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Ödön, segíts!

Akkor is dolgos éjszaka állt mögötte, sőt, kisebb csodának köszön-

hetően megmentette egy ember életét. Kemenes doktor ügyeletes 

sebészként hajnalig, megállás nélkül a műtőasztal mellett dolgozott 

a mellkassebészeten. Különösen feladta neki a leckét egy férfi  esete, 

aki a beszállítása előtt egy órával lenyelte a műfogsorát. Ráadásul 

nem is egy egyszerű fogsort, hanem egy olyan kivehető pótlást, ami 

fém kampókkal csatlakozott a mellette lévő fogakhoz. Már a gégé-

szeten is hiába próbálták eltávolítani a lenyelt fogakat. A protézis 

mindkét oldalán túl érő kampós fémvégek ezt megakadályozták. Az 

azonnali röntgen vizsgálaton jól látszott, hogy a műfogsor fém része 

kilyukasztotta a nyelőcsövet, ezért nem várhattak egy percet sem to-

vább, Péter tudta, hogy meg kell műteniük a férfi t. Csakhogy a mű-

tőbe szállítás előtt, az addig jó általános állapotú beteg vérnyomása 

egyik pillanatról a másikra zuhanni kezdett, a nyaki vénái kidudo-

rodtak, a szívműködése pedig szabálytalan lett. Miután elaltatták, 

Kemenes doktor azonnal megnyitotta a bal oldali mellkasát. A be-

avatkozás közben a beteg vérnyomása mindvégig kritikusan alacsony 

maradt, ráadásul a szívműködési zavara sem változott. A megrekedt 

műfogsort a nyelőcső alsó részén, a rekeszizomhoz közel találta meg. 

A baj azonban még a röntgenfelvételen látottnál is nagyobb volt, hi-

szen a műfogsor fém vége átszúrta a nyelőcső falát, áthatolt a szív-

burkon és minden szívösszehúzódásnál megszúrta a szívet. Más vá-

lasztása nem lévén, a nyelőcső falát hosszirányban felhasítva kivette 

a műfogsort, majd a szívburokban lévő 250 ml vért kiszívta. Istennek 

hála, a vér kiürítése után szinte azonnal normalizálódott a beteg ál-
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lapota, a biztonság kedvéért azonban az éjszaka hátralévő részében 

mellette maradt.

Így aztán reggel hét órakor végre jólesett neki beállni a zuhany 

alá. Öröme azonban nem tartott sokáig, mert hirtelen idegesen 

megzörgették orvosi szobája ajtaját. A törülközőbe burkolózva ug-

rott ajtót nyitni, attól félt, hogy a frissen műtött betegével történt 

valami; meglepetésére azonban Dr. Borcsa főorvos úr titkárnője állt 

előtte falfehér arccal, vastagon kipirosított ajakkal. 

– Adjunktus úr, a Tanár kéreti azonnal! – rebegte. Abban az idő-

ben, ha a Tarnavári Kórházban „A Tanár”, azaz Borcsa főorvos úr 

magához rendelt valakit, az általában sok mindent jelenthetett, de 

jót nem. Péter és kollégái e név hallatán mindig úgy érezték, mintha 

egy vizes törülközővel vágnának végig a meztelen hátukon.

Villámgyorsan felöltözött tehát, és a Tanár irodájába sietett. 

Ahogy belépett az irodába, főnöke arccal az ablak felé, neki háttal 

ült mozdulatlanul a hatalmas fekete bőrfoteljában; csak a kopasz fe-

jét látta, fölötte pedig Lenin elvtárs nézett rá szúrós szemekkel a fal-

ra akasztott képről. Borcsa hirtelen oldalra fordította fényes tar ko-

ponyáját, így a beszűrődő napfény megcsillant a szarukeretes szem-

üvegének vastag lencséjén. Ahogy egy pillanatra rámeredt, Péternek 

feltűnt, hogy furcsa módon kinagyítva látja felettese tág pupilláját.

Aztán, mint aki révületből ébred, megelevenedett a Tanár arca. 

Tétova mozdulattal hellyel kínálta Pétert: 

– Ülj le, kérlek alássan, mert nagy gond van!

Péter a másodperc törtrésze alatt pörgette át az agyában az elmúlt 

napok eseményeit, lázasan kutatva bármi után, ami „gondot” jelent-

hetne számára, de mégsem tudta mire vélni főnöke kimért viselke-

dését. Ezért zavartan rákérdezett:

– Nagy gond? Mégis, mi történt, Tanár Úr?

– Ma reggel azt hallottam, hogy most vasárnap a Réka nevű leá-

nyod elsőáldozó lesz a Szent Imre templomban…

– Így igaz, jól hallottad, Géza bátyám! – vágta rá kertelés nélkül. 
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– De hát, hogy gondolod ezt, kérlek? Te az én helyettesem vagy! 

Én ennek a megyei oktatókórháznak a párttitkára vagyok! És ti, a 

kórház melletti katolikus templomban akarjátok elsőáldozásra vinni 

a leányotokat!?

Akkor már évek óta együtt dolgoztak, és szó mi szó, sokat vitat-

koztak a vallásról, Lenin elvtársról, sőt a másvilágról is, de ezen viták 

során Péter soha nem rejtette véka alá a világnézetét. Mivel a hitét is 

mindig nyíltan megvallotta, mellbe vágta a számonkérés. Mély leve-

gőt vett és főnöke szemébe nézve az asztal elé lépett: 

– Tisztelt Tanár Úr! Ezt az országot az én keresztény őseim épí-

tették fel. A mi családunkban mindenki, amikor eljött az ideje, el-

sőáldozó volt. Réka lányomnál ez a nagy nap most vasárnapra esik, 

és ott lesz a templomban az egész családom, sőt, még a kommunista 

barátaim is... – nyomta meg szándékosan a mondat végét.

– Na, de Péterkém… – torzult vicsorgássá Borcsa erőltetett mo-

solya. – Nem kell ebből ilyen nagy ügyet csinálni. Nem az a problé-

ma, hogy a kislányod elsőáldozó lesz, hanem az, hogy hol lesz első-

áldozó? Itt a kórház tőszomszédságában!? Miért nem mentek el egy 

kis faluba? Ott nem ismer benneteket senki! – kezdte volna puhítani 

beosztottját.

Péter végignézett az előtte álló akarnok öregemberen, aki egyéb-

ként élet-halál ura volt az osztályukon, majd válasz helyett, egy hir-

telen ötlettől vezérelve, vetkőzni kezdett. Először a fehér köpenyét 

tette le, akkurátusan ráhajtogatta a fehér ingét, majd a nadrágját, 

közben pedig jól megnyomva a hangsúlyokat, így válaszolt az őt 

számonkérő főnökének:

– Kedves Géza bátyám! Mint tudod, nem a dicsőséges Pártodban 

vagyok a helyettesed, hanem itt, a kórházban, az osztályon, valamint 

a műtőben. A műtőben, ahol reggeltől késő estig dolgozom, és aho-

va ha kell, éjszaka is bejövök helyetted, mivel te nem tudsz itt lenni, 

ugyanis a Pártodat építed. Ha jól emlékszem, ilyenkor egyszer sem 

volt baj, hogy templomba járok… 
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Mire befejezte, csak az alsónadrágja és a fehér zoknija maradt 

rajta Kemenes doktoron. Szó nélkül kezet nyújtott a megrökönyö-

dött pártembernek, majd elhagyta a szobáját. Az ügyeletes orvosi 

szobájában aztán visszaöltözött az utcai ruhájába, a szekrényéből 

pedig hirtelen mozdulatokkal egy zöld szemeteszsákba dobálta az 

összes holmiját. Teljesen össze volt zavarodva, a történtek után egé-

szen máshol jártak a gondolatai. Talán ezért, talán más miatt, tény, 

hogyha nem kapja el a lépcsőn Dr. Szepezdy Károly, a zsákját ott fe-

lejtette volna. Szerencséjére azonban utána szaladt, megölelte, majd 

betette a cuccait Péter Skodájának csomagtartójába. 

Lassan gurult ki a kórház kapuján – senki nem tartóztatta…

*

Akkor még nem tudta, hogy ez volt az a nap és az a döntés, ami 

gyökeresen megváltoztatta a későbbi életét. Már Belső-Somogy 

mindig szívet melengető lankái között kanyargott az autóval, amikor 

egy árnyas ligetnél félre kellett állnia egy rövid pihenőre. Hevesen 

vert a szíve, ezért kiugrott az autóból, hogy az útmenti fák hűvösében 

átgondolja a történteket. Ekkoriban ugyanis már úgy érezte, hogy az 

élete „sínen van”. Végre egy olyan főnök mellett dolgozhatott, aki-

től sokat tanult, engedte őt önállóan dolgozni, aminek köszönhető-

en már körvonalazódtak a tervezett kandidátusi értekezésének főbb 

pontjai is. Néha dr. Borcsa Gézával arról ábrándoztak, hogy az egész 

csapatuk átmegy a Pécsi Egyetemre egy mellkassebészeti tanszéket 

alapítani, mivel az akkori klinikán ilyen osztály nem volt. Joggal él-

hette tehát bele magát abba, hogy minden megy a maga útján, ál-

mában sem gondolta volna, hogy kislánya első áldozása akadályt je-

lenthet majd a ranglétrán való előre lépésben. Ott tipródott még egy 

ideig az árokparton, és folyamatosan édesanyját hallotta, ahogy pá-

lyája kezdetén útjára bocsátotta őt: „Csak a hitedet el ne hagyd, fi am!”. 

Így búcsúzott tőle a diplomaosztója után. Kemenes doktor felugrott 

a padkáról, és ahogy visszaült a volán mögé, eszébe jutott az is, amit 
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még gyerekkorában pap nagybátyja mondogatott neki oly sokszor: 

„Ahol az Isten bezár egy kaput, valahol biztosan kinyit számodra egy 

másikat!” 

– Így legyen! – mondta ki hangosan bátorítva önmagát, majd 

ahogy gázt adott, már más színben látta az őt körülvevő világot.

És lőn: két ajtó is megnyílt a számára, igaz, kis időeltolódással. 

Nemsokára Nagybalkányon kapott állást, ahonnan pedig egy barát-

jának köszönhetően, pályázat során nyerte el a Dálnoki MÁV Kór-

ház általános sebészeti osztályának osztályvezető főorvosi állását.

*

Megannyi megpróbáltatással volt terhes az újrakezdés az egész 

családjuk számára Dálnokon. Mindaddig, amíg nem pályázott erre 

az állásra, Péter talán, ha három alkalommal járt az Alföldön. Ko-

rábban ennek a kórháznak a hatemeletes épületét a két folyó tor-

kolatánál csak egyszer látta, amikor Borcsa tanár úrral Debrecenbe 

mentek egy tudományos értekezletre. 

Az orvosi karból nem mindenki fogadta szívesen az új osztályve-

zető főorvost, ráadásul, amikor még a felesége, Eszter is munkába állt 

az anaesthesiológiai és intenzív terápiás osztály másodfőorvosaként, 

komoly ellenséget szereztek maguknak a kollégák között. A Keme-

nes doktornővel egykorú Dr. Karakas János főorvos úr – természete-

sen párttag és aktív munkásőr – minden követ megmozdított, hogy a 

doktornő ne kapjon főorvosi kinevezést a kórházban, de Kemenesék 

szerencséjére Romhányi igazgató urat ez nem befolyásolta a dön-

tésében. A Karakas- és a Kemenes-házaspár között azonban attól 

kezdve érthetően fagyossá vált a viszony. 

A középmagas, bajszos és szakállas Karakas Debrecenben végzett 

orvosként, majd traumatológus lett a megyei kórházban. Egy idővel 

az intézmény intenzív osztályára ment át, mivel viszont a párttag-

sága, valamint a munkásőrködése ellenére nem nevezték ki osztály-

vezető főorvosnak, átigazolt a MÁV Kórházba szerencsét próbálni. 
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Minden alkalmat megragadott arra, hogy elvtársaival munkásőr gya-

korlatokon vehessen részt, ahol persze bőségesen fogyott a „célzóvíz” 

is. Így aztán Kemenes főorvos cseppet sem csodálkozott azon, hogy 

a kollégája reggelente a szemüvegén keresztül is jól látható vérágas 

szemekkel, kialvatlanul állt munkába, és bűzlött az alkoholtól. 

Egy gyomorműtét alkalmával Karakas altatta Kemenes főorvos be-

tegét. Rutinműtét volt, így oldott hangulatban beszélgettek. Péter ma-

gáról elfeledkezve elmesélte, hogy előző nap a Dessewff y uszodában a 

kezébe került a Képes7, a Kádár János felesége által szerkesztett színes 

magazin, amiben Reagan elnökről cikkeztek. Azt írták róla, hogy a 

statisztikai felmérések szerint az USA ifj úságának 90 %-a példaképé-

nek tekinti az elnököt. 

– Boldog volnék, ha olyan országban dolgozhatnék, ahol az or-

szág első embere lehetne a példaképem – mondta Kemenes, le nem 

véve a szemét a felnyitott testről. 

– Miért, neked nem Kádár elvtárs a példaképed? – fortyant fel 

Karakas elvtárs.

Erre már Péter is felnézett a műtétből, mert megállt a kezében a 

tőfogó a meglepetéstől.

– Nem, Jánoskám, nekem Szent László lovagkirály a példaké-

pem! – mondta a maszk fölött a szemébe nézve.

– Csodálkozom, mert nekem Kádár János! – riposztozott az alta-

tóorvos. 

Síri csend telepedett a műtőre, a beszélgetésnek ezzel vége sza-

kadt. Péter soha nem tudta meg, hogy miért tartotta kollégája példa-

képének a hazaáruló, véreskezű diktátort.

*

December volt, hideg, zúzmarás vasárnap, amikor a diákmise után 

Pétert magához szólította Barkotai plébános úr, és megkérte, hogy 

kísérje be a sekrestyébe. Kemenes doktor érdeklődéssel követte az 

idős lelkipásztort, aki miután kulcsra zárta az ajtót, megkérte a főor-
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vost, hogy vizsgálja meg. Alapos vizsgálat után Péter arra gyanako-

dott, hogy az atya fájdalmait vélhetően a jobboldali heresérve okoz-

za, és ezt rögvest közölte is vele. A tisztelendő úr nem is habozott, 

rögtön arra kérte, hogy minél hamarabb operálják meg, ha lehet-

séges. A főorvos másnap már intézkedett, az atya pedig, az ambu-

láns kivizsgálást követő héten, befeküdt a kórházba. A műtétet Péter 

végezte, minden jól sikerült, a beavatkozást követő napokra pedig 

felajánlotta a szobáját a galambősz papnak. Barkotai plébános öröm-

mel élt a lehetőséggel, és a lábadozásából hátralévő időt a főorvos 

szobájában töltötte olvasgatással és imádkozással.

Aznap, amikor elbocsátották, az atya átvette a hivatalos papírokat, 

majd visszament Péter szobájába, és egy könyvet adott neki ajándék-

ba. A könyv Battyhány-Strattmann László életéről szólt. Kemenes 

Péter megköszönte a könyvet. Annak ellenére nem akarta visszauta-

sítani, hogy az édesanyjától előző héten megkapta már ugyanezt a 

kötetet.

Azon a hétvégi pénteken arra ébredtek, hogy hatalmas hópaplan 

takarja be a várost, és ahogy sétáltak a kórház felé, városszerte jég-

csapokat láttak lógni az ereszekről. 

A déli órákban történt…

Az előző napi ügyelet alatt Kemenes doktor kollégái felvettek a 

kórházba egy 56 éves, leromlott állapotú, sovány asszonyt, hasi pa-

naszokkal. Az éjszaki órákban készített hasi ultrahangvizsgálat epe-

kövességet igazolt nála. Hőemelkedése volt, a fehérvérsejt száma 

magasabb volt a megengedettnél, a jobb bordaív alatt, az epehólyag 

helyének megfelelően fájlalta a hasát. Az ajkai cianotikusak voltak, 

szívritmuszavarokkal küzdött, a lábai pedig jól láthatóan feldagad-

tak. A reggeli vizit után Kemenes doktor belgyógyászt hívott, aki 

vele egyetértésben epehólyaggyulladással magyarázta a beteg pana-

szait, és antibiotikus kezelést javasolt. Úgy vélekedett, hogy műtétet 

csak közvetlenül életveszély esetén lehet elvégezni a betegnél.



109

Ebben maradtak, és bár Péter egész nap operált, mégis állandóan 

az asszony járt a fejében. A műtétek között többször megvizsgálta, 

de az állapota változatlan volt. A fájdalmai nem fokozódtak, továbbá 

a hasi lelete is változatlan volt. Mégsem tudott szabadulni a gon-

dolattól, hogy hátha vakbélgyulladása van a betegnek? De mi van, ha 

nem? Mi lesz, ha diagnosztikus célból megoperálja és nem talál vakbél-

gyulladást, a beteg pedig belehal a beavatkozásba, akkor mit fog csinálni?

Kétségek között hányódott egész nap. Érezte, hogy valami nincs 

rendjén, de képtelen volt rájönni a dolog nyitjára. Töprengése és ví-

vódása közepette, tekintete megakadt a plébános úrtól kapott köny-

vön és röstelkedve jutott eszébe, hogy még nem végzett vele, pedig 

nem bánthatja meg az idős lelkipásztort azzal, hogy nem is referál 

neki az olvasmányélményeiről.

Lapozgatta a könyvet, bele-beleolvasott, de sokszor összefolytak 

előtte a betűk, mert a gondolatai elkalandoztak. Arra még az egyete-

mi tanulmányaiból emlékezett, hogy Battyhány-Strattmann László 

híres szemorvos volt, aki az elsőszülött fi át – Ödönt – egy megkésett 

vakbélműtét után, tragikus módon vesztette el. 

Kemenes doktor újra felütötte a könyvet az egyik fejezetnél, és 

olvasni kezdte. A történet szerint a Battyhány család az új autójával 

Szombathelyre utazott. Egyszer csak lefulladt a gépkocsi motorja. 

Hiába próbálták újraindítani, ezért felnyitották a motorháztetőt, 

odabent azonban ránézésre mindent rendben találtak. Kétségbe-

esetten próbáltak segítség után nézni az úton, ahol viszont rajtuk 

kívül senkit sem láttak. Ekkor imádkozni kezdtek. Elmondtak egy 

„Üdvözlégy”-et, az ima végén pedig könyörögni kezdtek: „Ödön, se-

gíts! fohászkodtak az ég felé fordulva. Kisvártatva egy fi atalember 

bukkant fel a semmiből. Hozzájuk lépett, szó nélkül belenézett 

a motorházba, majd igazított valamit odabent. Dolga végeztével 

ahogy jött, úgy nyoma is veszett egy szempillantás alatt. A „szegé-

nyek orvosa” – ahogy Batthyány-Strattmant már akkor is nevezték 

országszerte – beült a kocsiba, és indítani próbált. Lassan, nehézke-
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sen, de aztán mégis felberregett a motor, és továbbindulhattak. Ettől 

kezdve, ha bármilyen problémájuk adódott, Ödönhöz fohászkodtak, 

zárult a leírás.

Péter felnézett a könyvből. Kérdések visszhangzottak a fejében: 

Miért adta nekem a plébános úr pont ezt a könyvet? És miért pont most? 

Csak nem Ödön üzent nekem? De vajon mit akarhat mondani???

Délután két órára járt az idő. Jól érzékelhetően minden orvos és 

ápolónő már tűkön ült, a munkaidő végén le akarták tenni a lantot, 

és haza akartak menni a családjukhoz. Kemenes főorvos mégis el-

szánta magát, és a beteg ágyához hívta mind a belgyógyász, mind 

pedig az altatóorvos kollégáját, a beosztott orvosaival együtt. 

Ahogy arra számított is, mindenki ellenezte a műtétet. Keme-

nes akkor elmondta a történetet Ödönről. A kollégái úgy néztek rá, 

mintha megbolondult volna. A főorvos ekkor végső kétségbeesésé-

ben a beteg asszonyhoz fordult. Nem kertelt, hanem őszintén el-

mondta neki, hogy min tipródik, mik az esélyek az egyik, valamint a 

másik esetben; mindehhez pedig hozzáfűzte Ödön történetét is. Az 

asszony a helyi OTP egyik vezető munkatársa volt, és a templomból 

már látásból ismerték egymást. A műtéti beavatkozásba azonban az 

előírások szerint bele kellett egyeznie.

A hölgy a fájdalmai ellenére felült az ágyában, maga elé meredt 

egy kis időre, majd fi gyelmesen elolvasta a műtéti beleegyező nyilat-

kozatot. Még mielőtt tollat kért volna, hogy aláírja, Péterhez fordult. 

– Doktor úr, én magára bízom az életemet! Ha a jó Isten úgy 

akarja, hogy meghaljak, hát elmegyek. Ha életben hagy, mert tervei 

vannak még velem, akkor úgy lesz. Operáljon meg minél előbb!

Karakas főorvos mindenféle kifogásokkal próbálta elhalasztani a 

műtétet.

– Meglátod, hogy meghal a műtőasztalon! – vicsorogta Péter felé 

az utolsó érveként. 

– Ha nem altatod el, én fogom elaltani! – ordított rá Kemenes 

főorvos. 
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Akkora már a műtőasztal körül tolongott a fél orvosi kar. Péter vé-

get vetett a vitának, és műtéti team minden tagját a helyére rendelte. 

Amikor aztán megnyitotta a hasüreget, megkönnyebbült kiáltás sza-

kadt fel belőle, mert egy perforáció előtt álló, gyulladt féregnyúlvány 

csavarodott rá a köves epehólyagra. Folytatva a műtétet, eltávolította 

a féregnyúlványt és az epehólyagot, majd a protokollt követve be-

zárta a sebet. A műtétet befejezve körülnézett a csendben álldogáló 

kollégáira. Imára kulcsolta a kezét és jól hallhatóan azt mondta.

– Ödön! Köszönöm, hogy megsegítettél!

Az asszony zavartalanul és maradéktalanul meggyógyult. Amikor 

a búcsúzásra került a sor, egy vastag borítékot akart orvosa zsebébe 

csúsztatni, de Kemenes doktor nem fogadta el az ajándékot.

– Nem, nem nekem köszönheti az életét asszonyom. Menjen el 

köszönje meg inkább a plébános úrnak, akitől azt könyvet kaptam 

ajándékba, ami végül is rávezetett arra, hogy megoperáljam önt.

Meghatottan váltak el egymástól, és még sokáig üdvözölték egy-

mást barátsággal a miséken.

Attól kezdve a Pali nevű műtősfi únak köszönhetően, szinte szál-

lóigévé vált az osztályon, hogy amikor Kemenes nagyon izzadt a 

műtét közben, Pali fél hangosan menetrend szerint megjegyezte: 

„Ödön, segíts!”


