésnek nyoma sem volt látható arcán, és 

mindenki megdöbbenésére ő is elégedetten mosolygott. A 

Szenátus némán hallgatta.  

– Képtelenségnek tűnt, hogy javítani tudjon a reményte-

len helyzetén – gondolták. 

– Köszönöm és elfogadom a Drake professzor által fel-

ajánlott lehetőséget, hogy megmagyarázhassam az egyéb-

ként természetesen törvénytelenül készült felvételen látot-

takat. Nos, a legutóbbi ülésünk után, a kifejezett kérésem 

ellenére is valaki felelőtlenül kiszivárogtatta, hogy gyógy-

szert osztottam szét, mely csak korlátozott mértékben áll a 

rendelkezésünkre. A várható következmény nem is késle-

kedett, az emberek gyógyszert kérve megrohanták érte a 

HS intézményeit. Anarchia fenyegetett, amit még fokozott 

az is, hogy további információk is kiszivárogtak a Közpon-

ti Klinika eredményes gyógyító munkájáról folyamatosan. 
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Ezen információk birtokában a lakosság a várható módon 

reagált és egyre inkább forrongva gyógyszert követelt. Ez 

idáig nem tudtuk, ki által fordulhatott elő, hogy mindezen 

adatok felelőtlenül kiszivárogtak. Külön örömömre szol-

gál, hogy most ez is kiderült, megtudhattuk, ki aki kémke-

dett és árulóként cselekedett közöttünk. A helyzet tartha-

tatlansága miatt gyors cselekvésre kellett hogy elszánjuk 

magunkat, az embereket meg kellett nyugtatni. Ez pedig 

csak egyféleképpen volt lehetséges, ha valamilyen véde-

kezési lehetőséget adunk nekik is, addig a rövid ideig is, 

amíg a nagyüzemi gyógyszergyártás a kísérletek és a fej-

lesztések révén beindul. Ezért kényszerültünk a fokhagy-

mát javasoló tanulmány kiadására. Megjegyzem, a kutatási 

eredményeink is azt igazolták, hogy az tényleg tartalmaz 

hatóanyagot, bár igen csekély mennyiségben. A placébó-

hatásban is bízhattunk. Így lehetett viszonylag eredményes 

az általam javasolt megelőző módszer. A fokhagyma ter-

melés felfuttatását időben meg kellett kezdeni a hiány mi-

atti pánik elkerülése érdekében. Azért is kellett időben, 

megbízható emberekkel intézkednem, titokban, hogy a 

várható hatalmas nyereség a legjobb helyre kerüljön. Ne-

hogy nyerészkedők zsebeljenek be minden hasznot, az 

emberek által megfizethetetlen mértékben felhajtott, árak-

kal. 

– Ez a megfelelő hely pedig Skÿ professzor folyószámlá-

ja volt – szólt közbe Drake. 

– Ezt az elkülönített folyószámlát valóban én nyitottam 

meg, mégpedig egy alapítvány céljára. Bárki megtekinthe-

ti az akkori dátummal szignált eredeti alapító okiratot a 

bankban, de én is most elhoztam Önöknek a másolatát, 

számítva a várható támadásra, melyet most közreadok. 
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Mint olvashatják, a számlára befolyt pénzből a D-kór kuta-

tására, megelőzésére és a debillé vált betegek további ellá-

tására lehet költeni pénzt, az alapító okiratban foglaltak 

szerint. Vagyis pont a legjobb helyre került tényleg a pénz. 

Ez nyilvános alapítvány, és bárki befizethet erre a számlá-

ra, aki e célokat támogatni óhajtja, mindenkinek tudom 

javasolni. 

A Szenátus Nagy Konzíliuma természetesen szó nélkül 

megszavazta Skÿ professzornak a Vezérprofesszor-helyet-

tesi kinevezését, és teljhatalmat adott neki a legfontosabb 

teendők elvégzésére, egyhangúlag. 

Igen, ugyanis Drake szenátor elhagyta a termet. Sokáig 

úgy sem maradhatott volna, mivel a következő napirendi 

pontként Drake professzort kizárták a Szenátus tagjai so-

rából, a törvénytelen kémkamera használata, hivatali titok-

sértés, néplázítás, valamint Skÿ professzor megrágalmazá-

sa miatt. Ha önként nem távozott volna, mint pszichopata 

személyt a HS ápolói vitték volna el zárt osztályra. Min-

denesetre gondolva, a biztonság kedvéért így is határozat 

született, hogy a HS felügyelete alatt fog maradni, nehogy 

valamit újra elkövethessen. 

Ezután többen kérték, hallhatnának-e valami pontosab-

ban a gyógyszer tényleges összetételéről. 

Skÿ tudta, hogy ez a hatalmának az ereje, ha elárulná a 

titkát, úgy járnak, mint Sámson, amikor a haját levágták, 

ezért kicsit kitért a válasz elől. 

– Első Vezérprofesszor-helyettesi felszólalásomban sze-

retnék megnyugtatni mindenkit, hogy a kísérleteink meg-

felelő ütemben haladnak, ennek megfelelően ki tudjuk 

osztani a következő gyógyszeradagot most minden jelen-

lévőnek. Amennyiben így haladunk tovább kísérleteinkkel 
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és beindulhat a nagyüzemi gyógyszergyártás, nemsokára a 

településeink nem fognak fokhagymaszagtól bűzleni, mert 

a társadalom többi tagját is el tudjuk majd látni szintetiku-

san előállított orvossággal. Ezzel talán a társadalmi meg-

becsülésünkön is javítani tudunk, amely azt hiszem, az 

utóbbi időben a legnagyobb mélypontra zuhant. Ha nem 

remélhetnék tőlünk a megváltó orvosságot, már rég nyílt 

lázadás tört volna ki. Mivel, mint ahogy most tisztázódott, 

időben intézkedtem, és így a fokhagymához is csak a HS 

felügyelettel juthatnak, ezért egy ideig még kordában tart-

ható a népharag. Így is rendkívüli helyzet miatt a fok-

hagyma-termelőhelyeket a HS alakulatai kénytelenek vé-

deni. Amennyiben a gyógyszertermelést sikerül felfuttatni, 

az emberek óhatatlanul tartalékot halmoznak fel és már 

nem lesznek ennyire engedelmes bárányok. A lázadás el-

sődleges támadási célpontja a HS tagjai legfőképpen an-

nak Vezető tisztségviselői lennének. Ezért egy esélyünk 

van, ha addig megpróbáljuk visszaszerezni a bizalmukat. 

Javaslom ezért, hogy állítsuk vissza a Parlament szerepét 

azonnali hatállyal. Így lehetőség nyílna a kialakult feszült-

ség és az azt okozó problémáknak a tárgyalásos megoldá-

sára. 

A Szenátorok érezték már korábban is a helyzet súlyos-

ságát, a Vezérprofesszorukban bíztak, hogy ő majd meg-

oldást talál a bajra, mint az korábban történt. Ehelyett az 

most betegeskedik, és egy ilyen taknyostól kell eltűrniük a 

kioktatást. Ráadásul tényleg nincs sok választásuk, igaza 

van a fiatal professzornak, ha most nem találnak megol-

dást, még nagyobb baj lehet később. Most ők is tőle függ-

nek, ha nem kapnak gyógyszert, végük. Könnyű volt át-

érezniük, hogyan gondolkodnak az emberek. Ekkora ha-
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talma talán még az öreg Vezérnek sem volt felettük. Vilá-

gos, hogy be kell adniuk a derekukat. Éppen ezért egyhan-

gúlag helyeseltek. 

Skÿ folytatta: 

– Javaslatomat elmondtam a Vezérnek is, aki nem emelt 

kifogást ellene. – folytatta Skÿ. – A Szenátusnak megma-

radna a megbecsült, bölcs tanácsadó szerep, természetesen 

más tudományok szakértői is bekerülhetnének ide. A HS 

továbbra is nagy fontosságú maradhatna a jelentős felada-

tai miatt, de az ország ügyeiben a Parlament döntene min-

denki, és így természetesen a HS érdekeit is figyelembe 

véve. A HS ugyanakkor irányító és felügyelő szerepét 

megszünteti a gazdaság felett, felszámolja a túlzott bürok-

ráciáját, amely a gazdaságot is tönkretette. A gazdasági 

válság ott tart, hogy most, amikor kiváltságos a helyze-

tünk, sokkal rosszabbul él az orvostársadalom, mint ami-

kor nem voltunk azok. A társadalom többi része ráadásul a 

nyomorszint alatt él majdnem, korábbi életmódjához ké-

pest. Tehát bebizonyosodott, hogy a változás egyértelműen 

számunkra is fontos, és nem érdekünk nekünk sem, hogy 

valaha is visszatérjen ez a rendszer. 

Néhány szenátor mert (persze csak önmagában) ellenvé-

leményt megfogalmazni. Végül is, korábban is csak arra 

voltak jók, hogy a Vezér javaslatait jóváhagyják és ezzel 

legalizálják. Most is egyhangúan megszavazták a javasla-

tokat. 

Skÿ a Szenátus épületét Gray doktorral együtt hagyta el a 

Nagy Konzílium ülésének befejeztével. A márciusi napsü-

tés melege csapta meg arcukat. A tavaszról kinek jut más 

az eszébe, mint a megújulás reménye. 

A vezérprofesszori gépkocsi már kint várta őket. 
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Először Skÿ szólalt meg: 

– Most a társadalom visszakapta a jogait, rajta a sor, hogy 

élni tudjon a lehetőséggel. Én nem vagyok teljesen meg-

nyugodva, hogy egyből sikerülni is fog minden nagyobb 

megrázkódtatás nélkül. Azt hiszem, időbe fog telni, míg 

újra kialakul egy jól működő demokratikus Parlament. A 

HS bürokratikus apparátusának leépítése is nagy munka 

lesz. Jól és demokratikusan működő érdekösszeegyeztető 

fórumnak kell létrejönni helyette, mely fórumon az egész-

ségügyi ellátottak és az ellátók képviselői is egyeztetik a 

valójában közös érdekeiket. Ameddig megnyugtatóan nem 

erősödik meg egy „egészséges” társadalom, addig nem 

fogom publikálni a gyógyszerem összetételét, hanem csak 

letétbe helyezem egy megbízható helyen a biztonság ked-

véért. Ez lesz a jövőnk garanciája, ez a gyógyszer erősebb 

erő, mint egy hadsereg. Az összetételének a titkát pedig a 

demokráciában élő szabad népnek fogom átadni. 

 

 

 

– Azt hiszem, most elválnak útjaink, én visszamegyek a 

Kastélyba ápolni a „gyerekemet”, te pedig a Központi Kli-

nikára mész. Bármiben, ha segítségedre lehetek, hívjál fel, 

a külön telefonvonalat figyelni fogom. 

– Köszönöm a segítségedet, anélkül eddig se boldogul-

hattam volna. Azonban tévedsz, nem a Klinikára megyek, 

egyenesen feleségem szüleihez sietek a vidéki farmjukra, 

hogy újra elraboljam lányukat. A gyerekeimnek is meg 

kell tanulniuk újra, hogy újra van apjuk, hiszen már talán 

meg sem fognak ismerni, még szerencse, hogy ismerős 

lesz az arcom a tévéből. Vezérprofesszor-helyettes bácsi-
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nak fognak szólítani, nem apunak. Erre a nagy kocsira 

sincs szükségem, vidd csak te el! Van akkora hatalmam, 

hogy megkockáztassak egy közönséges embereknek kije-

lölt taxiba ülni büntetés nélkül a még érvényben lévő sza-

bályokat megszegve. Amikor a sofőr megkérdezi, „Merre 

lesz az út?”, azt válaszolom: – egyenesen az orra után, 

amerre a fokhagymaföldek illatoznak. 
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UTÓSZÓ 
 

A könyv 1989-ben íródott, azóta jó néhány érdekes dolog 

történt a világunkban, mely figyelemreméltó. 

A Kerge-marhakór a szivacsos agyvelőgyulladás emberre 

való átterjedésének (Creutzfeldt-Jakob betegség) ismertté 

válása, mely az emberi idegrendszert teszi lassan és módsze-

resen tönkre, nagyon figyelemreméltó példa erre. Vagy 

ugyanígy a Phenolftalein tartalmú hashajtó mellékhatásának 

kérdése is. Mindezek a könyv megírása után tudódtak ki. 

Az eltelt idő alatt az AIDS elleni kezelések is kezdik 

megmutatni hatásukat, jelentősége ennek hatalmas. Az 

első tökéletes gyógyszer megteremtőjének hatalmas (mi-

nimálisan is gazdasági) előnyt fog biztosítani. Ameddig 

teljesen gyógyíthatatlannak számítottak az AIDS-es bete-

gek, addig másképpen is viselkedtek. Most, hogy biztató 

hírek vannak, megváltozott az apátiájuk, és a társadalomi 

megítélése is változott. 

Ugyanilyen utólagos hír az is, hogy orvostudomány megint 

konkrétan meghatározta a politikát, amikor a szívkoszorúér 

műtétet hajtottak végre Jelcin Orosz elnökön, és ezáltal, még 

egy periódusra betölthette elnöki tisztségét. Ki tudja, ki lett 

volna a műtéte nélkül az elnök helyette, és mi történt volna 

Oroszországgal, ha nem lett volna a Jelcin nevéhez kötődő 

stabilitás. A „cár” halálával még nagyobb káosz alakulhatott 

volna ki. Emlékeztetőül, ekkor még az atomfegyverek is a 

különböző utódállamok területén voltak. 

Talán kisebb jelentőségű, de ide vágó történés, hogy Mit-

terand Francia elnök szintén kitölthette az elnöki mandá-

tumát prosztata rákja ellenére, az orvosok segítségével. 



 

 137 

Ugyanakkor Mobutu elnöknek ez nem sikerült. Neki ott-

honában nem voltak jó orvosai. Azóta Kongó arról lett 

híres, hogy miközben az emberek egymást gyilkolták, 

közben a csimpánzokat és gorillákat felfalták. Ha az orvo-

sok Mobutu életét meg tudták volna menteni, a majmok is 

sokat köszönhettek volna az orvostudománynak. (Az orr-

szarvúak megmenekülése is az egészségügynek, története-

sen a Viagra felfedezésének köszönhető.)  

A példákat tovább lehet sorolni. Tudomásul kell venni, 

hogy az egészségügy és szociális ellátás intézménye önálló 

hatalmi ágat képvisel, hatalmas politikai érdekek fűződnek 

hozzá és ezzel együtt hatalmas gazdasági-pénzügyi érdek-

szférát jelent. 

A könyv mai és mindenkori aktualitását mutatja, hogy az 

eltelt viszonylag rövid idő alatt is több államban előfor-

dult, hogy a hatalmon lévő Demagóg, Despota Diktátorok 

az APPENDIX SYNDROMA logikája szerint megpróbálták 

igazolni a maguk igazát, saját maguk nélkülözhetetlen 

jelentőségét, a hatalmuk fennmaradása érdekében. A tö-

megtájékoztatás, és a többi hatalmi ág „megfelelő felügye-

letével”, akár még a „demokratikus választások” színjáté-

kát is megrendezhették a külvilág megnyugtatása céljából. 

A könyv jelentőségét pont az adja, hogy bármelyik kor-

ban bárhol is élünk tudomásul kell vennünk, hogy az 

APPENDIX SYNDROMÁBAN leírtakhoz hasonlóakkal mi is 

találkozhatunk. Éppen ezért érdemes figyelmesen olvasni 

e könyvet mindenkinek. 
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