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Ajánlás
Nem könnyű vérképzőszervi betegségből meggyógyulni, s igen küzdelmes
munka ilyen típusú betegek kezelése, a tünetek enyhítése. Munkatársaimnak
és magamnak sok-sok évtized óta az együtt gondolkodás, közös erőfeszítés,
néha elkeseredett harc ad erőt ahhoz, hogy minden apró előrelépésnek jó
szívvel örülhessünk. A gyakran nehéz, embert próbáló hétköznapok kudarcainak, sikereinek feldolgozásában Antoine Saint Exupery Fohásza lehet
segítségünkre:
Uram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom, csak
erőt kérek a hétköznapokhoz.
Taníts meg a kis lépések művészetére!
Tégy leleményessé és ötletessé, hogy a napok sokféleségében és
forgatagában idejében rögzítsem a számomra fontos felismeréseket és
tapasztalatokat!
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Segíts engem a helyes időbeosztásban!
Ajándékozz biztos érzéket a dolgok fontossági sorrendjében, elsőrangú
vagy csak másodrangú fontosságának megítéléséhez!
Erőt kérek a fegyelmezettséghez és mértéktartáshoz, hogy ne csak
átfussak az életen, de értelmesen osszam be napjaimat, észleljem
a váratlan örömöket és magaslatokat!
Őrizz meg attól a naiv hittől, hogy az életben mindennek simán kell mennie!
Ajándékozz meg azzal a józan felismeréssel, hogy a nehézségek, kudarcok,
sikertelenségek, visszaesések az élet magától adódó ráadásai, amelyek révén
növekedünk és érlelődünk!
Küldd el hozzám a kellő pillanatban azt, akinek van elegendő
bátorsága és szeretete az igazság kimondásához!
3

Az igazságot az ember nem magának mondja meg, azt mások
mondják meg nekünk.
Tudom, hogy sok probléma éppen úgy oldódik meg, hogy nem teszünk semmit.
Kérlek, segíts, hogy tudjak várni!
Te tudod, hogy milyen nagy szükségünk van a bátorságra.
Add, hogy az élet legszebb, legnehezebb, legkockázatosabb
és legtörékenyebb ajándékára méltók lehessünk!
Ajándékozz elegendő fantáziát ahhoz, hogy a kellő pillanatban és
a megfelelő helyen – szavakkal vagy szavak nélkül – egy kis jóságot
közvetíthessek!
Őrizz meg az élet elszalasztásának félelmétől!
Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt, amire szükségem van!
Taníts meg a kis lépések művészetére!

Ajánlom ezt a könyvecskét kedves munkatársaimnak, betegeinknek.

Szeged, 2016. július havában
Prof. Dr. Borbényi Zita

4

2013 tavaszán, még mit sem sejtve a hamarosan bekövetkező betegségemről

Utólagos előszó
A naplót eredetileg magamnak szántam, ezért csak az igazat írtam le. Az egy
hónapos zárt klinikai kezelés alatt célszerű okokból megosztottam a napi
naplójegyzeteimet családommal, így lett nyilvánossá a dolog, ők pedig tovább adták néhány aggódó, közeli barátomnak. Később biztattak: segítenék
másokon, ha közzétenném. Én is érzem ennek súlyát, tartozásom van: az
egészségügynek, személy szerint orvosaimnak, a Hematológiai osztály nővéreinek, meg a sorstársaimnak elsősorban, és a lelkiismeretemnek is. Ez már
nem az én magánügyem. Hálás vagyok Borbényi professzornőnek, hogy kialakított kettőnk között egy olyan sajátos orvos-beteg viszonyt, ami felbátorított arra, hogy túljutva a nehezén, megismertethessem vele a Naplómban lejegyzetteket. Ma már tudom, neki is erőt adott nehéz időszakaiban.
Az első, rövidebb változatban készült naplót ő segítette megjelenni. Innen
indult el írásom azon az úton, amely legfőbb vágyamat teljesítheti: betegségtörténetemmel segíthetek sorstársaimon és erőt adhatok küzdelmeikhez.
Legfőképpen azoknak, akik hasonló betegségekkel küzdenek, s akikkel egy
közös kapocs köt össze bennünket: az őssejt transzplantáció.
Magamról annyit, amennyi történetem megértéséhez szükséges. Aktív
életemet Szegeden töltöttem, a kultúra és a képzőművészet közelében végeztem a munkámat köztisztviselőként. Sokféle dologgal foglalkozom, ez a
naplómból is kiderül. Bár tollforgató vagyok – művészeti szakíró, – ettől
még járatlannak számítok a napló műfajában. A kéziraton alig változtattam,
meghagytam személyes jellegét, így vélem hitelesnek. Két és fél év történéseit
osztom meg a nyilvánossággal. Mikor lezárom a kéziratot, csak azt tudom
biztosan, hogy ennek a küzdelemnek még nincs vége.
Arccal, névvel vállalok mindent, ez természetes számomra. Jogi és
adatvédelmi okokból kezelő orvosom, dr. Borbényi Zita nevének kivételével minden más nevet megváltoztattam, minden gyógyszernevet, konkrét kezelést csak körülírtam vagy laikus jellemzéssel idézek föl. Ez néha
humoros megoldásokat hoz, de hát ez is a mindennapi élet tartozéka.
Az ápolásomat végzők sem saját nevükön szerepelnek, pedig megérdemelnék, hogy saját nevükön szerepelve a naplómat olvasók elismeréssel illessék
áldozatos munkájukat, ország-világ elismerje tudásukat.
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A kiadó bíztatására utólag megírtam a transzplantáció utáni történéseket
is. Lelki tényezőkre gondolva és tényszerű korszakhatárokra is építve tagoltam az azóta eltelt bő másfél év eseményeit, így természetesen eltér a stílusa,
időbelisége a kezdő fejezetekétől. Ez a rész se lett kevésbé izgalmas és fordulatos, mint a transzplantációval lezárt időszak.
Ma újra egészségesnek tartom magam, emberhez méltó hasznos és dolgos
életet élhetek. Rengeteget dolgozom, és örömemet lelem benne. Biztosan
tudom, hogy más ember lettem és másként élem a világomat, mint előtte,
és mint most, utána. Vallom, hogy megérte végig menni ezen a nehéz úton.
A gyógyulás életfogytig tartó folyamatában a legnagyobb adomány számomra, hogy a transzplantáció után újra visszatért a jövőképem. Hogy ez mekkora időtávot fog át, az legyen az én titkom. Hatvanhét éves vagyok, s remélem,
talán ad még annyi időt nekem a Sors, hogy felcseperedő unokáimban eleven
emlék maradjak.

Felkészülés a küzdelemre
2014. február 10. hétfő
Ma elhatároztam, hogy mégis belekezdek a naplóírásba. Már csak abból a
megfontolásból is, hogy tudjam, mikor, mi történt/történik velem, és vissza
tudjam idézni, mikor és mennyiben változott valami. A rák nem tudom,
hogy mikor kezdődött, talán sohasem derül ki. Nem is lényeges: limfómám
van. Ez a nyirokrendszer rákos megbetegedése, meglehetősen ritka kór. Ma
délben megtudom, hogy mire számíthatok.

2014. februárjában, az első kezelések előtt
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Hogy is kezdődött?
Összefoglalom, mi is történt eddig: December tájékán (2013) már tudatosult bennem, hogy a jobb hónaljamban meglehetősen jól tapintható csomó
van. A dezodoros stift szépen szánkázgatott rajta. Nosza, ezzel orvoshoz kell
fordulnom. Szerencsére csak január 6-ára kaptam időpontokat, így a karácsonyi ünnepek alatt megkímélhettem családomat a kollektív idegeskedésektől. Magamban persze az elejétől fogva tudtam, hogy komoly baj van, ezt az
ember megérzi. Próbáltam azért leplezni.
Beindult a szokásos gépezet: sebészet, vérvétel, ultrahang, urológia, egyebek. A végeredmény: nem tudni semmi pontosat a daganatokról addig, míg
ki nem vesznek egy darabot belőle. Egyébként test szerte mindenütt van,
ahol nyirokcsomó megduzzadhat. Az urológus PSA vérvizsgálatot is javasolt.
Ezt amint tudtam, elvégeztettem: negatív lett. Ez jó, de addigra kiműveltem
magamat a limfociták dolgában és tudtam, hogy azok az adatok semmi jót
nem jósolnak. Visszanéztem két év laborjait, – megvannak, hiszen „bónuszként” cukorbeteg is vagyok – meg korábbiakat is: mindig a norma feletti
számban voltak a véremben.
Kardiológus is kezel, – őbenne feltétlen megbízom – hozzá fordultam
leleteimmel, mert éreztem, hogy az időmmel futok versenyt. Azzal a kéréssel
kerestem hát meg, hogy milyen orvosi utat ajánl ebben a bonyodalmas helyzetben. Ő se találta megnyugtatónak papírjaimat, meg alaposan megvizsgált.
Telefonon konzultált a férjével, aki egy szomszédos város kórházigazgatója.
Rövidre zárták a dolgot: mielőbb kerüljek hematológus kezébe. Gőzöm se
volt akkor arról, milyen orvosi szakág ez. Ő segített hozzá, hogy már másnap megvizsgálhatott Borbényi Zita professzornő. Kábultan hallgattam miféle betegségem is lehet, de kijelentette, hogy semmi biztosat nem tud addig
mondani, amíg nem küldhet laborvizsgálatra egy kimetszett nyirokcsomómat.
Január 29-én kimetszették a hónaljamból az egyik nyirokcsomót.
Egyszerű műtét volt, persze hosszas előkészületekkel. Egy óra múlva kezembe kaptam kis fedeles üvegecskében a féldiónyi nagyságú nyirokcsomómat.
Mutatós darab volt, magam vittem be a hematológiára.
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Tanulságként írom le, hogy eddig egyetlen komoly betegségemnek sem
éreztem semmilyen irritáló jelét. A cukorbetegséget fel sem veszem – az sem
fáj, – csak lassan, de biztosan rombol, ahol tud. A szívkoszorú érszűkületről
fogalmam sem volt. Az sem okozott tüneteket sosem. Maréknyi gyógyszert,
plusz inzulint kapok évek óta, de szerencsére nem látszik rajtam. Koromhoz
képest jól tartom magam, a fizikai erőm is megvan, talán fiatalosabb is vagyok, mint ami a korombeliekre jellemző. Bármikor lekocogok 5-6 kilométert, a kajakozás pedig a Tiszán, a Maroson a legmagasabb élvezetet jelenti
számomra. A limfómát így nem vettem volna észre, ha kezdő nagyapaként
nem figyelnék szándékosan jobban oda mindenre, amit nem találok a testemben rendjén valónak.
A közelmúlt eseményeire visszagondolva előjöttek persze szokatlan jelenségek: például a nyár óta tapasztalt masszív éjszakai izzadások. Ámde ki figyel
erre oda, hisz nyáron nagyon meleg van… Két furcsaság azért beugrott utólag: mikor hajnalonként kajakozni mentem, bő negyedóra múlva deréktól lefelé erős viszketés kezdődött a combom belső felén, allergiás bőrjelenségekkel
tarkítva. A másik: a nyári szúnyoghadak csípései iszonyúan viszkettek, fájtak,
felsebesedtek. Néha hetekig nyomot hagytak az alkaromon meg másutt. Később megtudtam, mindkettő előjele volt a nyirokrendszer megbetegedésének. (Ki hitte volna!)
A családom – értesülve arról, hogy valami szokatlan és komoly baj lehet
velem, – mellém állt, megszeppenve, de természetesen fogadták a híreket.
Előre menekítenének, ki-ki a maga módján. Én is igyekszem túltenni magamat a tornyosuló gondokon, mert szeretnék még élni egészségesen és értelmesen, emberhez méltón, ameddig csak lehet. A fenyegető fejlemények
hatására azért elhatároztam, hogy egyelőre rövid távú céloknak rendelem alá
a napjaimat. Eltökéltem magamban azt is, hogy mindent megteszek azért,
hogy jó erőben, felkészített szervezettel kerüljek az orvosi tortúrák gépezetébe. Így lesz honnan visszavonulnom és marad talán annyi tartalékom, ami
segít később talpra állni.
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A szembesülés
Lelkileg már hetek óta felkészültem a legrosszabb hírekre. Persze más az,
amikor az ember szembesül vele, úgy szembe, pofába. Egy biztos volt számomra: semmi értelme összetörni, magamat sajnálni, sajnáltatni. Engem az
egészséges életösztön eddig minden betegségemből kisegített. Meg az optimizmusom is, elvégre legkisebbként, hetedik szülöttként eleve szerencsére
kárhoztattam… Pár hete a klinikákat járva egyébként is annyi látható nyomorúsággal találkozom, hogy szinte kaján vigyorral konstatálom: vajon ki
cserélne velem, akin kívülről egyelőre semmi se látszik, ámde belül…
Február 10. 12 óra
A feleségem Mamu, bekísért a Hematológiára, délben kellett ott lennem.
Pontban akkor kerestek is, de mondták, hogy rendben van, előbb menjek
a Szuzannákhoz vérvételre, majd szólítanak. Két óra előtt jutottam be végre
Borbényi Zita professzornőhöz. Közvetlen személyisége, tiszta, világos magyarázata az első pillanatban megnyugtatóan hatott rám. Tőle aztán megtudtam,
amit addigra már sejtettem. Non-Hodgkin limfómám van, abból is egy közepesen agresszív változat, amivel ha nem küzdünk meg időben, nyerni fog.
Ideírom orvosi szaknyelven is:
C8301 Non-Hodgkin lymphoma, hasított, kissejtes (diff)
96733 Malignus lymphoma köpenysejtes, lymphocitás közepesen
differenciált változat
Ez nyirokrák a közismertebb nevén. Az enyém ráadásul ritka kombináció.
Közepesen „zajos” kezelési procedúrát jósolt.
Furcsa érzés fogott el, vártam, hogy a hírtől összeomlok, (ahogyan a
filmeken szokás), de nem így történt. Szinte megkönnyebbültem a profes�szornő tárgyilagos, világosan fogalmazott, nagyon alapos tájékoztatójától.

12

Utólag tudom már, hogy miért: sokkal rosszabb volt a bizonytalanság, a tudatlanság. Szinte őrjítő volt visszagondolni a kétségek közötti őrlődés időszakára, ami ezzel lezárult, hát eddig tartott. Immár tudom, mivel (kivel?)
kell megküzdenem.
Elmondta, hogy ez a rákfajta alattomos támadó, meglehetősen agresszív,
gyorsan kifejlődő, de a jó hír, hogy a rákbetegségek között leginkább ezt
tudják gyógyítani ma már: Tehát nem reménytelen a dolog. Február 21-én,
pénteken már kapom az első kemót, utána hétfőn és innentől kezdve két-három hetes periódusokban addig, amíg írmagja mutatkozik a rákos sejteknek.
A vége a dalnak őssejt átültetés lesz, (akkor még nem tudtam mit is jelent ez,
de érdekesen hangzott) ami egy hónapos masszív kórházi periódussal jár, és
erről a mélypontról kell/lehet aztán feltápászkodni. Erre valószínűleg úgy
nyár derekán kerül sor. Szóval, ez az optimista forgatókönyv. Ha minden jól
megy, akkor egy év múlva már majdnem a régi leszek, ha igaz.
Közben még a lábam se remegett. Az volt a szerencsém talán, hogy ösztönösen a legrosszabb forgatókönyvet prognosztizáltam magamnak – érzi ezt
az ember, sohasem gondoltam volna – és nagyjából az is jött be. Így lehetett,
hogy szinte megkönnyebbülten hallgattam Borbényi professzornő tárgyilagos magyarázatát, mit találtak a kimetszett nyirokcsomómban. Furcsa, de
kifejezetten megkönnyebbültem, hogy magam mögött tudom a bizonytalanságban töltött nyomasztó napok hangulatát.
Csak akkor törtem meg, mikor hazafelé menet életem párja jött szembe
velem a Derkovits fasoron, biciklivel. Jött elém… Szólni akartam, de a keserves zokogástól egyetlen értelmes szó nem jött ki belőlem. Pár perc múlva
hazaértünk, valamennyire már lenyugodva elmondtam neki mindent, amit
tudtam. Szótlanul hallgattunk egymásba kapaszkodva, nem tudtuk, legföljebb csak éreztük, hogy mi minden vár még ránk.
Bújtam a netet, ahogyan mások is teszik, szembesülve a rájuk tört bajjal,
immár a pontos diagnózis birtokában. Találtam ezt is, azt is, de nem lettem
okosabb. Magamba szálltam és határoztam: ha más is kibírta, én még inkább
ki akarom bírni. A sokkal nehezebb lesz majd annak megélése, amikor az
ember drámai sebességgel tapasztalja életenergiáinak fogyását, megváltozását.
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A cukorbetegségem, meg a koszorúér szűkületem miatt eddig se volt betegségtudatom. A rákkal is megbarátkozom, majd ezt is az életem részének
tekintem: Úgy teszek vele, mint egy rám kapaszkodó potyautassal, akinek
megvannak a sajátos érdekei ebben a különös kapcsolatban. A közeli két-három hét tisztázza majd a kilátásaimat: csontvelő mintavétel, PET CT Kecskeméten – sürgősséggel – már jövő szerdán és sokat számít majd az első
kezelések hatása. Addig minden csak képzelgés.
A napokat az elkezdett és befejezetlen teendőim számba vételével töltöm.
A leltárkészítés lázában égek. Közben nyomasztó kérdések gyötörnek: men�nyi időm lehet, meddig leszek ép, munkára képes. Szoros munkaprogramot
állítok össze: mindenekelőtt be kell fejeznem a Csongrád képzőművészetéről
írt kéziratomat, (sehogy se haladok vele), át kell gondolnom a betéti társaságunk fenntarthatóságát is, rendet kell vágnom a családi ügyvitel, számlázások
között, be kell vonnom ebbe a páromat és meg kell részletesen terveznünk a
közeljövőt. (A távolabbiról még nem lenne aktuális, ekkor már úgy éreztem.)
És legfőképpen, a rám váró kemoterápiás kezelések ellenére „szalonképesnek” kell maradnom június 21-ére, amikor Morzsi lányomék egybekelnek.
Most szombaton (február 8.) tartottuk az eljegyzésüket. Közben tuningolom
magamat – lehetőség szerint sportolok, immunerősítő löttyöt iszom (céklalé,
szmötyi) és Zsöfike lányom Igortól, az orosz csodatevőtől eltanult auragyógyász hókuszpókját is nyitott lélekkel fogadom. (Képes volt hazajönni emiatt
egy hétre a pár hónapos kisfiával, Jakóval, hogy kezeljen!) Szóval akkor miről
is panaszkodjak?
Február 19. szerda
Kecskemétre kellett elutaznom hajnalban, ott végezték el a PET/CT vizsgálatot. Ennek az a lényege, hogy vénásan kaptam egy jó adag sugárzó anyagot,
erre megittam egy bő liternyi ánizsízű löttyöt. Egy óra kényelmes pihenés,
majd irány a computer tomográf. A várakozást ólomparavánokkal határolt
fülkében töltöttem, mert erősen sugárzó lettem vagy három óra hosszára. Érdekes ez a vizsgálat, pillanatnyilag a legkorszerűbb orvos diagnosztikai módszer, méregdrága beavatkozás. Hát, ezt a kegyet is kiérdemeltem.
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A leletet megvártam, (nem vágott jó képet hozzá az asszisztencia, mert
addig is az ő terüket sugároztam) délben már a kezemben volt. A lényeg szinte feldobott: szépen kiterjedt daganataim vannak test szerte: ahol egyáltalán
nyirokcsomó lehet, ott kialakultak a sugárzó gócok. A jó hír benne – nekem,
laikusnak persze –, hogy nincsenek egyelőre áttétek. Hazaérve a gépemen
is megnéztem a CD-t: hát, tengernyi fénylő pont test szerte, mint az űrbeli
éjszakai felvételek a városokról. Talán időben kerültem orvoshoz, most ebben
reménykedek. Pénteken már kapom a kezelést: megkezdődik a potyautasom
lenyuvasztása.

Február 21. péntek
Ma kapom az első kemót. Jól érzem magam, lelkiekben is erősnek, hiszen
kedvezőek az eredményeim. A tényszerűség kedvéért: 82 kiló vagyok, van
étvágyam, semmim nem fáj, a gumók az állam alatt, meg a hónom aljában
köszönik szépen, jól vannak. Nyolc órára megyek a klinikára, viszek olvasnivalót, kaját, innivalót. Ma vesznek csontvelő mintát. Ha jó állapotban jutok
el délutánig, akkor még elmegyek Csongrádra, mert ott nyitom a második
kiállítást, a készülő könyvünk beharangozásaként. (Elmentem, tettem a dolgomat, bár kissé zúgott bennem minden.) Megálltam, hogy nem beszéltem
a bajomról senkinek.
A második kezelésen minden jól ment. Besoroltam a „reménysorra”. Így
nevezem magamban a kemóra várakozók hallgatag csoportját, akik ott szorongunk a szűkös előtérben, kezelésre várva a régi klinikán, félfenékkel ülve
a törött széksoron. Most, az első nap valami spéci koktélt adtak, ami arra
szolgál, hogy a rákos sejteket beburkolja és célpontként szolgáljon a lekaszálásukra az utána belém csöpögtetett szereknek. Állítólag lázat, hidegrázást,
egyebeket okoz. Előrelátásból egy leleményes elektromos kütyüvel adagolták
a lét a vénámba délután 1 óráig benyeltem a kb. másfél litert. Extra jutalomként délben, némi érzéstelenítés után, félméteres szerszámokkal meglékelték
a medencecsontomat és kivettek egy darabka csontvelőt vizsgálatra. Kibírtam, azt hittem, jobban fog fájni.
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Hétfőn, február 24-én kaptam egy másfajta kemó koktélt. Egyelőre külön-külön adták, hogy lássák, miként reagálok. Kisebb bágyadtságon kívül
mást nem éreztem. Kaptam még három gyógyszert, öt napig kell szednem,
köztük valamiféle szteroidot is. Az jól felnyomta persze a vérnyomásomat,
meg a cukromat.
Március 17. hétfő
Utólag írom le a történéseket, legalább tömöríteni tudom az egészet. Szóval,
ezen a napon vonultam be a klinikára (még a régi helyre, a Belklinika épületébe) a második kezelésre. Jól kezdődött minden, dél felé ugyanis hazaküldtek,
mivel nem volt hely a felvételemre. Másnap délre végre kaptam ágyat, megkezdődhetett a sokféle vizsgálat, vérvétel, egyebek.
Különleges hangulatú klinikai osztály ez. A lepusztultság ellenére rend és
patika tisztaság mindenütt. Itt aztán sűrítetten találkozhat az ember a sokféle
nyomorúság különféle változataival. A betegek többsége korombéli, de akad
bőven fiatalabb is. Sokuk arcára, megjelenésére már rányomta külső bélyegét
a kór: sárgás, viaszos bőrszín, hajvesztés, szőrtelenség, kopaszság – ez utóbbit
a nők amolyan mosónős egyen fityulával rejtegetik. Kétféle alapbetegséggel
küzdenek az ide kerülők: vagy vérképzési betegségekkel vagy nyirokrendszeri
rákokkal küzdenek. Mindenki súlyos eset, ha nem is látszik rajtuk. Négyágyas
szobába kerülök, de hamarosan költöznünk kellett az eredeti 1-es kórteremből. Ketten tüdőgyulladást kaptak, nekik kellett az oxigéncsonkos helyünk.
Zokszó nélkül mentünk. Ők pedig mégsem a mi helyünkre kerültek, hanem
egyenesen az intenzívre: órák alatt válságos lett az állapotuk. Hát, ez egy ilyen
betegség: a fertőzésveszély nem tréfadolog. (Májusban tudtam meg a sorsukat: H1N1 vírus, tüdőgyulladás kapta el őket, egyikük meghalt, másikukkal
májusban egy kórterembe kerültem, ő túlélte. 46 éves erdész, csont és bőr,
járni, mozogni alig bír, aggastyánnak néz ki szegény.)
Szerdától kapni kezdtem végre a szereket. Péntek estig, azaz inkább szombat délig vagy 8–10 liternyit összességében. Jól bírtam, bár állítólag emelt
szintben kaptam a mérget. Végig izgultam, hogy haza mehetek-e Barni,
az idősebb unokám 3. születésnapjára a hétvégén. Szerencsére igen, mivel
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különösebb tünetet nem produkáltam. Étvágyam az nem nagyon volt, de
végül nem hánytam – legalábbis míg bent voltam, addig nem.
A kórházi állapotokról annyit, hogy bámulatos hozzáértéssel, alapossággal, odafigyeléssel dolgoznak a nővérek. Rend van, itt tévedni nem lehet,
mert könnyen végzetes lehet bármi. Utólag jöttem rá, hogy az osztály orvosai – vannak tízen, tizenketten – nagyon odafigyelnek mindenkire. Tényleg
képben vannak, igazi profik. Minden apró tünettel foglalkoznak, nem udvariasságból kérdezik: hogy van? Mellesleg kedvesek is.
Barnival és Morzsi lányomékkal jó hangulatban töltöttük el a hétvégét.
A feketeleves csak ezután jött. Az utóhatások előszele még vasárnap reggel
meglegyintett, amikor fotóművész barátomnak tett ígéretem került sorra,
miszerint lefotózna kajakban a Tiszán, kora hajnali fényekben. (Bekerülök
ugyanis a szegedi művészekről készülő foto-albumába, ez a fotózás a legfőbb
hobbimat volt hivatott dokumentálni.)

Kajakban, azon a bizonyos hajnalon
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Nem kellett volna elvállalnom – utólag már tudom. Nem voltam igazán
magamnál azon a hajnali órán: hányinger gyötört, aztán titokban hánytam is
lazán, csak oda a Sárga homokjába. Utólag csodálom, hogy nem fordultam
bele a Tiszába. Sürgősen kikotródtam a partra.
Aztán egész héten bágyadtan kornyadoztam otthon. Jócskán levert a
lábamról a kezelés. Minden napra jutott valami meglepetés mellékhatás: a
legváratlanabb az volt, hogy csomókban hullott a szakállam, meg a hajam.
Aztán a kapott vérképzést serkentő s.k.-beadható injekciók mellékhatásaként
egy kellemetlen derékfájás tört rám az egyik éjszaka közepén, szinte teljesen
lebénultam. A kanapé támláján hasmánt feküdve tudtam csak létezni és kibírni valahogyan hajnalig. A következő egy véres orrnyálkahártya gyulladás
volt, egy hétig tartott, mire kikecmeregtem belőle. Egy gombás fertőzés is
elkapott, éppen csak annyira, hogy tudjak róla. Aztán légúti fertőzés következett, azt szopogató tablettákkal valamennyire kikúráltam.

Április 2. szerda
Ez az a nap, mikorra a vérképem a napi ellenőrzésekkel olyan kedvező mértékű lett, hogy leválhattam a klinikáról egy kb. három hetes regenerálódásra.
Április 18-án kapom ambulánsan az újabb kemoterápiás kezelést. Addig persze fokozott óvatosság: maszkot kell viselnem, nem mehetek emberek közé,
még a napsütést is kerülnöm kell.
Közben aztán végre erőre kaptam, így lemehettünk Szarvasra, a
Körös-parti nyaralónkba. Jót tett a szabad levegő és az a hely, ahol mindig
jól érzem magamat. Az idő is kegyes volt: enyhe napsütés, kellemes meleg.
A legidősebb sógorom (93 éves volt) temetésére jöttünk össze a hétvégén
mindannyian. Közben bekattant, hogy mindjárt 65 éves leszek (április 17.)
én is. A születésnapomra talán a szeci album is kikerül a nyomdából, annak
kéziratát még a betegségem előtt sikerült nyomdába adnom.
Április 18. péntek
Születésnapi bónuszként újabb kemó. Rutinszerűen bírom, semmi komplikáció, ebédre már otthon is voltam. Előző nap volt a városházán a szeci könyv bemutatója, (Századfordulós ékkövek a címe, nincs kereskedelmi
forgalomban) igazán szép születésnapom kerekedett ebből. Morzsi lányom
megrendelte fotós barátomtól a Maros-torokban készült kajakos fotómat,
ott kaptam kézhez, szépen bekeretezve. Gyönyörű fotó, csak én tudom, hogy
kényszeredett mosolyom mögött mik zajlottak akkor bennem. Ez volt a
meglepetés a javából.

Egy kocka a PET CT-ből
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Még a kezelés közben találkoztam Borbényi professzornővel, aki aztán
berendelt a szobájába és így alkalmam nyílt arra, hogy átadjam neki a még
nyomdaszagú szépséges szeci albumot, hogy valamiképpen jelét adjam tiszteletemnek, mert tényleg hálás lehetek neki. Még otthon akartam bele írni
pár sort, amit ezerszer megrágtam magamban. Aztán rájöttem, ne tegyem,
mert túl szentimentálisra sikeredett. Ha nem látszik meg rajtam, hogy miféle feltétlen bizalom van bennem iránta, akkor szavakkal felesleges bármit is
kifejezni.
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Hosszan elbeszélgettünk, kiderült, hogy a férje is fotózik. (Nagyon jól!)
Részletesen kikérdeztem az engem érintő fejleményekről. Megnyugtatott,
hogy jól alakul az állapotom.
Meglepetés azért adódott még aznap, pénteken: este erős hányinger tört
rám, kihánytam a jóízűen befalt vacsorámat. Aztán negyedóra múlva a maradékot. Így ment még számtalanszor újra és újra egész éjszaka. Reggelre
alig éltem, kiszáradás fenyegetett. Reggel hatkor hívtam a klinikát, mondták,
hamarosan lesz orvos, az kikérdez. Így is lett, behívtak, befogadtak, ez itt így
természetes, mint utóbb megtudtam. Infúziót kaptam, benne hányáscsillapítót, délre elfelejthettem az egészet.
Ezután már semmi kórság nem tört rám. Lementünk Szarvasra, a telkünkre, csodás napokat töltöttünk Barni unokámmal és Morzsiékkal. Gyönyörű tavasz tombolt a telken, a Körös mentén. Felszívtam magam élni
akarással, hiszen ez a legkedvesebb hely számomra. Jókat dolgozgattam, unokáztam, élveztem az életet, magamba szívtam az éltető erőt a körülölelő éledő
természetből.

Május 9. péntek
Ma került sor a negyedik kezelésre, ezúttal megint a szokásosakat kaptam.
Egy szobába kerültem két korábbi sorstársammal és begyűjtöttem a híreket.
Hát, bizony, mégsem szanatórium ez. A leginkább megrázó hír Kari halála
volt. Mindössze 21 éves volt, vidám, életerős fiatalként hozták be. Rosszul
lett, kiderült, hogy leukémiája van. Pár nappal az után, hogy áprilisban kijöttem a klinikáról, szörnyű szenvedések között meghalt. Pedig mi laikus
betegek neki jósoltuk a leggyorsabb felgyógyulást…
A kezeléseket jól bírom, a 24 órás koktél persze jórészt az ágyhoz kötött.
Citosztatikumot adagoltak belém, 2,4 litert, plusz utána meg előtte vesevédőt. Az éjszaka volt a necces, mert öt-tíz percnél többet nem bírt ki a pumpás
gép, mindig besípolt. Hajnali négy óra felé aztán a nővérkével megegyeztünk, hadd folyjék a lé gravitációsan, kikapcsolta hát az adagolót.
Ma, május 12-én az általam leginkább tisztelt Mária-Magdolna nővér
aláíratta velem az őssejt begyűjtésére vonatkozó beleegyező nyilatkozatot.
Hát, végre célegyenesbe ért, amit vállaltam. A híre megelőzte őt, mire megismertem. Úgy láttam ő az, akit a betegek között különös tisztelet vesz körül.
Láthatóan hivatásszeretet vezérli, nekem is jó ez, megbízom benne. Ő az,
akire legtöbbször rábízzák ezt a kényes műveletet. Öt óra hosszat tart majd.
Elmondta, hogy állandóan mellettem kell lennie, mert a legkisebb üzemzavar is azonnali beavatkozást igényel.
Így már tudom, hogyan történik majd az őssejt levétel: Egy szekrény
méretű szeparátorba bevezetik az egyik vénámból a vért, közben alvadás gátlót kevernek bele. Kicentrifugálják az őssejteket, összekeverik újra véremet,
aztán a másik vénámban visszaadják. Közben öt óra mozdulatlanság, se orrvakarás, se más önállóan. Hát vicces lesz, node mennyire hasznos!

Szarvas, töltekezéseim helye
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A hangulatom is kifejezetten jó, erősnek, egészségesnek érzem magam,
és agyban is gyúrok a túlélésre. Sikerülnie kell, mert úgy érzem, jó állapotban
megyek majd neki a mélyrepülésnek. Mamu aranyos meglepetésként naponta jobbnál jobb levesekkel etet, frissen, melegen hozza be, aztán betermelem,
ahogy bírom. Segítenek a jó hírek is a családból. Júniusban az esküvő – ez a
hónap eseménydús lesz. Vissza kell majd erősödnöm.
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Május 19. hétfő
Hétfőn visszamentem a klinikára, mivel a már említett injekció kúra hatására várható az őssejtek megjelenése a véremben. Meglehetősen émelygős,
legyengült, zavart állapotban mentem be, az előtte való napok is így teltek.
Morzsiék hazajöttek Barnival, Zsöfi is a kis Jakócával, úgyhogy nem a lelki
tényezőkkel volt baj, hanem a fizikaiakkal. Barnival szinte semmit sem tudtam játszani, szegényke jól tolerálta. Aztán nekiduráltam magamat vasárnap
reggel, elvittem biciklizni. Bár ne tettem volna. Hamarosan éreztem, hogy
baj van, szédülés, émelygő rosszullét, mindenféle elfogott egy negyedóra
múltán. Alig párszáz métert mentünk csak, de nem bírtam fizikailag, kiment
minden erő belőlem. Ájulásféle gyengeség tört rám, káprázott a szemem,
azután ki tudja mennyi ideig, minden elsötétült előttem, biciklistől nekidűltünk a kerítésnek, Barni a kezeim között volt, ez megnyugtatott valamelyest.
Három sarokra voltunk csak otthonról, valahogy magamhoz tértem, de alig
tudtunk hazavergődni.
Hétfőn még lefelé szálltak a vérkép adataim, őssejteknek minimális jelenlétével. Kedden végre jelentkezett estefelé a derékfájás, ami azt mutatta,
hogy valami történik. Az előző napi 9-es értékkel szemben szerda reggelre 75-ös őssejtszámot találtak 1 mikroliter véremben, ami fantasztikusnak
ígérkezett.
Aznapra beindult a gépezet, az őssejt gyűjtést dél felé tervezték elindítani.
Mária-Magdolna nővért berendelték, összeállította a gépet az ágyam mellett.
1–2 órás előkészületeket kívánt mindez, közben kiderült, hogy a laborban is
tervszerű előkészületek indultak be. Korábban már leírtam, hogyan működik
a begyűjtés, de egészen más volt ez testközelben. Olyan, mint egy sci-fiben:
szekrény méretű, játékgéphez hasonló felépítésű szerkezet kezeli a kivezetett
véremet, zümmög a centrifuga, tejeszacskó méretű műanyag tárolóba gyűlik
az órák során az őssejt. Én fekszem az ágyon, a könyökvénámba szúrt méretes tűkön keresztül adom az anyagot. Garantált félnapos mozdulatlanság,
semmi mozgás, gyakorlati kéznélküliség, zsibbadás. Ám az egész vidáman
telt, nyüzsgés a kórteremben, mindenki izgatottan figyelte a fejleményeket, a
látványosságra mások is be-bekukkantottak. Amikor felbukkant Teddy-doktor, mókás modorú rezidens orvos, már én is láttam, nem fogok unatkozni.
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Az őssejt begyűjtő szerkezet platformja

Két órakor kezdtünk, negyed 8-ra már szabad voltam. Magam se hittem,
hogy különösebb kínok nélkül kibírom. Az őssejtekből 9 szériát gyűjtött be
a gép. Borbényi profnő 8-at kért, de én eggyel többet vállaltam, biztos, ami
biztos alapon, ne ezen múljon a szükséges mennyiség. Másnapra vártam a
labor válaszát, hogy a minták milyenek, s hogy elegendő-e a legyűjtött men�nyiség, vagy folytatni kell még a procedúrát. Tizenegyre jött meg – éppen
vizitkor – az eredmény: 19.1 millió őssejt gyűlt össze, kb. négyszerese a vártnak és a szükségesnek. Mit mondjak, beleremegtem a gyönyörűségbe, ez nagyon bíztató jel. Alighanem jó és erős maradt a szervezetem általános állapota. Ráadásul, amire kezdetektől készültem, rendben teljesült. Gyógyítható és
gyógyulásra képes vagyok. Ahogy eddig is hittem.
Június 11. szerda
Május 30-án jutalomként kaptam még egy kemó kezelést, pénteki napon,
ahogy ez szokásos. Itt már átmeneti állapotok uralkodtak, senki se bánta a
költözködést. A kemós kezelő lelke, Zsóka nővér már kifelé farolt a régi helyéről, hiszen pár napon belül költözködik az osztály az új klinikára.
Az utóhatások most alig jelentkeztek, eddig megúsztam különösebb
gond nélkül. Egy-két alkalommal hányinger környékezett, meg végig megmaradt a torokkaparás, no meg az émelygés a gyomromban, a beleimben.
Étvágyam egy szál se. Fogytam is máig vagy 5–6 kilót. Meg se látszik persze
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rajtam. Pénteken még búcsúzóul megkaptam a beutalókat a góckutatásra,
meg beígérték a PET CT-t Kecskemétre.
Június 30. hétfő
Szűk egy hónap kemoterápiától mentes idő adatott meg nekem. Micsoda
könnyebbség! Közben csupa örömteli esemény: 21-én Morzsiék esküvője,
szarvasi nyaralások az unokákkal, békés nekikészülődések a nagy beavatkozásra, nyári befőzések. Szóval, ment az életünk, ahogy máskor szokott, a betegségemmel meg csak annyit foglalkoztam, amennyit muszáj volt. Persze
jártam az orvosokat rendesen, mert a góckutatás miatt 5-6 vizsgálatot be kellett vállalnom. Igazából csak a fogaimmal volt baj, egy fogműtét már meg se
kottyant, éppen két nappal történt, az esküvő előtt. Kaján vigyorú örömapa
leszek! Aztán végre kaptam időpontot is az újabb PET CT-re, Kecskemétre.
Ez a legfontosabb információ: megmutatja, mennyit értek a kezelések. Délre
már túl is voltam rajta: a lényeg, hogy erős regresszió következett be a daganatos gócokban. Persze, köszönik, még megvannak: harmadannyira zsugorodva és az adatokból ítélve nagyjából harmadannyi radioaktív halmozódást
mutatnak. Nem tudom, mire lesz elég 3-án, amikor Borbényi professzornő
kiértékeli az eddigi fejleményeket. Az a gyanúm, hogy egyelőre további kemót fogok kapni. Na, itt tartunk, amiben az a jó, hogy a szervezetem reagált
a kezelésekre, talán nem is olyan rosszul.

A transzplantáció
Július 3. csütörtök
Mától naponta írom a történéseket, mert magam is kíváncsi vagyok, hogyan
élem meg a rám váró tortúrákat.
Reggel időben beviharzottam a hema-ambulanciára, mert ma történik
meg az eddigi vizsgálatok összegzése: sorsdöntő nap tehát, kiderül, milyen
eredménnyel jártak a kezelések és sor kerülhet-e már az őssejt kezelésre.
A hematológia közben átköltözött a vadonatúj klinikaépületbe, modern,
korszerű körülmények közé. Az ambulancia is itt működik, egészen komfortos viszonyok között. Erről csak annyit, hogy ez a lelkiismeretes és elszánt
hivatástudattal dolgozó gyógyító stáb megérdemelte végre a hozzájuk méltó
körülményeket.
Hamar sorra kerültem – előtte a szokásos vérvétel természetesen – majd
a professzornő beszólított. Telefonálás közben fogadott: a folyosón harmadik
hete folyik az esővíz a lámpaburából, ebben intézkedett. Jót élcelődtünk ezen,
aztán végre belenézett a PET eredményembe. Közben mormoltam valami
olyasmit, hogy én nem vagyok elragadtatva, így további kezelésekre számítok
- mondtam. Hát, pont az ellenkezője történt: ő erősen kritizálta a véleményt
leíró orvost, hogy azt is odaírhatta volna, hogy a mért halmozódási értékek
nagyjából a fiziológiai értékek, azaz csak némileg magasabbak az egészséges
szervezetre jellemzőnél. Aztán kerek-perec közölte: jöhet az őssejt beültetés!
Node mikor? – Hát, most, mindjárt! - válaszolta. Az a helyzet ugyanis, hogy
számított erre a kedvező eredményre, - közben megjött a csontvelő eredményem is, az is jó, tehát ne takubakuzzunk. Próbáltam egy nap haladékot
kérni, de mindjárt beláttam: mit halogassak, hiszen erre a pillanatra vártam
hónapok óta. Délre várnak, ebben maradtunk.
Rohantam haza, Mamuval rohamtempóban összeraktuk a kórházi cuccaimat, vizet, papucsot, törülközőket vásároltunk, aztán Baluval, a szomszédommal, meg Mamuval, irány a klinika. Itt persze csak délután 4 felé
kerültem be a „kaptárba”, mert a velem együtt költöző 21 éves szabadkai

Morzsi lányom esküvőjén Mamuval, már túl a kemoterápián
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kislánnyal problémák adódtak. (Állítólag a klinikai szlengben így hívják maguk között a nővérek, mióta olvasták a naplómat. Pedig nem is én találtam
ki, én is másoktól hallottam.)
Érdekes procedúra a zárt részlegbe történő becsekkolás: minden egyes
holmimat egyenként lefertőtlenített a nővér, aztán nekem kellett átvedlenem
pizsamába. Minden maradék cuccom vissza, az összes a feleségemnél landolt
egy feneketlen szatyorban. Mielőtt átöltöztem érzékeny búcsút vehettem
tőle: bő egy hónapig nem látjuk majd egymást. A bennem zakatoló izgalom
nem engedett utat érzelmeimnek.
A pizsamára még egyszer használatos ruházatot, lábzsákot, sapkát kellett
öltenem, mert pár méteren áthaladtunk az akut részlegen. Tényleg komolyan
kezelik itt a sterilitást. Innen bekísért a nővérke a cellámba. Hédinek hívják,
30 körüli lehet, 3 éves kisfia van, egy távolabbi faluból bumlizik be dolgozni.

Na, ez a cella (az egyszemélyes steril kórterem) érdekes hely: teljesen zárt,
négyzet alapú szoba, hatalmas ablakkal nyílik, kilátással a Tisza ártér felé eső
klinikakertre. Az ablak előtt kies tetőkert, teli szép virágokkal. Nem nyitható
az ablak, kicsit zavaró, hogy állandóan zúg a légkondi. A berendezés egy modern kórházi ágy, vadiúj, praktikus szekrényke, egy műanyag kerti karosszék,
a falon tv. Ezen kívül egy hipermodern, elektromos kütyükkel szerelt infúziós állvány, mindenféle csatlakozó a fejemnél (oxigén, vákuum, egyebek, meg
második unokám, Jakóval közös bekeretezett fotónk, egy ötlevelű lóherével).
Van még bent egy sokféle orvosi szerrel, eszközzel tele rakott asztalka – akár
egy műtőben. Hédi nővér kedvesen közli: ezek tiltott területek számomra. Az
egész olyan, mint egy ultramodern szállodai szoba, az innen nyíló fürdőszoba
is olyan szintű. Na persze, nem nyaralni jöttem: a szobából tilos kilépnem,
még az előszobába se. Az ugyanis az idelátogató személyzet zsilipelő helye.
Bármikor rám nyithatják az ajtót, én egy riasztó csengővel adhatok hírt, életjelt. Akár egy falanszterben. Vagy inkább egy luxusbörtönben. Internet használat ott sincs, ahogy itt sem. (?) Megoldom magam, mobilnetet vettem.
Az meg különösen felemelő érzés, hogy megtudom, én vagyok a szoba első
lakója: a világtörténelemben persze…
Ma már nem csinálnak velem semmit, éjfélkor lesz látogatóm az éjszakai
ügyeletes nővér, majd vérnyomást mér, hogy mégis tudjam, hova kerültem.
Egyébként ketten vagyunk a kaptárban lakók, a másik az említett szabadkai
lány a harmadik delikvens hétfőn érkezik.
Július 4. péntek

A szobám az összes kellékkel

26

A napfelkelte simogató szépsége, meg az internetes kütyü megjövetele tette
széppé és emlékezetessé a napot. Végre megvan így a kapcsolatom a külvilággal,
skypoltunk is Morzsiékkal, meg Mamuval. Máskülönben ólomlábakon megy
az idő, a reggelim 10-kor jött meg, az ebédem ugyan 2 órakor, de azt meg halasztanom kellett a nyaki vénámba beültetett kanül miatt. Valaki lenyúlhatta a
közben a betervezett infúziómat, mert az egész szombatra halasztódott. Olvasással, naplóírással, a gépemen lévő fotók rendezgetésével azért hasznosan telt
a napom. Éjfélig ébren voltam, mert megnéztem végre egy meccset a vb-ből, a
brazil-columbiai összecsapást. Fergeteges iramú, jó meccs volt.

27

Éjfélkor pontban jött a szokásos vendégnővér mérni vérnyomást, szaturációt, egyebeket: nem tűnvén ismerősnek bemutatkoztunk egymásnak.
Maszkban, fityulában nem ismeretem rá én sem, de aztán beugrott, találkoztunk már többször is. Ő meg azért nem ismert meg, mert haj nélkül szopott
gombóc lett a fejem, se szakáll, se haj, se szemöldök. Jót beszélgettünk – ez
itt nem szokás annyira – kifaggattam, mi a jellemző a delikvensekre, hogy
viselik a tortúrát. Két eset van: vagy teljes depresszió vagy morgás, fogak csikorgatása. Nekem viszont a beszélgetések hiányzanak. Be is pótoltam, mikor
csak tehettem. A kanült beültető sebész ráadásul díjazta is óvatos érdeklődésemet, hogy kiféle, miféle ő, aki a nyaki ereim között matat. Mire a negyed
óra alatt, míg szinte észrevétlenül beültette a kanült a nyakamba, elmesélte,
itthoni karrierje egész történetét. A végkifejlet megdöbbentő: a jövő héten
már Angliában dolgozik tovább.
Július 5. szombat
Még jó, hogy naplót írok, különben arra is nehéz visszaemlékezni, mitől
más a mai nap, mint a tegnapi. Ma reggel is a besütő nap ébresztett, jót
tudtam aludni. Ez mindenesetre attól különbözik, hogy kezdem magam
kórházban érezni. Hédi nővérrel reggeli torna gyanánt átrendeztük a szobát, a műszeres részleg a jobbomra került, mert ott van a kanül, a privát
részleg pedig balkézről. Literes löttyöt kaptam bevezetőként reggeli után.
Meg rám kötötte a kutyafuttató spirált. Nem vicc: 6 méteres spirálba csévélt műanyag cső köti össze a nyakamba ültetett kanült a kemót adagoló
állványos gépezettel. Egy jó fél órát matatott a műszereken, kiépített egy
csöveket elosztó rendszert, ezt az ágykeretre rögzítette. Az egész olyan, mint
a fűtéscső elosztó a padlófűtésünknél otthon, csak persze szolidabb méretű. Most már tiltott terület a fejtámaszomat szolgáló ágykeret harmada
is. Ezen a csaprendszeren kapok mindent az elkövetkező három hétben.
Mindenesetre szabad mozgásom van így a rám szabott térben. Megkerült
a beígért kemóm, azt is bekötötték, meg a véralvadás gátlót, hogy ne kapjak agyérgörcsöt mondjuk. Rákérdeztem, segít-e, ha nem heverészek. Segít.
Egyébként is, a mérgek teszik a dolgukat, ha vízszintesbe kerülök, mindjárt
alszom is. Na, nem, ameddig tehetem, fent leszek, mozgok, nem akarok
idő előtt legyengülni. A cifraságokat csak növeli, hogy ezen túl gyűjtenem
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kell minden csepp vizeletet – ez már ismerős – meg minden étkezés után
fertelmes ízű löttyel öblögetni a szájamat, utána ecsetelni. Ez a szükségképpen jelentkező gombás fertőzést előzi meg.
Látogatóm csak Hédi nővér, meg az ügyeletes orvos volt ma. Ők se jönnek többet, csak ha letelt az infúzió. Praktikus világ ez.
Az állapotomról, meg a hangulatomról is adok naponta helyzetjelentést.
Délelőtt, amíg nem kaptam a kemókat, egész feldobott voltam. Mielőtt beadják, kaptam 3-4 pirulát, ezekben van hányás gátló, nyugtató, meg a csuda
tudja mi. A kemó előtt 1 liternyi infúziót kaptam, ez készíti elő a terepet a
mérgeknek. A szokásos méregadagot simán befogadtam: se hidegrázás, se láz,
ahogyan már megszoktam. Utána jött az új kemó, ilyen csomagolásúval még
nem találkoztam: kb. félliternyi, sztaniolba csomagolva, tömzsi tartályban.
Ezek így együtt rendesen lelohasztottak, csak az ágyban heverészve éreztem
magam jól a bőrömben. Felduzzadt és kivörösödött a képem, égett a szám
belül. Estére, mire lementek a levek, ezek a tünetek elmúltak. 10–20 percnél
tovább semmivel sem tudtam foglalkozni (olvasás, tv, számítógép), minden
idegesített, fárasztott.
A jó hír, hogy az esti skype konferenciák jól jönnek, megkoronázzák a
napot. Barnikám különösen aranyosan szerepelt, amikor csak tehette, megsimogatott a képernyőn. Józan belátásom visszazökkent a valóságba: összegezve az eddigieket: panaszra semmi ok, rosszullét vagy bármi ilyesmi meg se
környékezett eddig. Étvágyam is jó, a kajára se lehet panasz.
Július 6. vasárnap
Ez a nap is más, mint a többi, mert Jakóca 8 hónapos lett. Zsöfi elért skypon
délelőtt, meg is tárgyaltuk mindjárt. Úgy tűnik, sűrűsödik a napirendem:
reggel fél 6-kor kelt föl a Nap, utána felkelek és naplót írok, 6 felé jön a
takarítónő, aztán előkerül a nővérke is. Most időben jött és rendben is volt
minden, Mária-Magdolna volt beosztva vasárnapra. Számolni se volt kedvem, annyi kemót hozott erre a napra. Volt közötte bő másfél literes, meg negyedórás lecsöpögésű. Sűrűn kellett rácsöngetnem, mert az állványon össze-
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vesztek a kütyük: a véralvadásgátló 24 órás pumpa csekély nyomással löki a
rendszerbe a mannát, a többi infúziót pedig adagolóval nagyobb nyomáson,
ezért a pumpa rendszeresen besípolt. Úgy oldottuk meg, hogy a pumpát átmenetileg kikapcsoltuk, aztán nagyobb sebességgel rajtolt később, hogy le ne
maradjak valamiről. Egyébként eszméletlen mennyiségű gyógyszert kapok,
reggel, délben, 4-kor, 8-kor plusz éjfélkor is mindenféle tarkabarka pirulákat.
Hova lesznek bennem?
Magam se hiszem: semmi mellékhatás eddig: rosszullét, hányinger, hasmenés, semmi. Ez jó jel. Tudtam dolgozni is a könyvön, ez is megnyugtatott.
Minden nap megvizsgál valamelyik dokinő, Gordity Titánia a soros ezen a
héten. Ő se talált eddig semmit, csak vízhajtót írt elő, amit érzek is.
Remekül beüzemelt a skype konferencia, este felé időzítettük, ez be is
fog válni a jövőben. De jó!- ez a nap is megvolt. Lassan benne leszek a kemós tortúra idejének a felében, bár lehet, hogy a neheze van hátra. Csodák
csodája, az étvágyam is megvan, a kaja se olyan rossz, meg tudom enni, meg
néha még ízletes is.
Július 7. hétfő
Teljesen fel vagyok dobva attól, hogy egyelőre semmilyen káros mellékhatás nem környékezett meg, remekül tudok dolgozni, haladok is a félbehagyott kézirattal. Amúgy monoton a napirend, a takarítónők ugyanazok,
de most Borbála nővér a soros, aki víg kedélyű, és ezzel feledteti is velem,
hogy vagy fél tucat méreggel telt tartályt köt belém a nap folyamán. Persze
ezekben van jócskán hányás gátló, ami nyilván hat, amíg hat. Étvágyam is
változatlan. Ma először pirítják meg a kenyeret a reggelihez. Nyilván tévedésből, mert délben pirítatlanul kapom, persze nem eszem meg, ebédhez
sosem falok kenyeret.
A tisztán látás kedvéért azért néhány tényt is lejegyzek: Az étkezés: egyelőre nem különbözik a szokásostól: reggel két szelet kenyér, általában csomagolt sajt, a szokásos vaj, ma például mackó sajt. Ital: hecsedli tea üresen, ha
eltévesztik, akkor cukrosan. Leves: általában bármi, ami levesnek nevezhető.
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Második fogás: többnyire rizibizi, tészta főtt vagy sült hússal, gyakran csirke
szárnytő, esetleg comb. Ma kivételesen rakott krumpli volt. Ebédhez mindig
van egyen kompót sörét méretűre szabdalt almadarabokkal.
Ezen kívül élvezeti cikk az ásványvíz, amiből félóránként kortyolgatok,
így is elegendő vizeletet produkálok, mert mérni kell és ez már így marad az
idők végezetéig. A vécé mellett sorakozik a tartály – mi tagadás nem éppen
épületes látvány, ha okom lesz rá, lesz mitől hánynom. Viszont rendszeresen
kiöntik a nővérek, csak ők tehetik meg. Kivéve éjszaka, akkor én is, de reggel
a pluszt be kell vallanom.
Napi rutin az orvosi vizsgálat, kétnaponta jelentős mennyiségű vért csapolnak le. A fejemnél lévő karácsonyfa jellegű állványon néha egyszerre két
zacskóból is kapom a leveket, emellett állandóra van bekötve egy lószérum
méretű injekciós berendezés egy elektromos kütyübe, ami folyamatosan táplál belém mindenféle véralvadás gátlót, gondolom nyugtatót, gyomorvédőt,
egyebeket is.
A mai napba némi izgalmat a mobilnet lejárata vitt. Na, itt veszi észre az
ember, hogy ha ez a vékonyka szál megszakad, mindjárt úrrá lesz az emberen
a bezártsági pánik. Máskülönben megbékél az ember – még az ilyen izgága
fazon is, mint amilyen én vagyok – a szűkre szabott térrel. A mai nap azért
is különleges, mert ha jól számolom, a kemós periódusnak éppen a felénél
tartok. Ha eddig ilyen jól bírtam, a másik felében sem fogok elszállni, ezt
remélem.
Ami a legbelsőbb gondolataimat illeti: kétségtelen, hogy megrémiszt látni az ismeretlen összetételű folyadékokat liter számra és ezek mind bennem
landolnak. Hát nem ásványvizek vagy jófajta rozék, az biztos. Rozé színű
még nem volt, de az itteni kúrának az is része. Ám még sincs bennem ellenérzés vagy undor. Tényleg el tudja az ember fogadni tudatilag is, hogy ezek
a mérgek gondosan kiszámítva, mégiscsak rajta segítenek.
Ma megérkezett a harmadik lakó is a kaptárba. Állítólag egy 40-es, természetesen már kopasz férfi. Tehát három cellából áll a kaptár, az enyém a luxuscella, mert innen valóban szép a kilátás, meg a tájolás is kedvező, keletre néz.
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Július 8. kedd
Hát, az a helyzet, hogy már minden apróságról beszámoltam szűkös környezetemről. Ma annyiban volt más a helyzet, hogy az éjféli nővérvizitnél
félálomban maradtam, így az orvosság, amit be kellett volna vennem, megmaradt. Reggel Borbálával annyiban maradtunk, hogy nem hiányzik az a pár
pirula: kuka.
Mélyen elaludtam a napfelkeltét is – elmaradt, mert felhős volt az ég, leverten, álmosan tengődtem a reggeli megérkezéséig. Jó diétás: három pirítós,
szerény vajacska, meg csipetnyi lekvár. Bőven elég volt, pedig volt valamiféle éhségérzetem is. Utána bejött a nagy álmosság, végig aludtam az időt az
ebéd megérkeztéig. Beszürkült kint az idő, hideg lett a szobában, így inkább
takaró alatt töltöm az időt. Ma is menetrendszerű orvosi vizit, ezúttal orvostanhallgatóval kibővítve.
Ami zavar: pocsék az ábrázatom, szőrszálak meredeznek mindenütt kusza összevisszaságban. De tilos a borotválkozás. Nagyon manószerű leszek,
mire hazakeveredek. A közérzetem már jelzi a méreggel telítődést, de egyelőre szóra sem érdemes. Az ebéd ízletes volt: milánói makaróni, de órákig
éreztem a böndőmben és ez már ismert jel: hamarosan nem lesz étvágyam.
A szokásos 3–4 liter méreg ma éjfélig belém pumpálódik, hányingerem
csak azért nincs, mert minden literes zacskó előtt lószérum mennyiségű hányásgátlót kapok a nyakamnál lévő szabad csapon keresztül. Már csak három nap kemó, aztán vége. Remélem, hogy örökre. Tulajdonképpen nem
haragszom én ezekre az ezüstpapírba csomagolt tartályokra, hiszen javamat
szolgálják, miközben tudom, hogy derekasan pusztítanak bennem mindent,
amihez csak hozzáférnek. De azért díjazni fogom, ha vége lesz.
Rémisztő ez az egész terápia, de csodálatra méltó is: mennyi kísérlet, óvatos próbálkozás vezetett el ide, hogy személyre szabottan, végtelenül bonyolult
kezelési folyamat végeredményeként a remélt gyógyulás legyen a terápia vége.
Rákérdeztem, összességében mit kóstál ez az őssejt terápia? 20 millió alapáron,
plusz az extrák. Hát, vigyáznom kell magamra, ha túlélem, zsák arannyal ér föl
lassan a maradék 80 kilóm, vagy még annyi se, mire kikerülök innen.
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Elejtett válaszokból azért már tudom, hogy a feketeleves nem a kemó,
hanem ami utána jön, mert késleltetett a hatás. Persze bízom benne, hogy
sikerül minél kevesebb extra mellékhatást kiérdemelnem. Ez a nap is megvolt, az állapotom a szokásos, jól érzem még magam, de ha már nem, akkor
se fogok panaszkodni.
Július 9. szerda
Tegnap este még megnéztem a brazil-német döntőt, tényleg kár lett volna
kihagyni 7:1. focitörténelem, de szép meccs is volt. Éjfélkor jött Mária-Magdolna, kevésnek találta a cukromat, így fél 3-kor hozott egy rettenetesen felcukrozott teát. Reggelre 5,5 lett az eredményem, de szerintem e nélkül se
kómáztam volna be. 6-kor még bejött ellenőrizni, mielőtt hazamegy. Tényleg a lelkiismeretesség mintaképe, igazi megszállott. Most, mivel nyugodtan
tudtunk kettesben beszélni, megmondtam neki, hogy szeretném a hálámat
valami személyessel kifejezni, az általam írt és szerkesztett szép szecessziós
albummal szeretném megajándékozni. Azt boldogan elfogadja-mondta.
Mamu majd mellé tesz még egy ugyanakkora bonbont is.
A pocsék idő megtette a hatását, lehűlt a szobám, ezért általában
paplan alatt töltöm a napot, így dolgozom. Haladtam ma is a könyvvel.
Próbáltam alkudozni klíma ügyben: természetesen nem szabályozható. Várom a holnapot, hogy reggel besüssön a nap, majd akkor megmelegszem.
Ma a szokásosnál is több infúziót kapok, ezek a cukromat lenyomják, emiatt valamit buherálnak majd az inzulinommal. Mondtam, hogy egyszerűbb, ha sűrűn eszek, úgyis darabokban alszom, a kóma veszély meg csak
éjszaka van.
Ma visszatért Hédi nővér, ő sarkosan szigorú velem, persze ebben is
maradtunk. Délután volt szusszanásnyi ideje – rengeteget dolgozik ő is –
kicsit beszélgettünk arról, ki mivel üti el az idejét. Tisztelte bennem, hogy
állandóan dolgozni lát. Mondtam, hogy ez nekem duplán jó, mert haladok
a dolgommal, meg észre sem veszem, hogy bármi bajom lenne. Hát nincs
is! Még.

33

Július 10. csütörtök
Pont egy hete kezdődött a procedúra. Nagy nap a mai: most kapom az utolsó
kemót, összesen egy fél literest, meg egy titokzatos 1 litereset. Ez állítólag
új, eddig még nem kaptam, külön ennek örömére rögtön reggel Hédi nővér
belém diktált egy nagyon hatásos hányásgátlót. Ez a „titokzatos” fogja elintézni a maradék káros sejteket, azaz tabula rázát csinál a belsőmben. Ezt a
hányáscsillapítót most rendszeresen kapom majd, itt is landolt a maradék az
asztalomon.
Ma, ha minden jól megy, és valóban meggyógyulok, talán soha többet
nem diktálnak belém kemót. Úgy legyen!
Ezt a reggelt a lelkizésre szánom, mert szükségét érzem. Különös meghatódottsággal figyelek magamban belülre, mert keresem a jelét, mikor tényleg
lenullázódik az immunrendszerem, elpusztul a csontvelőm, a gyomor nyálkahártyám, meg egyebek. Elvégre csecsemőkorom óta velem élő valamik
ezek. Mindig érzékenyen éltem meg a testi kondíciómban bekövetkező veszteségeket, ez a kemó most sokszoros adag lesz, az biztos. De eddig semmi: se
bágyadtság, se tompultság, gerincfájdalom, ilyesmik, még csak rossz hangulat se. Azért miközben ezeket leírom, elszorul néha a torkom. De hát szembe
kell nézni ezekkel a dolgokkal, nem lehetek és nem is tudok kívül maradni
magamon. Azért van egy enyhe zabszem is bennem, mert azt látom, hogy
a napi rendszerességgel vizsgáló Biszterczki doktornő egyre szigorúbban és
alaposabban gyömöszöli a belsőségemet, ő nyilván már észlel változásokat.
Hát, ez egy ilyen betegség lenne? - nem fáj, csak a léleknek? A tudat persze
nyomasztó, hogy mi lett volna ha… Ha nincs bennem az a minimális gyanú,
hogy a dudor az sohasem jó, ha szokatlan helyen van. Azóta rákérdeztem,
milyen stádiumú volt a rákom, mikor kezelni kezdték: 4. fázis – azaz a végső
a négyes skálán, ami azt mutatja, hogy mindenütt elterjedt, ahová eljuthat.
Hát, nem sok időm lett volna hátra. Én 2–3 fokozat közöttinek véltem a netes szakirodalmat tanulmányozva. Akik olvassátok, tanuljatok ebből. Nekem
szerencsém volt.
Ma bizonyos, hogy fordulópont áll be az életemben. Nem tudni, mi lesz
a kimenetele. Az elhallgatott válaszokból, meg amit tudok erről a kezelésről,
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csak az a biztos, hogy most jön a mélyrepülés. Nem ma lesz a jele, de nagyon
figyelni fogok, kapok-e jelzést.
Felidéződött bennem egy nagyon régi belső jóslatom, valamikor tizenéves koromból, mikor elképzeltem az életemet, pl. azt is, meddig fogok élni.
Akkor még jógáztam. És nagyjából 18 éves koromban abbahagytam. Akkor
az rögzült bennem, hogy 64 éves koromban nagyon komoly bajom lesz, ami
a jóga hiánya miatt ér el. Nyilván nincs így, de éppen a 64-et töltöttem, mikor a rák beütött. Az biztos, hogy az új születésnapom az a nap lesz, amikor
majd az őssejtjeim megtapadnak. Addig Isten tenyerén leszek. Vagyis túljutok majd az egészen, ez biztos.
Rémes abba belegondolni, hogy még tökéletesen birtokomban érzem a
testi kondíciómat, odakint ragyogóan süt a nap, tobzódik a természet és ez a
kinti csoda, ha nem választana el tőle üveglap, akár elpusztíthatna. Hát, ezt
is nehéz tolerálni, hogy ha sétálnék egyet akár csak a folyosón, pláne a Tisza
parton, hamarosan belázasodnék. Hédi nővér erőteljesen rábólintott, mikor
erről kérdeztem.
Ma egyébként egy kisebb zacskóban rejtezett a „tabula ráza” szer: Találtam a neten egy értekezést róla, de semmit sem értettem belőle. Amit utána
kapok, az literes kiszerelés, abban semmi ártó nincs, talán csak a szokásos
vesevédők, meg gyógyszerek. Azért azt sejtem, hogy ezúttal tényleg valami
komolyabbat töltöttek belém, mert fél 1-ig aludtam, a doktornő költött fel.
Pénteken dél felé számíthatok az őssejtjeimre.
Ja, az őssejtjeim: nem lehetünk messzebb egymástól 10–15 méternél,
mert itt őrzik a kaptárfolyosóról nyíló részlegben. Milyen érdekes, hogy élő
részeim térnek vissza belém hamarosan és valamiféle kommunikáció biztosan létezik a testem és a sejtjeim között – akik ugye hibernálva voltak május
dereka óta – mert felismerik majd az ismerős helyet, és reményeim szerint
teszik is a dolgukat, ahogy kell. Hihetetlen, hogy mire képes már az orvostudomány… Bizsergető boldogsággal tölt el, hogy elszenvedő részese lehetek
ennek a csodának. (Most nyilván sokan eszetlennek tartanak, de gondoljunk
csak bele, csak ezen a tortúrán keresztül vezet mai tudásunk szerint a gyógyulás keskeny ösvénye – és persze reménye.)
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Július 11. péntek az új születésnapom
Már reggel nyüzsgéssel kezdődött a nap: új ruha – kincstári, garantáltan steril
pizsama szerkó – Hédi nővér hozta csomagolva. Új és szintén steril ágyneműt
is kaptam, igazán emelkedett lelkiállapotban várhatom vissza az őssejtjeimet.
Tíz óra felé alapos fürdőt vettem, betadin szappannal, kiecseteltem előírás
szerint a pocsék ízű malajjal a számat – a gombásodást megelőzendő. (Ezt
egyébként minden étkezés után meg kell ismételni.) Ma már csak előkészítő
infúziót kaptam meg állandóan megy a pumpa. Semmi okossal nem tudom
eltölteni az időt, egy órácskát foglalkoztam a könyvvel, hogy Fanny, (a könyv
grafikai szerkesztője) tudjon haladni. Máskülönben lelkileg készülök az őssejtjeim fogadására, hiszen erre vártam hónapok óta, mert ez gyógyulásom és
fölépülésem záloga.
Furcsa belegondolni, hogy mára már eltűnt az összes rákos sejt belőlem,
legföljebb lebomolva távoznak még napokig. Vajon mennyi lehetett belőlük,
mert ma még egyszer végigtapogattam a kritikus lelőhelyeket, de semmi nyomuk. Hát ez az igazi csoda. Közben a mellettem lévő szobában a vajdasági
lány túl van a procedúrán, egy óra hosszat még megfigyelik, aztán váltott
dokinővel következek én. 1 óra körül Biszterczki doktornő végzi a beavatkozást. Állítólag hamar végzek, mert csak 1 csomagot kapok.
Amúgy semmi izgalmat nem érzek, az se munkál bennem, hogy elég kockázatos beavatkozás ez – legalábbis ez áll a fellelhető leírásokban. Az biztos,
hogy valóban új fejezete kezdődik az életemnek, mert a ráktól jelen pillanatban mentes vagyok, de bármennyire is jól érzem magam, az őssejtek nélkül
nem maradnék életben. Hát ez az, ami fantasztikus az orvostudományban,
hogy ilyen fondorlatos praktikákat tudnak kifundálni egy ilyen biztosan ölő
betegség megfékezésére. Ha jól számolom, február óta, amikor az első kezelést kaptam, szűk három hónap telt el és ez alatt szoros protokoll szerint,
pontosan adagolt mérgekkel, célzottan felszámolták a szervezetemben a kórt.
Hát ez szoros menet volt, de említésre érdemes dráma nélkül. Az ezután következő időszakban a rehabilitáció következik, a mellékhatások helyreállítása.
Sokadszor hozom elő a személyzet szerepét, azzal a gondossággal, szakértelemmel, amivel végzik a dolgukat, reményt is adnak és önmérséklő fe-
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gyelemre is késztetnek. Itt kivétel nélkül mindenki rövid távú „halálraítélt”,
mégse lengi körül a kórtermeket semmiféle gyászos hangulat. A „kaptár”
nem véletlenül a titkok körülölelte részleg, ide normál halandó sose kukkanthat be. Itt csak végső és egyetlen megoldás van, tehát, aki ide kerül, az
nem szimuláns, hogy érthető legyen, mire gondolok. Nagy adomány viszont
az élettől, hogy első kézből tájékozódhat ezen a helyen. Ide mindenki a remélt és vágyott és statisztikailag is a jó esélyű túlélés reményében kerül. Ezért
nincsen bennem semmi félelem, ez a sorsom, ezt vállaltam sőt, akartam.
A neheze most jön majd, de nem tartok tőle. Önsajnálat meg már rég nincs
bennem. Tényleg azért írok le mindent ilyen őszintén, hogy akik szorítotok
értem, nektek se legyen nehéz. Végül is, ha jobban belegondolok, nekem
sokkal könnyebb a helyzetem, mert én mindig tudom, hányadán állok.
Fél 2-kor már azt hittem, vége a várakozásnak, de nem, az ebéd jött meg.
Gyorsan bekapom, mert már tolják is be a műszeres kocsit, 2-kor tényleg
elkezdődik. Hát van azon a kocsin minden, életmentő, újjáélesztő készülék,
monitor, EKG, egyebek. Semmi kecmec, rám kötnek mindent, Hédi nővér,
aki az őssejtes tasakot kezeli még műtős ancúgot is magára kell vegyen, aztán
liternyi kísérő infúzióval özönlenek belém a kis harcosaim. Annyi a mellékhatás, hogy karcos, csípős torok irritációt érzek, ezt bekalkulálták, pár korty
víz lekezeli. Még egyszer-kétszer előjön, aztán szűk 20 perc alatt túl is vagyok
rajta. Hát, ennyi volt. Egy baba megszületése se tart tovább.
Halleluja!
Július 12. szombat
Kifejezetten jó még mindig a közérzetem, az evéseket is teljesíteni tudom,
remekül aludtam, szóval innen már csak előre szabad tekinteni. Mária-Magdolna nővér az ügyeletes ma, így aztán gondos kezekben vagyok. A műszeres
állvány teljes üzemben, a felsőn különféle javító folyadékokat kapok, a középső pumpa adagolja a véralvadásgátlót, az alsót meg most 3-kor üzemelte
be a nővér, abban az őssejteket tápláló szer van. Ma kivételesen már 8 előtt
lezajlott az orvosi vizit is, egyedül az egekbe szökött cukromat állítgatták be.
Ez átmeneti állapot, a steroid miatt van. Amúgy eléggé aluszékony lettem,
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jól esik ágyra hevernem, a tévét ugyan nézem, de többnyire csukott szemmel.
Elkezdtem tornászgatni, ezt szabad sőt, légző gyakorlatokat is javasolnak.
Amikor nem alszom, akkor a kéziraton dolgozom, és szervezem hozzá e-mailen a hiányzó dolgokat. Úgy tervezem, hogy még itt végzek a kézirattal. Jó
volna, mert akkor végre kicsit foglalkozhatnék az elmaradt otthoni restanciáimmal. Meg magammal is talán.
Szóval: a mai nap híre, hogy nincs hír, eddig minden rendben van.
Július 13. vasárnap
Ma is hasonlóan telt a nap, mint tegnap, ma kora reggel Blonde adjunktusnő
vizitelt, nagyjából rendben talált mindent, de jósolta már a gyomorpanaszokat. Hát, be is jött, 5–6 alkalommal csücsülök most már a vécén. Amúgy
jót dolgoztam a könyvön, sokat haladtam. Szóval a mai jó hír, hogy nincs
lényeges változás, a 10. napom telt már el, lassan a tervezett bent létem fele
letelik. Szerencsés vagyok, hogy az egyetlen szép cella az enyém. Ma volt
bőven műsor: reggel légballonok, utána melengető napsütés. A hideg cellakörülményeket – mint a teknősök – napfürdőzéssel kompenzálom. Délután
rettenetes felhőkből pazar záporeső hullt alá.
Július 14. hétfő – július 17. csütörtök
Röstellem nagyon, de csak eddig tartott ki a kincstári optimizmusom.
Összevontan számolok be az utolsó 4 napról, mert igazából egyetlen hagymázas emlékké csomósodott össze minden. Nehéz jellemezni, mit is érzek,
mi is igazából a bajom. Talán úgy lehetne leírni, hogy leredukálódik az ember
számára a külvilág. Mintha egy mély kútból néznék kifelé, minden rutin
napi teendő nehezemre esik, fáj és émelyeg a gyomrom, egészen sajátos állagú, sárgás-világoszöld hasmenés gyötör, kiderül ezek a levált nyálkahártyák.
Azt se tudom eldönteni, hogy pisilnem kell-e vagy a hasmenésen könnyítsek.
Mire eldönteném, már ez is beköszön, meg az is. Hagymázas képzelgésekkel
telik el a nap, semmi se érdekel, semmi se köt le. És még csak rosszabb lesz,
ezzel bíztatnak. Be is üt minden, aminek nem kellene. Naponta többször
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belázasodok, ilyenkor megbolydul a méhkas. Azzal vígasztalnak, hogy protokoll szerint a vérképem olyan rossz már, amilyen csak lehet. Ma arra vettem
rá magam, hogy megemberelem magamat és végre hírt adok, mert várjátok. Sokat segített ebben Borbála nővér, aki láthatóan imádja a munkáját
és éppen annyi bíztatást ad, amennyi kell. Egy drámai fordulat hozott ilyen
közeli helyzetbe kettőnket: valahogyan kissé szétcsúszott a 6 m-es spirálom,
de nem vettem észre. Nem értesítettem azonnal, mert csak pár perce ment ki
a dolgára. Amikor bejött, a padlón termetes tócsát észlelt, hát ez volt a baj,
eresztett a rendszer. Megvolt az esélye, hogy levegőt kapott a kutyapóráz,
akkor viszont nekem annyi. Hát, ezt már minden bizonnyal megúsztam,
mert köszönöm, megvagyok. Mindent átvizsgált, újra kötött, vagy egy órát
matatott rajtam. Szóval, veszélyes üzem ez.
Mára már egy hetvenes öregember fizimiskájával rendelkezem, nem is
szeretek tükörbe nézni. A fürdés és az öltözködés is megterhel. Nem szaporítom tovább a jelentést ennyiből is nagyjából megérthető a helyzetem. Szóval,
erre az állapotra nem lehet felkészülni. Ki kell bírni!
Július 18. péntek-július 19. szombat
Nem gondoltam, hogy lehet még mélyebben lenni, de lehet. Külön pechem,
hogy belül egy agresszív baci kolónia kapott el, ami olyan toxint termel,
amely vészesen leviszi a vérnyomást túl azon, amitől eddig is szenvedtem már
egy hete. Ez odáig fajult hatásában az utóbbi két napban, hogy tilos kikelnem az ágyból. Na, most innentől ágytál, kacsa, ma már ormótlan pelenka
is. A vizeletet persze gyűjteni kell még ebben a helyzetben is, de legtöbbször
problematikusra sikeredett (következménye: pizsama csere, ágynemű csere).
Tegnap a sok hányás megakadályozására gyomorszondát kaptam. Szinte sokkos állapotba kerültem a beavatkozástól. Nemcsak azért, mert amint nyelnem kellett a műszert, az irritálta a gégémet, hanem okádtam sugárban, s ez
így ment még legalább kétszer. Végül sikerült a szondázás, ami hasznos, mert
ma reggelig négy liter potenciális hányadék csurgott le. Bónuszként egy oxigénmaszk is jár hozzá, úgyhogy teljes az elkeseredésem. Alig tudok beszélni.
A telefonálás se megy, mert ingerel a szonda. Levegőm is alig van. Muszáj
volt így leírnom, ahogy van, hogy ne keseredjetek el (nagyon). Kapom a
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direkt erre a bacira kifejlesztett antibiotikumot, szerencsére hatásos. Ma reggel már 110-es vérnyomásom is volt, ami bíztató jel. Beindult a veseműködésem (ezek szerint leállt?) és szerencsére a bélrendszerem se állt le. A skype egy
pár napig most nem megy. Kb. hétfőre várható csak az őssejtek megtapadása
onnantól minden csak jobb lesz már.

kell, maradjon. Ma reggel ugyanis váratlanul megismertem újra, mi is az a
hányás, amitől megkímél. Két óra hosszat vakartak ki a koszból.

Július 20. vasárnap

Sokat gondolok Rátok, de szerencsére megvan mindenkinek a maga öröme, dolga otthon. A bajok és az aggodalmak setét éjjeleken jönnek, Nektek
a hírnélküliséggel. Hát ezen próbálok segíteni ezzel a nem púderezett beszámolóval.

A tegnapi levelet dél körül küldtem el, utána is történtek persze dolgok, legfőképpen, hogy kaptam vérkészítményeket. Például trombocitát, utána meg
fél liter vért. Egész jó lett a közérzetem, mára stabilizálni tudták a vérnyomás adataimat, így reménykedtem, hátha kiveszik a szondát. Gyakorlatilag
negyedik napja mesterségesen táplálnak. A másik két társam sokkal szerencsésebb volt, bennük semmi komolyabb nem alakult ki. Azt ma megtudtam, a bacik a beleimben, a gyomromban, még a vizeletben is benne voltak.
A szokásos tünetek sokáig elfödték a bajt. Mikor már megvolt a tettes,
minden besöpört. Sajna ezt nem lehetett megelőzni, kiszűrni, mert állítólag
magamban hordoztam a fertőzést, a bacik csak akkor éledtek föl, mikor az
immunrendszerem lenullázódott.
A bíztató jel az, hogy már láthatóan kifele jövünk a krízisből, sikerül
megfogni a bacikat. Talán a mai vérkép már mutat valamit, az esti enyhe láz
már jelezte. Nem használom a skypot, mert jobb, hogy nem láttok, és ebbe
nyugodjatok is bele, mert elkeserítőbb lenne a valóságnál. A bőröm összeszáradt, átlátszó, az alsóbb régiókban – például a lábamon, a bőrömön minden
korábbi sérülés-gyógyulás – még a gyerekkoriak is – masszívan kirajzolódik és
rémes, vénasszonyos lilás tónusú képletekben díszeleg. A sípcsontom tájéka, a
lábfejem például olyan színű, mintha üszkösödne. Közben hull a hajam, szőröm. Az ágybéli gyengeség sem volt eddig ismert előttem, Most a súlyosbított
változatát észlelem, rettenetes kólikával súlyosbítva. A fürdetést, a tisztacserét
is szigorúan a nővér végzi, csak az alfelemet intézem el magam. Ahogy egy
végstádiumú betegnél – amikor az ember már csak a megnyugvásra koncentrál. Szellemileg is rettenetesen lelassultam, a sorokat sok hibával írom le, a billentyűk se engedelmeskednek. Itt mindez természetes állapot, hozzászoktak.
A gyomorszonda se kutya, már írtam róla: most már én is beláttam, ameddig
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Mindezekkel együtt azért kissé jobban vagyok, a légzésem is rendbe jött.
Már meglennék oxigén nélkül is. Ha az őssejtek termelni kezdenek, a bacik
se garázdálkodnak majd büntetlenül.

Vannak nagyon érdekes és színes, rendkívül részletes látomásaim. Ma
is például Jenő, a nadrágos nővér, nyitva felejtette villanyt, így alvásra képtelen állapotban vagy tévét néztem – volt éjszakai film, – vagy próbáltam
valahogy elaludni. Ilyenkor már a következő pillanatban rendszerint valami
érdekes belső térben találtam magamat soha nem látott, de valós tárgyakkal,
bútorokkal, hihetetlenül részletes felületekkel, ábrákkal, rajzolatokkal. Ilyen
lehet a drogos látomás. Rá is kérdeztem a doktornőnél reggel, hogy kaptam-e
valamilyen hallucinációt okozó szert? Hát nem. (Utóbb tudom meg, hogy
a szervezetem vészreakciója volt ez, a bátyám hasonlókat élt át Szentesen,
mikor a lábát szabdalták és halál közeli állapotba került). Ha kinyitottam a
szememet, minden eltűnt, ha becsuktam, máshol, más részletekkel folytatódott. Ezt az élményt csak itt lehetett elérnem. Reggel is olyan erőteljes külső
helyszínes, filmszerű álmom volt, hogy akkor jártam vissza bele, a valóságból a látomásokban, amikor csak akartam. Szinte olthatatlan vágytam vissza
ebbe a képzeletem szülte világba. De már soha többé nem térhettem vissza.
Mikor felébredtem, már besütött rám a nap…
Július 20. vasárnap este
Úgy tűnik, a hányások nálam mindig valami komoly dolgot jeleznek. Ez
most is így történt. Kiderült, hogy mikor éreztem, nem ürít a szonda, akkor
elindult a lavina…
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Elképesztő apparátus mozdult meg, miközben Hédi nővér úgy-ahogy kivakart a fél vödör hányadékból. Kiderült ugyanis, hogy amitől félt Petrákovics doktornő, az bekövetkezett: pirosra váltott a váladék. Vizsgálta gondosan a hastájékomat és valami olyasmit mormolt, hogy nincs bélhang, leállt
a bélrendszerem. Én meg úgy voltam vele, hogy ha leállt is, majd beindul,
hiszen működött eddig is, mint a vesém. Némi idő után jött a hír, vizsgálatokra visznek, most, azonnal, ezen a kései órán. Ezen a ponton megéreztem, hogy bizony nagy a baj: a steril szobából nem szokták az embert csak
úgy kiviszegetni, annak komoly oka van. (Utólag tudom már: valóban komoly oka volt.) Innentől: szkafanderes beteghordók özönlöttek a szobámba,
vezényszavak hallatszottak, kavarodás, rendezett káosz. Ahogy a filmeken látni.
Az ágyamból lepedőbe csomagolva tesznek át a kerekes kocsira. Vár rám a röntgen és hasi ultrahang, emiatt történt meg a steril szállításom megszervezése.
Pont a legvédtelenebb napon, mert a fehérvértestek még nem jönnek.
A rám kötött cuccokat is át kellett szerelni. Ja! A szondát persze közben kihánytam – most az orromon át pótolták. Így sokkal komfortosabb…
Közben én semmi rosszat nem éreztem, de volt min elgondolkodnom.
Láthatóan mindenki a legrosszabb helyzetre készült. Így még én is. Mamut
azért majd felhívom, ha megtudom, mi derült ki a vizsgálatokból.
Megindultunk végre. A steril nővérpultnál egy doki az ütőeremből vett
vért: gyors vizsgálat, vérgáz értéket mértek (ezt tudom, nem túl biztató előjel, szegény Karinál is a vérgáz volt a gáz.) – mehetek. Hosszú folyosókon
átvittek az ultrahangra. Vagy 25 perces, alapos vizsgálat. Mehet a röntgen,
az ágyon oldalamra fektettek, lövés. Mehetünk. Énrám közben semmi ros�szullét nem jött, élveztem a hűs nyári levegőt. Azért, ha kedvezőtlenre fordulnak a dolgok, át kell néhány ügyet gondolnom: könyv, bété, család, meg
hogyan legyen az eltemetésem. Persze csak végső helyzetben pazarlom majd
rövidke időmet ilyesmikre. Arra gondolok közben, hogy most a hordágyon
én is éppen olyan szánni való bácsika vagyok, mint akiket gyakran láttam
mostanában.
A szobámba visszakerülve hamar rendeződtek a dolgok. Mamuval hos�szasan telefonáltam, elmondtam neki az egészet őszintén. Persze el-elcsuklott
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a hangom. Kértem, ne mondja el egyelőre a gyerekeknek, ráér holnap, reggelre úgyis minden jóra fordul. Tényleg ebben hittem.
Mire elcsendesedett a világ körülöttem, kopogtattak az ablakomon:
Mamu volt! Az idegenektől elzárt tetőkertre kért bebocsáttatást, Irén, az éjszakás nővér segítette, legyen áldott a neve. Éjnek éjjelén biciklire kapott,
jött erőt adni, meg látni akart. Nagyon jól esett. Csak integetni tudtunk
egymásnak az ablakon át, kézjelekkel, mosolyokkal – én gondolom grimaszokkal – biztattuk egymást.
Július 21. hétfő
A mai nap legfőbb értéke, hogy kezdenek dolgozni a visszakapott őssejtek és
minden a tervezett rend szerint történt. Reggel jó hangulatú skype konferencián lepett meg a családom, még Ildi nővérem is hallott mindent Budakeszin,
telefonon. Hát, ilyen a világ ma, ezek a kis napi csodák számomra. Petrákovics adjunktusnő hirtelen megjelenése vetett véget ennek. Így van rendjén.
Kiértékelte a helyzetemet és a körülményekhez képest jónak ítélte, főleg
azt, hogy a gyomromba már nem szivárog be vér. Kaptam ma is a szokásos
trombocitákat, vért, egyebeket. Telefonon elrendeztem a könyv ügyeit, este
még skype a családdal, aztán elteszem magamat másnapra, bár ez így nem
igaz, mert nekem az éjszaka is teljes üzem, mérésekkel, egyebekkel.
Július 22. kedd
Ma Agáta nővér a kaptárfelügyelő, olyan is, akár a neve: nyakas, csípős nyelvű, nem igazán az a megkedvelhető típus. (Később éppen vele kerültem a
leginkább baráti viszonyba, ne ítéljünk korán!) Az osztályról már ismertem,
akkor is így voltam vele. Javulok és ennek az is jele volt, hogy a gyomorszonda tartalma alaposan lecsökkent és letisztult. Agáta úgy 9 felé került elő,
első kérésemet félve előadtam, hogy leginkább ágytálra vágynék, mert egész
éjszaka hasgörcsök gyötörtek. Még hozzá tettem: lehetne esetleg az ágyból
kikelve, a szabályt megszegve, az ágytálra csücsülni? Naná! Egyből szimpati-
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kus lett. Négy tele kacsával háláltam meg a dolgot! Utána – ha már nekivetkeztem, túlestünk a napi fürdetésen – pontosabban fürdésen, mert magam
csinálhattam végre, szavamat adtam, hogy nem bukok föl. Mit mondjak,
azóta sokkal jobban vagyok. Jót szunyókáltam utána, Petrákovics adjunktusnő, azaz az orvosi vizit ébresztett. Megvitattuk a kedvező fejleményeket,
alaposan megvizsgált, azért egy hasi CT-t elrendelt – gondolom, ma kerül
sor rá a szokásos kalamajkákkal. Ha minden jól megy, holnap kiveszik reggel
a gyomorszondát és vége a szenvedésnek, a megalázó ágyhoz kötöttségnek.
Ha jól belegondolok, múlt hét szombat óta mesterségesen táplálnak. Csak
annyit ehhez: azóta egy korty víz nem volt a számban. Sose hittem volna,
hogy még csak nem is ez a legrosszabb az egészben. Node: a nap híre mégiscsak az, hogy tömegesen megjelentek a fehérvértestek! Ezres nagyságrendben!
A trombociták még nem, ezért ma is kapok egy zacskóval.
Július 23. szerda
Az éjszaka komfortosabbá rendeztem át az életemet, önállóan kimentem a
vécére. Réka nővér ebben partner volt, fiatal és csinos lévén egyébként se
kedvelte az ágytálazást. Nagyon vártam magam is a reggelt, mert beígérték
a szonda eltávolítását. Petrákovics adjunktusnő 9 felé végre megjelent, alaposan megvizsgált, megnézte a fültövemnél tegnap óta keletkezett fájdalmas
duzzanatot: a nyálmirigyeim durranhattak be. Nem csodálom, 10 napja porzik a szám. Aztán végre bekövetkezett a gyomorszonda ünnepélyes eltávolítása, visszanyertem emberi ábrázatomat – legalábbis valamennyire. Mára egy
üveg ásványvíz elkortyolgatása a kúra, egy óra múlva be is hozta végre Agáta
asszony. Óriási várakozással kóstoltam bele, mert semmit nem kívántam jobban egy korty víznél. Hát, nagyot csalódtam, elment a teljes ízérzékelésem is.
Holnap már kapok rántott levest, visszaállítanak a normál étkezésre: végre.
Július 24. csütörtök – július 25. péntek
Amint javul az állapotom, rögtön hajlamos vagyok hanyagolni a tervszerinti
dolgaimat. A naplóírással is ez történt. Pedig vannak kedvező fejlemények,
de megterhelők is. Ez a két nap a kajálással való küzdelmes ismerkedés jegyé-
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ben telt. Reggelire megkaptam a rántott levest, ebédre ugyanazt, egy-egy csésze tea kíséretében. Estére cérnametéltes húslevessel bővült a repertoár. Hát,
mit mondjak: nehezen ettem meg, de legyűrtem. Közben kerülgetett a hányinger, ami inkább kajaundornak bizonyult. Csütörtök reggel egy szörnyen
tapló állagú és ízű törtkrumplit kaptam, tálkában valami konzervhús péppel,
amitől még egészséges gyomorral is undorodtam volna. Nem is tudtam leküzdeni, kértem vénás hányásgátlót, mert amikor öklendezni kezdtem, feladtam a magam gyötrését. Most hozták az ebédet, állítólag finom lesz. Szóval
küzdelmes dolog lesz a visszatérés a normális életvitelbe, de biztosan minden
nappal javul majd a helyzet. Persze amíg a hetek óta tartó hasmenésem megvan, nem sok jóra számíthatok. Ahhoz, hogy elmúljon, ennem kell. Angyali
csapda nem?
Július 26. szombat
Egyre jobban vagyok, mondják, visszajött a színem is. Erősödöm, bár még
mindig masszív hasmenésem van, de azért érezhetően kifele megyek belőle.
Meg tudom enni a reggeli, meg az ebéd zömét, de kell hozzá hányásgátló.
A kaják is egyre tartalmasabbak, délben pl. krumplipaprikást kaptam virslivel. Ma az ügyeletes doktornőtől végre jó híreket kaptam: vérképem szépen
rendeződik, már csak az emésztőrendszernek kell helyreállnia. Lassan csökkentik az infúziókat, egyelőre éjjel-nappal folyik belém a mindenféle javító
folyadék. Lassan készülhetek a hazamenetelre.
Július 27. vasárnap
Nincs sok változás, jól vagyok, csak a bélésem helyreállítása okoz gondot.
Lényegében rendben vagyok, különösen ahhoz képest, hogy alig egy hete
honnan kellett újraépülnie az emésztő rendszeremnek. Ma simán befaltam
egy banánt, de Mamu sült sajtja, amit otthonról, Újszegedről valahogy
melegen tartva hozott, kifogott mégis rajtam. Nincs másról szó, minthogy
nincs étvágyam még és szűk a gyomrom. Azért napról-napra javul a helyzet.
A vérképem pedig szépen alakul, már szinte minden érték normális vagy
annak közelében van.
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Július 28. hétfő
Miután sikeresen befalatoztam egy fél banánt uzsonnára, összegzem a nap
híreit. A legjobb benne az, hogy szerda-csütörtökre van belőve a hazamenetelem. Rendben alakulnak a dolgaim, a vérképem is jó, az étkezésre való
visszaszoktatás pedig még hetekig adhat feladatot. Biztos így lesz, mert rettenetes gyötrelmek (émelygés, izzadás, hidegrázás, öklendezés, stb.) között vesz
be bármit a gyomrom. Tiszteletben kell tartanom hisztijeit. Néha egészen
váratlanul tör rám a görcsös gyomorrángás. Eddig megúsztam hányás nélkül.
Ezután már józan számításból is kibekkelem; juszt se hányok! Holnap talán a
kanültől is megszabadulok, akkor hiszem csak el, hogy valaha végre hazamegyek. Kezd kifolyni belőlem a rengeteg víz, a súlyom szűk 74 kg.
Július 29. kedd
Hát, semmi se lett úgy, ahogy terveztem. Este szépen elhánytam magam az
óvatlan gyógyszerbevételnél. Ez ma nem vált előnyömre, úgy számolom,
hogy emiatt legalább egy nappal tovább kell maradnom. Okulásul sorstársaimnak: nehéz megérteni, hogy enni KELL, de csak annyit, amennyit undor
nélkül elfogad a gyomor. Az is aranyszabály, hogy ha másként nem megy
órák hosszat nyammogjon el az ember egy negyedtányérnyi kaját. Az orvosságokat pedig lassanként, egyenként, óvatosan, mert működik bennem
az idegen szerek iránti lelki undor. Hiába, alig egy hete nulláról startolt az
emésztő rendszerem. Holnap már remélem, célegyenesben leszek és hazakerülök végre.
Július 30. szerdától – augusztus 4. hétfőig
Az utolsó bejegyzés tartalmából érthető lesz, miért adtam föl a napi helyzetjelentést. Szerdán ugyanis annak rendje és módja szerint megint hánytam.
Ez mindig rosszat és sorsfordítót hozott eddigi praxisomban, tehát komolyan vettem, pedig csütörtökre felcsillant a remény, hogy hazaengednek ha…
Ha nem hányok! Hát, ez nem jött össze. Nem részletezem, hogy lelkileg ez
mennyire megroggyantott, igyekeztem tartani magam, végül is minden az én
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érdekemben történik. Olyan korszerű és olyan drága kezelésben részesültem,
annyi ember áldozatos munkája fekszik a kezelésemben, hogy itt nincs helye
a panaszkodásnak.
A napok sorakozása most már nem érdekes, az események sorrendje a
jellemzőbb. Tehát: Újra gyomorszonda, hogy mit hánytam ki és főleg miért? Szerencsére alig jött valami, egy deciliternyit mégis fecskendőbe tudtak
gyűjteni, eredmény: negatív. Beígértek hasi CT-t, arra sor került, majdnem a
nap végén: az is negatív, különösebb rendellenességet nem mutatott, működik a bélésem. A harmadik tortúraként egy gyomorszondázás volt beígérve,
reménykedtem, hátha megúszom, de nem! Ettől tartottam, ismerve a hányós
fajtámat. Aztán sor került rá, hát ki lehetett bírni az ujjnyi vastag kameraszondát, nyelnem se kellett, a garatomat pedig érzéstelenítették. Állítólag
nagyon együttműködő voltam, nekem se lehet panaszom, nem ez volt a legkellemetlenebb élményem az elmúlt egy hónapban.
A leletet is kézhez kaptam, nekem tetszett, bár voltak gyanús megjegyzések valamiféle hiányokról. A szondázó dokit kérdeztem, milyen a gyomrom,
azt mondta, elboldogulok vele, amíg szükségem lesz rá. (na de meddig? – ez
a kérdés izgatott, de nem kaptam más választ.) Kiderült, hogy a gyomorfalon
látott, a leletben leírt „folytonossági hiányok” épp a lényeget jelentik: ott
nincs még fejlett nyálkahártya. Kaptam rá valamiféle port, az nyugtatja, bevonja, óvja. Jobban is tudtam enni, bár keveset, mint egy csecsemő.
Letelt a hétvége, csak egyetlenegyszer hánytam majdnem, de leküzdöttem. Nem szólok most panaszként arról, milyen érzés hetekig rossz gyomorral élni, állandó cifra-szaporával megbékélni és undorodni minden szagtól,
ételtől, ami közelembe került. Hétfőn már nem is jött orvos megvizsgálni,
dél felé hazaengedtek. Zsöfikém, az idősebb lányom jött értem, az utóbbi
napok hőse, az otthonunk patika-rendbe rakója. Gondoltam, vagyok olyan
erős és kisétálok a liftig, de nem engedték: kerekes székbe kellett ülnöm.
Közben arra gondolok: Szegény lányom! Így kell viszontlátnia az apját, aki
egy roncs! Node végre kint vagyok a világban! Megcsináltuk!
Az ajtóban zokogva borultam Mamu vállára…
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Egy kis elmélkedés
Ha azt veszem, hogy érdemes volt-e belevágni: nem kétséges a válasz. Embert
és lelket próbáló tortúra, de nem is lehet más kiút. Csodálatos ajándékot kaptam vissza: az értelmes élet reményét. Köszönhetem elsősorban dr. Borbényi
Zitának, aki nem túlzás: visszaadta az életemet, az életkedvemet. A naplómban már említett többi osztályos orvosnak, akik a kaptárban a legkritikusabb
napokban voltak mellettem. Utolsó esélyt kaptam az orvostudománytól, hiszen közben 65 éves elmúltam és e fölött már egyre kockázatosabb a kezelés.
(Ez meg is mutatkozott.)
Nincs még ok az örömre, hallelujára, csak a fellélegzésre: 100 nap múltán mutatkozik csak meg, mennyire volt eredményes a kezelés, kikerült-e
minden rákos sejt a szervezetemből. Ha minden igaz, akkor maradandó
károsodás, szervi hátrány nélkül megúszom az egészet. Erre most már csak
magamnak kell minden erőmet latba vetnem, hogy betartsak minden szabályt, hogy helyreálljon az egészségem.

rák leküzdésére. Mire mindenen túl lettem, tudatosult bennem, hogy nekem
mindez az életet jelentette.
A második születésnapom: 2014. július 11-e: ekkor kezdtek újraépíteni
az őssejtjeim. Pár nap múlva egy hónapos leszek! A csecsemőlét még érvényes
a szervezetemre, de agyilag azért szerencsére már előbbre vagyok. Most arra
koncentrálok, hogy a testem is utolérjen.
Kibírtam, kitartottam, mert családomban őszinte szeretet vesz körül,
mindent megtettek és megtesznek értem, a gyógyulásomért. Ez rengeteg erőt
adott, az egészet ezért nem éltem meg pokoljárásként. Az tartotta bennem
a reményt, hogy megéreztem, mennyire szükségünk van egymásra, ameddig
csak lehet. Az én reménységemet csak növeli, hogy most jött a hír: Morzsi
várja a második gyerekét, a mi harmadik unokánkat! Isten újabb esélyt adott:
más is így mondaná – dolgom van még a világban.

Szerencsém volt, hogy erős a szervezetem és kijöttem a mélypontból, az
ileuszból. (Ezt már itthon tudtam meg: „végzetes bélelzáródás”, csak azonnali
műtéttel gyógyítható, esetleg a szervezet önmegújító erejében bízva konzervatív kezeléssel. Én bélmozgatót kaptam. Ezt javasolta az ügyemben összehívott intenzív klinikai orvosi konzílium. Hát, segített. A zárójelentésből
olvastam: nem voltam ugyanis műthető – szerencsémre, mondom ma már.)
Semmit se ért volna az egész, ha nincsenek a nagy tudású, áldozatos
munkájukat hozzáértéssel, nagy tapasztalattal végző nővérek, akiket felsorolni hosszú lista lenne. Ők azok, akik az orvostudomány vívmányait a napi
kórházi praxisban realizálták.
Bátran állíthatom, hogy ez a limfóma-gyógyító terápia világszínvonalú.
Itt Szegeden nem túlzás ezt állítani. Mint szegedit büszkeséggel töltött el.
(Már otthon voltam, mikor több barátom – meghallva beszámolómból a
velem történteket kérdezte – na és ez tényleg Szegeden történt?) Minden
gyötrelmem közepette csak ámultam és bámultam, mi minden fordítható a
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Karantén krónika
Első hónap, augusztus
A hasonló témájú blogokban, történetekben alig találni valamit a transz
plantációt követő eseményekről, az otthoni karantén-létről. Szigorú és józan
megfontolásokból született követelmény, hogy a kórházi elkülönítőt megközelítő steril körülmények között folyjék a felépülésünk. Vagyis: otthon kell
kialakítani klinikai körülményeket. Minderről egy gépelt oldalnyi tájékoztatót kaptunk a klinikán.
Node mit jelent ez a valóságban? Ekörül folyt a legtöbb vita a családunkban. Ki kell-e cserélni a negyedszázados szaniterekkel megépült fürdőszobánk
berendezését. Jaj, hol legyen a mosógép, a mosás. Meszelés, az természetes, de
mi legyen a parkettával? Borítsuk be vastagabb műanyaggal?
Én mindenesetre szerencsés voltam, mert házunk beosztása megengedte, hogy fürdőszobástól elkülönüljek a lakás többi részétől. A családdal való
érintkezés se volt gond, Mamuval kettesben élünk. Az unokák látogatásának
mellőzése 3 hónapig… Na, az már keményebb lesz! Látogató se jöhet, külső
kapcsolattartás a családdal: továbbra is skypon. (Na, ezt a két nővérem megszegte, augusztus vége táján mégiscsak meglátogattak, nem bírták tovább.
Én megértettem őket, Mamu részéről már nem mutatkozott kitörő lelkesedés – nagyon féltett.)
Tehát, a hazaérkezésem: Patyolat tiszta lakás várt itthon. Mamu és Zsöfi
másfél hetes emberfeletti munkával mindent lemosott, letisztított, minden
fölöslegeset eltávolított a nappaliból és a konyhából, hogy a külön lakrészemen kívül se fenyegessenek por bacik, egyebek. Csupasz falak (a műgyűjteményemnek, a virágoknak nyoma sincs – elkeserítő), de pár nap alatt megszokom: most kellene festetni! A szobámban a közös ágyunk, szék, a kerek
asztalka a padlásról vissza le, rajta családi képek – lélekvidítónak: Semmi
egyéb. A fürdőszoba patyolat tiszta, teljesen üres, csak fertőtlenítőszerek,
meg törülközők. Az ajtómon kilépve balról kis polcocska, rajta maszkok,
kesztyűk, kinti papucs, fertőtlenítő szerek. Házi steril zsilipelő. A terasz is
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ugyanígy leportalanítva, a zöldek megnyesve, ez utóbbi Gyulus és Morzsi
remekműve. Tényleg szép így is minden. Végre itthon vagyok!
Magam sem hiszem, hogy van ilyen: tudok enni! Már az első naptól
kezdve. Persze nagyon keveset kanalazok be, de nincs hányingerem, undor
érzésem. Ennyit a hazai körülmények áldásos hatásáról. Ez egész héten így
marad, sőt, javul: egyre többet tudok enni és a székletem kezdettől fogva
rendben van: vége az egy hónapos hasmenésnek.
Egész nap heverek, gyenge vagyok még. Feleségemnek viszont percnyi nyugalma sincs, egész napját leköti a mosás, vasalás, főzés, takarítás, beszerzés, ügyintézés. Megpendítem, hogy legalább vasalhatnék, az igazán steril dolog. Persze
nem engedi. Közben napról-napra erősödöm, piciny udvarunkon fel-alá korzózom. Pár száz métert már biztosan tudnék menni, úgy érzem. Sokat vagyok
kint, érzem, jót tesz a szabad levegő. Természetesen egyelőre maszkban, kesztyűben, köpenyben. Lázam, rosszullétem, gyomorpanaszom nincs. A könyv
kéziratán is szöszölök, míg bele nem fásulok. Nagyon várom az első kontrollt.
Ami a kajaügyeket illeti, Mamu a kívánságlistám szerint főz. Nincs sok
ötletem, nem merem a kedvenceimet említeni, mert tartok tőle, hogy netán
megutálnám valamelyiket, ahogy az őssejt kezelés után történt. Jobb, ha ő
dönt, mint például pénteken, amikor az általam nem különösebben kedvelt
cukkinis tészta került az asztalra: semmiből nem ettem olyan sokat, mint
ebből. Kínosan betartjuk az előírásokat: minden sült, főtt, és steril, a kenyér
pirított, külön eszközök a mosogatáshoz. Kész őrület! A párom kezdetben
a szobámba rendelte az étkezéseket, de ebben megmakacsoltam magam: a
konyhában együnk, együtt. Ez persze szabályszegés – de így érzem jobbnak.
A kezdeti szigort kijátszva egyre többet felejtkezem kívül a szobámon, Mamu
közelében, inkább a nappaliban heverészek, lepedőt terítve a kanapéra.
Mamuval sokat beszélgetünk, sosem éreztem ilyen közel egymáshoz magunkat. Nem tudom, mi lenne velem nélküle.
Az első vizit lezajlik, erre Balu, a szomszédom vitt be kocsin. Furcsa érzés volt végigtámolyogni a klinikai ambulancia folyosóján, meleg nyárban is
sapkában, maszkban, kesztyűben. Éreztem, megnéznek. Volt miért, ijesztő
figura voltam – úgy gondolom.
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Második hónap, szeptember
Lassan az lesz a gondom, hogy nincs mit leírnom. Így is van ez rendjén.
Az étkezéssel továbbra sincs különösebb gondom, mindent meg tudok enni,
csak egyelőre keveset. Reggel két szelet pirítós, hozzá lekvár vagy halkonzerv,
felvágott, meg üres tea. Érdekes módon, elég. Délben az ebédet rendesen
betermelem: leves egy-másfél tányér, a másodikból gyerekadag rendszerint.
Ami a gyümölcsöket illeti, abból mértékkel, de fogyasztani tudok. Napi 1-2
hámozott őszibarack, esetleg szilva. Remegek a friss gyümölcsökért, tiltott
dolog is, de belátom, kell még az óvatosság. Inkább befőttet eszem. A problémám továbbra is az, hogy még mindig nem vagyok éhes. Ha nem lenne
„kötelező” az evés, akkor simán kihagynám, észre sem venném. Úgy tűnik,
híztam is 1 kilót. Az arcom is kezd kitelni, a hajam talán növekedésnek indul,
valami sörte kezdeményeket már tapintani lehet.

ket. Nyilván furcsa pár vagyunk. Egy láthatóan koravén, beteges kinézetű,
alig hajas, sápadt pasas, kimért mozgással, belekarol egy nála jóval fiatalabbnak látszó nőbe és láthatóan jól megvannak. Ha tudnák… Elhatározom:
mielőbb hozzáfiatalodom Mamuhoz!
Újdonság az is, hogy szeptember óta több alkalommal biciklizünk,
15-20 km-es körök férnek be, erősödöm tőle. A súlyom 72 kilóra gyarapodott. Kezd serkenni a szakállam, egyelőre az állam környékén és a bajszom.
Kezd kinőni a szemöldököm. A talpam kb. két hétig hámlott, most már
olyan, mint egy gyerek popsi. A szúnyogcsípések azonban méretes göbökké
növekednek, napokig kell kenegetni, mire lelapadnak.

Újdonság a séta. A hónap elején még közelharcot vívtam a párommal,
de, nem engedett az utcára. Aztán együtt elindultunk végre, és egy nagy kört
tettünk meg a kertek alatt, kb. két kilométert. Jól esett, nem is fáradtam
el. Az egyik hétvégén megérkezett Zsöfi Jakóval, a kisfiával. Látni akartak.
Nem ölelhetem meg, tisztes távolságot tartunk a lakásban, ebben maradtunk
Mamuval feltételként, hogy végre láthassam. Gyerekkocsiban készen kapom
„kesztyűs kezembe” és büszkén kocsikáztatom naponta kétszer. Megvan
az elegendő mozgásom. Jól is bírom, erősödöm immár.
Észre se veszem, de lassan zajlik az életem a rendes kerékvágásban.
Az elmúlt viziten nem találkozhattam Borbényi professzornővel, mert vizsgáztatott. Helyette Petrákovics adjunktusnő fogadott. (Sose lehetek elég hálás
neki: ő hozott vissza az életbe, ő vakart ki valami csodatétellel az ileuszból.)
Beszámolok neki az állapotomról: hazaérkezésem óta nem volt hányingerem,
tudok enni, híztam is kb. 2 kilót. És persze rögtön próbálok enyhítéseket
kiszorítani a rendszabályokon. Eredményesen: heti 3 alkalommal elég az ágynemű csere, de továbbra se menjek közösségbe, kisebb munkákat végezhetek. A lényeg: ne kapjak sehogy se fertőzést.
A hónap derekától naponta 2-3 kilométert sétálunk. Nem jelentett nagy
megterhelést. Variáljuk az útvonalakat, így is lopva meg-megnéznek bennün-
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Beruházás a jövőbe
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Tele vagyok bizakodással a jövőt illetően. A tartós tej vásárlásánál merészebb vállalással jövök elő: cseréljük le a tinédzser korú Suzukinkat- közlöm
Mamuval, aki már a betegségem előtt is benne lett volna. Én halogattam
akkor, józan megfontolásból… Kemény döntés, nemcsak anyagilag, mert
felemészti szinte minden tartalékunkat. Dácia Sandero lesz végül a befutó, ez
a legolcsóbb, jó választásnak tűnik. A barátságos eladó láthatóan respektálja,
hogy „kesztyűs” kézzel bánok a vadiúj kocsival, mikor kívül-belül végigtapogatom. Gondolom, a szájmaszkot azért túlzásnak tartja.

Október 27-én újabb orvosi kontrollra mentem Borbényi professzornőhöz. Röstelltem magam, hiszen hulla fáradtan rendelt: aznap éjjel jött haza
Amerikából, egy kongresszusról. Mégis elsők a betegei… Megemlíti, hogy
van már egy hatásos gyógyszer, éppen jó az én betegségemre is. Felment a
szigorú rendszabályok többsége alól: vigyázzak azért, a fertőzésveszély nem
tréfadolog. Ha úgy adódik, mehetek végre emberek közé.
Minden visszazökkenni látszik a megszokott kerékvágásba. Hálát érzek
mindenki iránt, aki segített.

Harmadik hónap, október és november eleje
2015. november 5-ig
Sosem értettem meg, miért nem olvasni sehol az otthoni száz napos karanténről a blogokban. Hát azért, mert egyre lényegtelenebbé lesz mindennapjainkban az állapotunk: hiszen folyamatosan javulunk. Ez már nem érdekes nekünk, így a naplóírást magam is hanyagolom. Pedig ez a lényeg:
a GYÓGYULÁS! Erre voltam én is kíváncsi, hogy mi lett a leírt limfómás
történetek szereplőivel? Túlélték, meggyógyultak? Vagy éppen ellenkezőleg?
Az én történetem eddig jól alakult: gyógyultnak érzem magam. Megtörtént velem az a csoda is, hogy a száz napos karantén alatt visszanyertem
eredeti fizikai valómat. Lelkiekben viszont teljesen más ember lettem, úgy
érzem. Újra van jövőm, nem is érdekel, hogy mennyi. Akkor is elégedett
leszek a sorsommal, ha pár héten belül kiderülne az újabb PET CT-ből, hogy
tovább kell küzdenem.
Hamarosan letelik hivatalosan a karantén. Micsoda könnyebbség!
Eufóriámat csak növeli, hogy 11-én végre a könyvem kéziratát is befejeztem. Ez nyomasztott leginkább, ennek a vállalásnak a teljesítése. Emiatt
se adhattam föl idejekorán. D. I. B.-nek, ennek a nagyszerű embernek,
aki saját zsebből állta a kiadás sokmilliós költségét, ez becsületbeli tartozásom volt.
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Három hónap alatt visszanyertem emberi külsőmet
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Kétségek és remények között
2014. novembertől 2015. áprilisáig
Milyen érzés újra visszatérni a normális életbe, a megszokott közösségekbe, vissza a korábbi mindennapi rutinba? Nem adható erre egyszerű válasz,
morbidan fogalmazott annál inkább. Olyan, mintha túléltem volna a saját halálomat és megélném a „feltámadásomat”. Így jellemezhetném. Egyre
gyakrabban futottam össze rég nem látott barátokkal, ismerősökkel. Volt, aki
tudta mi történt velem, sokan nem. Csak ezzel az ambivalens érzéssel jellemezhető, miféle érzések kavarognak az emberben. Kiderült az is, kik állnak
igazán közel hozzám.
Persze gyakran szóba kerül, mi történt velem, hogy vagyok. Természetesnek tartom, hogy megosztom mindenkivel, aki igényli, betegségemből
szabadulásomat, ezt az orvosi-emberi csodát. Hüledezve hallgatnak meg,
mindez Szegeden? Az itteni klinikán? Hát, igen. Más tekintetben is sokakkal
keveredek okos és mély eszmecserékbe. Ez korábban nem volt igazán jellemző. Úgy tűnik, kezdek jól gazdálkodni az időmmel. A hátralévővel!?
Novemberben már megkockáztatok egy kiállítás megnyitót is – persze
kerülöm a nagyobb nyüzsgést, kesztyűt, maszkot nélkülözök, ne keltsek
feltűnést. A moziban már egy MET-operaközvetítést is bevállalok, itt azért
maszk, miegyéb. Nagyon óvatos vagyok a szabad mozgással, ha az időjárás
megengedi, Újszegedről bebiciklizem a városba, egyébként se árt, hat kilométer oda-vissza. Ha buszra, villamosra szállok, bizony maszkot használok.
Nyúlós ősz van, nem árt az óvatosság.
November végén a harmadik PET CT-re utazom Kecskemétre. Belemélyedek rögtön a kézhez kapott leletbe, remeg mindenem az izgalomtól. Hát,
az eredménnyel nem tudok igazán mit kezdeni. Van, amit megnyugtatónak
találok, de akad, amitől elszorul a szívem. Ezt azért ideidézem: „ a colon
flexura hepaticájában körülírt halmozódás, suv.max 12,5”. Mi az ördög lehet
ez? És hol van? Persze, a net segít, kezd valami derengeni, de elhessegetem
magamtól. Mindenütt máshol semmi lényeges, ennek a sugárzási mértéknek
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legföljebb a harmada-negyede értékek szerepelnek. Pár nap múlva kiértékeli
professzornő. Máig bámulom, így utólag, mennyire érzi, hogy betegeinek akkor ott és éppen mi használ. „Tudja mit, Attila? Térjünk vissza erre az egészre az ünnepek után, úgy február dereka környékén. Addig éljen úgy, ahogy
jólesik, élvezze az életet!” Ezek szerint nagy baj nem lehet… Alig fogom föl,
hogy valójában három hónapnyi lélektani szabadságot kaptam. Egyébként se
férne bele most a lelkivilágomba, hogy nem tekinthetem magam gyógyultnak. Nagy naivan meg voltam győződve róla, hogy egyszer, s mindenkorra
túl vagyok az egészen. Ebben a PET CT- se ingatott meg.
Kellett is a lelki tartalék, mert előtte 2 héttel, november 16-a reggelén
csörgött a telefonom, Morzsi párja hívott, Gyulus: megszületett a harmadik
unokánk, Bogyóca. Kitörő öröm helyett kiszaladt a lábamból a vér, hiszen
26. hétre született, mindössze 996 grammal. Az anyja és kisfia a körülményekhez képest jól vannak. Azonnal átfut rajtam a gondolat: az övé lesz az
igazi küzdelem az életéért, az enyém ehhez képest említésre sem érdemes.
Bárcsak tudnék neki erőt adni! Van megint kiért aggódni a családban. Innentől az ünnepek és a következő hónapok szoros gyermekőrző nagyszülői napirendben telnek: eszembe se jut a betegségem. Február 16-án, mikor anyja
és kisfia végre hazakerülnek frissen fölépült új házukba, végre elhiszem, hogy
háromszoros nagyapa lettem.
A számomra életbevágóan fontos történet végkifejlete azért az olvasóra
tartozik. Mikor 2016 nyarán lezárom a Naplót, Bogyóca ép és egészséges,
korához képest testileg túlfejlett ugyan, de a napokban végre elindult, cipelve
12 kilós kis vasgyúró testének minden terhét. A Honvéd kórház PIC részlegének hál’ istennek ma már mindennapos orvosi bravúrja ez: 11 korosztályi
sorstársával együtt mindannyian épek és egészségesek. Ez az igazi csoda!
Nem foglalkozom a betegségemmel, egyébként se érek rá, annyi a dolgom. Professzornő valahonnan pénzt kerített és kiadatja a Naplómat. Becsületbeli kérdés számomra, hogy időben nyomdába kerüljön. Összejön
minden, a szegedi limfóma klub évzáró rendezvényén ott van az egész Hematológiai osztály és vagy százan egykori és jelenlegi betegek. Zavaromban elkövettem azt a balgaságot, hogy Hédi nővért nem ismertem meg civilben. Persze, hiszen csak szájmaszkban láttam, fityulában, zöld szkafanderben. Nem
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emlékszem igazán, tudtam-e értelmes gondolatokat összeszedni a színpadra
kiállva teremnyi sorstáramnak a Naplómról, de utána vagy kéttucatnyian
kérték, küldjem meg e-mailben, mert a klubnapra csak egyetlen bemutató
példány volt készen. Az természetesen Borbényi Zita professzor asszonyt illette. Az osztály dolgozói karácsonyra mindannyian megkapták. Később sokuktól kaptam jó szót, s azt is, hogy végre beleláttak abba, mi mehet végbe
betegeikben.
Az ünnepekig végre letehettem a csongrádi kötet gondját is, jól haladtunk a nyomdai munkálatokkal. Január 22-én, a Magyar Kultúra Napján
lesz a könyvbemutató. Szállást foglalok magunknak, - megadjuk a módját,
- hiszen kivételes ünnep ez számomra. Aztán minden dugába dőlt. Éppen
gyermekőrzésből utaztam haza párom nélkül vonattal, az esemény hetének
hétfőjén, gyógyszereimet fölíratni, otthoni ügyeinket rendbe rakni. Vasárnap
már kotort a torkom. Hétfőn a háziorvosom látva az állapotomat, gyenge
tiltakozásom ellenére alaposan megvizsgált és erősen javasolta, hogy menjek
be a klinikára. Megfázással oda? Micsoda luxus ez! Balfácán férfias önérzetem parancsát rövidre zárta az a tény, hogy mire a belvárosban kiváltottam
a receptjeimet, már éreztem, hogy alighanem magasra szökött a lázam, köhögtem is rendesen. Telefon a klinikára, az ügyeletes orvos éppen Biszterczky doktornő volt, aki az őssejtjeimmel újjávarázsolt. Azonnal berendelt.
Már kezdődő tüdőgyulladásom volt. Hát, igen! Az immungyengeség nem
tréfadolog.
A sors különös kegyeként már csak a „kaptárban”- a zárt részlegben volt
számomra hely, s a saját korábbi szobámat kaptam. Éppen téli szünet volt
itt, karbantartás. Mit mondjak: nem a nosztalgia uralkodott el rajtam, hanem a kétségbeesés. Telefon a családomnak- elmondtam mi történt, immár
jó kezekben vagyok, telefon Csongrádra, hogy sajna sztornózni kell szerzői
jelenlétemet, a szállást is lemondtam.
A zsúfolásig telt, egykori csongrádi Király szálló nagytermében a könyvbemutatón a közönségnek címzett levelem helyettesített: Két évig vártam
arra a pillanatra, hogy majd a kész könyvünk bemutatójának ünnepi eseménye
elérkezik: ami bizony a szerzők számára nemcsak a boldog megkönnyebbülés
pillanata, hanem olyasmi is, mint a színésznek a taps. Hát, ez az utóbbi nekem
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nagyon nem jött össze, mert mikor e sorokat írom a szegedi klinika hematológiáján, a tüdőgyulladás rémétől még éppen csak megszabadítottak csodálatos orvosaim. Egyébként jórészt az itt töltött hónapok alatt véglegesedett a kézirat./…/
A munkára alkalmas időszakokban a könyvünkön dolgoztam, míg más napokon
az életemért küzdöttem kőkemény kemoterápiát, őssejt transzplantációt, három
havi karantént vállalva a limfóma – ismertebb nevén a nyirokrák – ellenében.
/…/ A könyv készen van, illően elegáns és ízléses, bőséges és értékes tartalmához
híven. Csak remélni merem, hogy nem látszik meg rajta, hogy milyen körülmények közepette készült.
Azt a hetet bent töltöttem, rendbejöttem. Február közepén kiértékelte
Borbényi professzornő a helyzetemet. Volt egy jó híre és rossz is. A jó, hogy
idehaza is hozzáférhető végre az a gyógyszer, ami pont az én betegségemre jó.
Sokkal szelídebb, mint a legenyhébb kemoterápia. A másik, hogy vállalom-e
a vastagbél műtétet, mert azt a nagyon sugárzó gócot jobb lenne kívül tudni.
Naná, hogy vállaltam.
Nem részletezem azt a hosszas procedúrát, vizsgálatokat, ami az ilyesmit
megelőzi, hiszen egyénileg ugyan eltérő, de azért eléggé közismert. Nagy szerencsém van végül, mert a sebész professzor, akihez kezelő orvosom bekommendált, nem vállalja a műtétet, szerinte kolonoszkópiával is megoldható,
az nekem sokkal jobb lesz. Fiatal kollégája kezeibe ajánl, aki mestere ennek az eljárásnak. Szimpatikus középkorú sebész adjunktusnak mutatott be,
aki vagy fél óráig nézegette a PET CT felvételeket, végül döntött, megműt.
Dinamikus, energikus személyiség, azonnal feltétlen bizalmamba fogadtam.
A műtétet március 22-én természetesen „átaludtam”. Felébredve semmim
se fájt, megnyugodtam, hogy nincs kivarrva a hasfalamra semmi zacskóféle. Csövek sokasága lógott ki belőlem, ahogy szokás. Megtudom aranykezű
műtő dokimtól a részleteket: 20 centiméternyi vastagbelem veszett oda a
daganattal, szerencse az is, hogy a bélfalat még nem fúrta át. Bónuszként
immár vakbelem sincs.
A sebészeti osztály lepusztult állapotáról méltatlan lenne szólnom, elég
csak annyi róla, hogy elkeserítő. Mamu sűrűn látogat. Harmadnapra sosem
tapasztalt mély depresszió tör rám. Ma sem tudom okát, de minden addigi
visszafojtott keserűség sűrű masszaként telepedett rám. Nehezen lábaltam ki
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belőle. Mamunál csak az engem műtő, nagyon szimpatikus sebész adjunktus
keres föl többször, a nap legkülönbözőbb óráiban. Elgondolkodom: mikor
alszik, pihen? Már otthon lábadoztam, mikor jött a labor eredménye: kis
arasznyi orsószerű limfómás nyirokcsomókkal telt daganat… Legalább kint
van belőlem betegségem írmagja - nyugtatom magamat.

Együtt Szibillával
2015. április elejétől 2016. augusztus 10-ig
Magam sem hiszem el, milyen gyorsan felépülök a műtétből. Akik megtudják, mivel műtöttek, csak hüledeznek, mikor látják rajtam, hogy fel se vettem. Nem színleltem pedig, tényleg az engem ért eddigi kezelések részének
tekintettem. Azért be kell vallanom, hogy a „zajosabbak” közé tartozott.
Borbényi professzornő még április derekán elemzi a helyzetemet és dönt:
A továbbiakban gyógyszeres kezelésre lesz szükségem, mert azt a komisz daganatot sikerült ugyan likvidálni, de joggal lehet feltételezni, hogy a limfóma
él és virul bennem. Vagy nem. Ezt valójában ő se tudja biztosan. Mindent
részletesen elmagyaráz erről az új gyógyszerről, a gépén ábrákat, fotókat
mutat a hatásának mikéntjéről, eredményéről. Rajzol is mellé, hogy jobban
megértsem. Vele együtt lelkesedem. Laikusként persze, mert van már némi
jártasságom az őssejt-transzplant révén az orvosi csúcstechnológiákban. Nem
tudja megmondani, hogy meddig kell szednem a gyógyszert, de tartós kapcsolatra kell felkészülnöm.

Pár nappal a műtét előtt még ennyi fát összehasogattam

Ezt a szert idehaza csak egyedi, személyi indokok alapján megítélt engedéllyel lehet elérni. Esetemben a kemó nem jöhet szóba, eddig már minden
lehetséges megoldáson túl vagyok, ezért jó esélyt lát, hogyha kérvényezi, az
illetékes orvosi bizottság javaslata alapján megkapom az OEP engedélyét.
Otthon kábultan rendezem magamban a történteket. A gyógyszer
romantikus hangzású neve alapján rögtön női princípiumokkal ruházom föl.
Így kellemesebb lesz, afféle vonzó tulajdonságokkal bíró társnak, sőt, jó szellemnek, netán angyalnak is tekinthetem. Szibilla lesz a neve – így döntök.
Ez tág teret ad a képzeletnek is.
A hónap végére megjön az engedély, irány a Kígyó patika, ott vehetem
át. Kedvesen fogadnak, közlik, hogy megrendelik, 1-2 napon belül megjön.
Így is lett, a patikusnő tenyérnyi silabusz mentén táplálja be a komputerbe
az adatokat, kódokat, majd megjelenik a pénztárgép kijelzőjén egy hosszú
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számsor: nem hiszek a szememnek. Maradjunk annyiban, hogy sokkal több,
mint ami józan ésszel felfogható. A vége persze hepiend: mindössze a dobozárat kell kifizetnem. Még tartok attól, hogy valamiféle biztonsági feltételeket
kell teljesítenem az átvételhez, a hazaszállításhoz, (pl. páncélautó, biztonsági
kíséret) hiszen manapság sokkal kisebb érték reményében is rabolnak. De
nem, kezembe adják, táskámba teszem, vihetem haza.
Április 28-án elkezdem szedni, a professzornő előírására előbb kis adagokban, óvatos duhajként. Aztán hamarosan minden felborul. Igen intenzív
hasmenés kezd úrrá lenni rajtam, ami napról-napra csak rosszabbodik. Mitől
lehet? – gyötrődöm. A műtét az oka? Szibilla? Valami fertőzést szedtem ös�sze? Kínlódok tovább, hátha enyhül az egész, de nem. Hamarosan kegyetlen
rosszullét lesz úrrá rajtam – irány a klinika. Kiszáradásos tünetekkel, leállt
vesével vesznek föl. Szibilla átmenetileg parkoló pályára kerül, én pedig bő
egy hétre kórterembe. Pár nap alatt rendbe jövök, május vége felé visszatér
gyógyító angyalom, Szibilla.
A következő hónapokban teljesen átalakul az életem. Tudatában vagyok
annak, hogy komoly betegséggel élek együtt továbbra is, még sincs betegségtudatom. Besegít ebbe az is, hogy 2-3 hónaposra nyúlnak azok a szakaszok,
ami alatt nem kell vizitre járnom. Jók a vérképeim, nincs panaszom az alapbetegségemet illetően. Teljesen normális életet élhetek, habzsolom a nyarat,
rengeteget vagyok együtt cseperedő unokáimmal.
Augusztusban az OEP engedély megadásához friss PET CT-re van szükség. Az eredmény több mint jó, gyakorlatilag tünetmentes vagyok. Az orvosi
vélemény lezárásaként: jelentős regresszió. Hát, ez hihetetlen! De igaz! Professzornőnél megkockáztatom, hogy mehetnék-e már ezek tudatában végre
Mamuval egy rövidebb társas útra? Két éve nem mozdulhattunk miattam
sehová. Persze, csak legyek óvatos. Szlovéniára esik a választásunk a legszebb
őszben. Semmi gond nem volt. Felszívtuk magunkat élményekkel és bizakodással, a jövőnket illetően.
Teljes értékűen visszatérhettem közben megszokott közérdekű tevékenységeim közé. Előadásokat tartok, kiállításokat nyitok, szakértek, több
szakaszban felmérem a városi műgyűjteményt. Zajlik az életem rendesen,
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mintha mi sem történt volna velem. Szerencsére ritkábban kerül sor a beszélgetések során arra, hogy mi is van velem. Már nem téma, és ha szóba kerül,
rövidre zárom már a választ. Felsejlik valami ismerős érzés bennem: ilyen
lenne a normális élet? Már nem számítottam rá, hogy valaha is részem lesz
benne. Szibilla, derék védangyal vagy.
Azért a teljes igazság érdekében őróla is kell szólnom, mivel nap mint
nap észreveteti jelenlétét. Nem is akárhogyan! Mióta mellém szegődött állandósult nyálkahártya irritációk gyötörnek az orrüregekben. Elviselhető persze,
de idén februárra az influenzás időszakban pokoli fájdalmakkal párosul. Végre rászánom magam, hogy családi barátunkhoz, a kiváló fül-orr-gégészhez
elmenjek. Elképedt, mikor megvizsgált. Attila! Hogy bírtad ezt a fájdalmat,
ronda gyulladásod van az orrüregedben. Kibírtam, persze a valahonnan ös�szeszedett fertőzés nyomán alakult ki mindez. Felír egy gyógyszert, kenőcsöket, lassan - lassan rendbe jövök.
Ennél rondább formában is jelzi nekem Szibilla, hogy dolgozik rajtam.
Mióta velem él számolatlanul pusztulnak káros limfocitáim. Természetes
úton nem találva kiutat testemből, a bal combomon méretes furunkulusokat képezve ürülnek. A klinika bőrgyógyászatát járom júliustól szeptemberig, mire végre elmúlnak valahogyan. Keressük a magyarázatot a Profes�szor asszonnyal és a fiatal, de nagyon széleskörűen tájékozott bőrgyógyász
orvosommal is, de más magyarázat híján a szervezetem vészreakciójára, az
immunrendszerem bénaságára és persze Szibillára fogjuk a dolgot. A felelősségen majd egyszer megosztozom vele. Mindebből máig annyi maradt meg,
hogy naponta 10-20 pattanásszerű pörsenés jelenik meg főleg a mellkasom,
a hasam tájékán. Nincs különösebb bajom ezzel, elviselhető, de végtelenül
ronda látvány. Mamu kezeli le ezeket napi rendszerességgel, nagy műgonddal, eredményesen.
Még egy említésre érdemes „nyavalyáról” kell szólnom. Nem vagyok
meggyőződve, hogy Szibilla számlájára írható-e, vagy a koromra, netán általános állapotom számlájára, de az igazság az, hogy amíg védangyalom nem
volt jelen az életemben, sohase tapasztaltam. Izomgörcs, bújkáló izomfájdalom, a test vázizmainak kontrollálhatatlan összehúzódása, rángása. Ilyenek
gyötörnek hosszú ideje, főként hajnalban, ébredéskor. Mondják, hogy mag-
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néziumhiány, vízhiány is lehet az oka. Teszek mindkettő érdekében, beszerzek magnéziumkapszulákat, van is eredménye, meg nincs is. Sokszor napokig
gyötörnek ezek a tünetek, máskor eltűnnek. Idén június elején, egyik este,
mikor Jakót altatva kellemesen elszunnyadtam, hirtelen felriadtam, mert
pokoli fájdalmú izomgörcs rántotta magam alá a lábaimat. Nincs szó arra,
milyen érzés volt fájdalmak között vergődve váratlanul mozgásképtelenné
lenni és közben a hasmenésem is beköszönt rám, türelmetlen jelenvalóságával. Ordítottam segítségért, de csak Gábi tudott jönni, Mamu táncpróbán
volt valamelyik szomszédnál, a hétvégi utcabálra készülődött az asszonycsapat. A vejem megpróbált felemelni a földről, hogy valahogy lábra segítsen.
Sikertelenül. Végül fogcsikorgatva hason kúsztam valahogy el a fürdőszobáig.
Vagy tíz perc múlva már semmi bajom nem volt. Rémülten tört rám Mamu,
mentőt akart hívni, Végül késői órán a Klinikával konzultáltam, az ügyeletes
orvosnővel. Igyak rengeteg vizet és reggel jöjjek be. Petrákovics doktornőhöz
kerültem, kaptam egy kálium-magnézium koktélt, ami két hónapra tünetmentessé tett. Na, akkor ez is kipipálható immár, tanulságos volt.

Pestre a levett véremet. Ekkor értem meg, mi is lehet igazából az orvosi hivatás. Pár nap múlva kiértékeli, amit tud: Szibilla teszi a dolgát, ő szerencsére
nem hibás, nem vagyok rezisztens rá. Ha tetszik, ha nem, rossz tulajdonságai
ellenére továbbra is együtt kell vele élnem. A rossz hír az, hogy a daganatos
sejtek megregulázásában felelős génem viszont nem tesz semmit. Mutálódhattak talán a limfocitáim, gyanúja szerint. Egy biztos, hogy a legvirulensebbek garázdálkodnak bennem. A selejtje már elpusztulhatott.
Két hónapra tervezve kiegészítő kezelést ír elő: hetente egy speciális injekció, kéthetente Szibillát minőségi munkára serkentő infúzió. Fél éve lekötött baltikumi, szentpétervári turistautunkat az újabb fejlemények ellenére
nyugodtan végigcsinálhatjuk, ha hazajöttem, kiértékeljük a helyzetet.

Az események időrendjében egy váratlan fejleményt dátummal jelölök
meg: 2016 áprilisába érkeztünk. Aki eddig eljutott naplóm olvasásában, azt
hiszem, egyetért velem, hogy a kezelhető panaszok ellenére bőven van okom
az optimizmusra. Rendeződni látszik az életem, a limfómám a tavaly augusztusi leletek alapján nyugvó szinten lehet, esetleg el is tűnt talán.
Április 25-én Szibilla miatt újabb PET CT-re kerül sor Kecskeméten.
Már törzsvendégnek számítok, ötödször vagyok itt. Tele vagyok bizakodással,
hogy a tavalyinál is jobb eredményt produkálok. Miért ne? Hiszen kifogástalanul érzem magam, fizikai kondícióm is közel a régi, híztam is rendesen.
Aztán derült égből villámcsapás! A leletet olvasva kis híján elájulok. Olyan
rosszak az értékeim, mint két évvel ezelőtt, vagy még annál is lesújtóbbak.
Szakorvosi konklúzió: jelentős progresszió. Szakad az eső Kecskeméten, záporoznak a könnyeim. Megrémülök, mikor arcomat kezembe temetve ujjaim egyszer csak csomókat tapintanak az állam alatt. Már ez is!
Mire Borbényi professzornő fogadni tud, valamennyire megnyugodok.
Gyógyszer rezisztenciára gyanakszik, vért vetet, telefonál Pestre, valami speciális laborba, közben jó szavakkal megnyugtat. Ilyen nincs: maga viszi másnap
Szentpéterváron, 2016. júliusában
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Mamunak és magamnak tartoztam ezzel az úttal, az élete vágya volt,
eljutni Pétervárra. Nélkülem, egyedül soha nem menne. Magamról annyit,
hogy kibírtam a hosszú utat, végül szerencsésen hazaértünk. A daganataim
közben napról-napra növekednek. Reggelente izzadságban ébredek- ez már
ismerős. Rémülten tapasztalom meg, mit is jelent ennek a bennem lakozó limfóma fajtának az agresszivitása. Elsősorban az állam alatti daganatok
a szembetűnőek, fogy a levegőm, reszel a hangom, a füleim is eldugultak,
mintha mindkettőben uszoda vize maradt volna. Node hetekig?
Levonultunk a hétvégére, Szarvasra, megpihenni, elgondolkodni. Mamu
látja rajtam, hogy nagyon el vagyok keseredve. Pedig nem ez a jó szó rá.
Magam sem tudom megfogalmazni, ismeretlen érzés ez. Csodás a nyár itt
a Körös-parton, nyugágyban ülve a mólón írom ezeket a záró sorokat. Tombol a természet, virul az élet. Késő estébe hajlóan mély és emberi dolgokról
beszélgetünk. Az utolsó mondata, amire még emlékszem, mielőtt elaludtam:
Tati, ne hagyj itt bennünket!
Nagyon rossz lett a hangulatom, a ritka mélypontok egyike érkezett el,
a betegséggel való küzdelmemben, ezt érzem. Keresem, kutatom, mit ronthattam el? Pedig józanságom azt diktálja, hogy tévút ezen rágódni. Sokkal
inkább mozgósítanom kell testi-lelki energiáimat, hiszen céljaim vannak,
dolgom van még a világban. Határozok: a lehetséges mértékig visszavonulok
a művészeti közélettől, a betegséggel szembeni küzdelemre, a családra és bevégezetlen dolgaimra fordítom minden energiámat.

már aznap tapasztaltam, hogy enyhül a nyomás... Ez hihetetlen!!! A lényeg:
pár nap alatt teljesen visszahúzódtak a daganatok, megjött a hangom, újra
hallok, ez a kombináció eredményesnek látszik. Ez az új szer nyilván kemény
dolog, viszont hatásos. Visszatért az életkedvem is, Morzsi lányom és két
unokám egész héten még tanúi lehettek csodás „feltámadásomnak”. A magam részéről biztos vagyok benne, hogy sikerül leszorítani minimális szintre
a rákos sejteket, és Szibilla újra teljes értékűen betöltheti hivatását.
Nagyon tudok lelkesedni, amit lehetetlennek véltem, bekövetkezett.
Más csodának tartaná, én inkább hajlok a józan belátásra: kőkemény szerepe
van itt az orvosi tudásnak, a gyógyítási tapasztalatnak. Meg a szerencsének is:
éppen a nekem megfelelő hatásos gyógyszert kaptam meg. Jó kezekben vagyok, amit mindig is éreztem. A jelenlegi nagyon pozitív változások ellenére
úgy érzem, hogy ezzel a labilitással kell a jövőben szembenéznem. Olyan ez,
mint egy sakkjátszma: kemény támadás innen, cseles és okos húzás eminnen,
az orvosi tudás oldaláról. A többi rajtam múlik, mert végül is bennem zajlik
minden, a történet, a limfóma, a gyógyulás is. Nem megy nélkülem a dolog.
Mikor az utolsó mondatot keresem Naplóm lezárásához, csak egyet
tudok biztosan: Soha nem adom fel!
Szeged-Szarvas, 2016. augusztus 10.

Visszamentünk Szegedre és váratlanul hazasereglett a családom, lányaimmal, vejeimmel, unokástól. Nem maradt idő, energiám se, hogy magammal
foglalkozzam. Nagyon vártam a szerdai konzultációt Borbényi professzornővel. Egyikünk sincs könnyű helyzetben, ezt nagyon is érzem. Végül nem
sikerült beszélnünk, engem pedig sürgetett az idő, a korábban betervezett kezelés majd az egész napot igénybe veszi az ambulancián. Nem találkoztunk,
csak hétfőn. Addigra csak rosszabbodott az állapotom, feszült a torkom körül
minden, a csomók duzzadásától deformálódott a nyakam, a fülem tájéka, beszélni is nehezen tudtam. Megvizsgált a professzornő és korábbi elhatározásának megfelelően nyomban új kezelést írt elő, másik, jól bevált szert kaptam,
még aznap meg másnap, kedden. Bíztam is, meg nem is a sikerében, aztán
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