
Szende doktornőnek ez a napja is úgy kezdődött mint eddig bármikor: végigtapogatta, nyomkodta, 
hallgatta azt az 50 beteget, akik a várakozás hosszú óráiban kellőképpen elrémisztették, kioktatták 
egymást, vagy éppen jól összevesztek a bekerülés sorrendjét illetően. Kinyújtóztatta elgémberedett 
derekát. 

– Egy kicsit lazítok, míg az asszisztensnő ebédel. – gondolta, és épp a cipőjét készült levenni, mikor 
erélyes kopogtatás hallatszott.

„Ki a fene lehet az?” – gondolta, mert ilyen csúnyát ki nem ejtett volna a száján, ez elképzelhetetlen 
volt. Valaki ugyan hallani vélte, hogy egyszer azt mondotta a doktornő, hogy „A kakas csípje 
meg!”, de ez valószínűleg rágalom.

Az ajtóban egy magas, nagydarab fiatalember állt.

– Nyegle Elek vagyok – mondta anélkül, hogy ezt a doktornő megkérdezte volna. – Sürgős ellátást 
kérek, mert Föld körüli hajóútra indulok és tegnapra kellettek volna az orvosi papírok.

„Föld körüli hajóút!” – Szende doktornőben az írígység szikrája lobbant, de azért hellyel kínálta a 
már ülő fiatalembert. – Nos, lássunk hozzá, mik a panaszai? – mondta.

– Leginkább az, hogy nálunk nem lehet igazi juharszirupot kapni. Ami itt van, az kotyvalék. De 
majd most, ha érintem Amerikát, jól betankolok! – és élvezettel visszaszívta a szájában felgyülemlő 
nyálat, ezzel is érzékeltetve, hogy mennyire finom az igazi juharszirup.

Szende doktornő érezni vélte, hogy 1 Hgmm-t emelkedett a szisztolés vérnyomása, de tartotta 
magát.

– Ez tényleg nagy probléma, de én konkrétan a testi, netán lelki panaszaira lennék kíváncsi, ha 
vannak ilyenek.

– Vannak, persze, hogy vannak! Először is egy enyhe fokú kyphoticus angulatio itt a derekamnál. 
Gondolom azért, mert a multkor nagyon hirtelen rántottam meg az orrvitorlát.

– Ez igen sajnálatos, de ezzel a panasszal rheumatológushoz kellene fordulnia. – jegyezte meg a 
doktornő.

– Természetesen, ezt csak úgy mellékesen jegyeztem meg. De azt hiszem, hogy a rhinitisem és a 
mindenre kiterjedő allergiám már ide tartozik. Ez utóbbi betegségem csak itthon jelentkezik, ha a 
Bahamákon vagyok, kutya bajom!

„Öntelt barom!” – de hangosan csak ennyit mondott a doktornő: – Ezen tudunk segíteni. Legyen 
szíves derékig levetkőzni, megvizsgálom.

– Teljesen fölösleges, nem kell engem megvizsgálni. Csak egy papírt kérek, hogy nincs súlyos 
bajom, néhány gyógyszert föl is írtam egy cédulára, aztán már itt se vagyok. Ja, a szomatotrop 
hormonommal valami difi lehet – és kissé idegesen a szék alá húzta hatalmas lábait – Néha azon 
kapom magam, hogy nem fér a nyelvem a számba.

„Pedig mekkora jótétemény lenne az emberiség számára, ha egyáltalán nem lenne nyelved!” – ez 
volt az első gondolata Szende doktornőnek, de csak a másodikat öntötte szavakba: – Mondja 
Nyegle úr, szabad megkérdenem, hogy honnan ismeri ezeket a szakkifejezéseket? Netalán tán 
kolléga?



– Hát igen, két szemesztert elvégeztem a bolognai egyetemen... – révedt el tekintete Nyegle 
Eleknek.

Szende doktornő viszont azt érezte, hogy a diasztoléja is követi az előzőleg kiugrott szisztoléját. De 
negédesen kizökkentette paciensét a múltidézés ködfátyolából.

– És miért nem fejezte be, nem tudott olaszul? – akaratlanul is vitriolba mártotta nyelvét.

– Egy fenét! Én voltam a legjobb – és büszkén kidomborította mellkasát – De tudja, volt egy kis 
problémám. Nem is tudom...Olyan röhejes. Az egyetem mellett van 2 ferde torony. Mindig az volt 
az érzésem, hogy rám dőlnek.

– Kár lett volna a tornyokért. Ez valóban sajnálatos. De majd írok egy beutalót a psychiátriára, meg 
vért is veszünk. Sajnos, néhány nappal el kell halasztania a földöntúli utazását. A tengeri sellők, 
akarom mondani süllők biztosan megvárják. – viccelődött a doktornő.

Ekkor váratlanul megszólalt a Nyegle úr derekán fityegő mobiltelefon.

– Elnézést, ez biztos Casablanca lesz. Szobacserét kértem, nem bírom az észak-keleti szélirányt.

– De itt nem lehet telefonálni! Mindenhol ki van írva, nem látta? – csapott az asztalra Szende, de 
ekkorra már inkább Morgóra hasonlított a veres arcával.

– Bocs' azonnal végzek. – és tényleg.

– Na, hol is tartottunk? Igen, egy kis türelmet kérek, mert az anamnézisét, statusát és epikrízisét be 
kell vinni a számítógépbe. De az asszisztensnő épp ebédel és én nem igazán értek hozzá... – szólt 
zavartan. Egyrészt, hogy az előbb nem tudta indulatait kordában tartania másrészt, hogy miért nem 
ért a számítógéphez?

– Ez nem probléma, én vakon tudok gépelni. Diktálja doktornő, mert nagyon sietek.

Szende doktornő ekkor enyhe szédülést érzett, a füle dobolt és csak azt látta, hogy egy nagydarab 
férfi kidülledt szemekkel kiabál fölötte valamit, de az egészből semmit sem értett.

– Hé, jöjjön már valaki! A doktornő rosszul lett! Minek megy az ilyen orvosnak, ha nem bírja a 
gyűrődést!
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