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URAM! SEGÍTS!  
ADJ NEKEM ERİT, REMÉNYT ÉS KITARTÁST! 
NE KELLJEN ITT HAGYNOM AZOKAT, AKIKET NAGYON SZERETEK.  

  
  

 
Számomra a 2001. év örökké emlékezetes marad; az év elsı felében - amennyire 
visszaemlékszem május körül lehetett - eleinte ritkábban, majd néhány hét múlva egyre 
sőrőbben székletürítési ingert éreztem. Ez még teljesen normális lett volna, a gond az volt, 
hogy a jellemzıen erıs inger ellenére, amikor meg akartam „szabadulni” az okozójától, 
többnyire nem volt semmi „eredmény”, vagy csak nagyon kevés. 
 
Ez az állapot késıbb, kb. egy hónap múlva már állandósult olyannyira, hogy nap közben 
többször és a legváratlanabb helyzetekben keletkezett, akkor már erıs görcsökkel is járó 
ingerem. Reggel, mielıtt munkába, este pedig, amikor haza indultam, elıtte minden esetben 
próbálkoztam, de leginkább eredménytelenül, vagy pedig nagyon kevés eredménnyel. Ez volt 
a helyzet nap közben is.  
 
Sokszor út közben (villamoson, buszon, metrón) hirtelen, váratlanul jött és nagyon erıs 
görcseim voltak. Többször úgy éreztem, nem bírom ki a munkahelyemig, vagy hazáig és 
szégyen ide vagy oda, „most megtörténik”. Amint viszont „biztonságos” helyre értem, a 
próbálkozás ismét, újra és újra eredménytelen volt. 
 
Arra gondoltam, hogy valamilyen megmagyarázhatatlan ok miatt székrekedésem van, meg 
sem fordult a fejemben, hogy orvoshoz kellene mennem.  
 
Mint már évek óta, ebben az évben is augusztusban voltam szabadságon. Nejemmel együtt, 
egy volt munkatársam és barátom korábbi invitálására Békéscsabán töltöttünk néhány napot. 
Az eredeti terv az volt, hogy a környéken, fıképpen a Körösöknél jót horgászunk majd. 
Barátom, annak érdekében, hogy ez így is legyen, megtett mindent, de bennem arról a néhány 
napról a kedves vendégszeretet ellenére rossz emlékek maradtak.  Az állandó görcsök, 
puffadtság és teltségérzet miatt gyengének, fáradtnak, ingerültnek éreztem magam. 
 
A szabadság letelte után vissza a munkahelyi „darálóba”, az állapotom meg csak nem akart 
javulni.  
 
Orvoshoz még akkor sem mentem. Azért nem, mert akkor már volt két - szeptember és 
november hónapokra, elıre beütemezett - munkahelyi programom, amelyeket nem tudtam 
volna átütemezni. Elhalasztani, vagy inkább elmulasztani meg - legalább is az egyiket, erre 
röviden majd kitérek - nem is akartam. 
 
Szeptemberben a cégem elküldött Németországba, egy hetes nemzetközi szakmai 
konferenciára. Ez szakmailag és az EU csatlakozás elıtti, de inkább az utána várható 
fejlemények szempontjából nagyon érdekes volt. De egészségileg változatlanul és nagyon 
csehül éreztem magam.  A második, vagy harmadik nap egyik, délelıtti elıadásán éreztem, 
hogy ismét nagyon erıs görcseim alakulnak ki, de talán azt is megéreztem, hogy ezeknek 
következménye is lesz.  Leszórva magamról a szinkrontolmács hallgatásához és a vele, illetve 
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az elıadóval való kommunikációhoz használt eszközöket, felugrottam és az elıadó 
meghökkent tekintetétıl kísérve, kirohantam az elıadó terembıl. Talán külön szerencse volt, 
hogy ez a szállásainkkal azonos épületben volt, de így is kétemeletnyi, jelentıs távolságot 
kellett gyors iramban rohanni, hogy mielıbb a szobámba, ott pedig a fürdıszobába érjek. 
 
Nem volt hiábavaló az igyekezet, a rosszullétig fokozódó görcsöknek ott és akkor, hetek után 
végre eredménye is lett. Olyan hatalmas mennyiségő székletet produkáltam, amennyit annak 
elıtte - még, amikor normális volt minden - talán két, de inkább három hét alatt együtt.  Utána 
olyan gyenge lettem, hogy a lábaim alig bírtak el, de egyúttal óriási megkönnyebbülést is 
éreztem.  Az ezt követı napokban sokkal jobb volt a közérzetem annak ellenére, hogy 
kezdıdött, vagy inkább folytatódott minden úgy, ahogy elıtte volt. 
 
Ez volt az a bizonyos program, amit semmiképpen nem szerettem volna elszalasztani, és itt 
elnézést kell kérnem a következı, személyes kitérıért.  
 
Az elızetesen már megismert idı és elıadás-beosztás szerint az utolsó nap mindenkinek 
szabad volt. Én ennek ismeretében már itthon elhatároztam, hogy ezt a napot az évek óta kinn 
élı lányommal fogom tölteni, akit akkor már hosszú ideje nem láttam. Vele is megbeszéltem, 
mindketten örültünk a váratlan lehetıségnek. És, hogy az öröm még nagyobb legyen, a fiunk - 
elızetesen csak a lányommal és velem megbeszélve, és vállalva a költségeket is - arra a napra 
megszervezte a nejem kiutazását is. Az érintett errıl csak az utolsó, utazás elıtti napon 
értesült. 
 
Elérkezett az a bizonyos utolsó nap. A lányom hajnali indulás és több mint 100 km-es autóút 
után kora reggel megérkezett értem. Visszaútban a repülıtéren, némi kis bonyodalmak után 
találkoztunk a nejemmel is. Igaz, hogy a fél nap már eltelt, mire a lányom lakásához 
visszaérkeztünk, de a még hátra lévı másik felének nagyon ırültünk és boldogok voltunk, 
mert magunkhoz ölelhettük a lányunkat, és egymással lehettünk. 
 
Ugye, hogy ezt a lehetıséget tényleg nem lett volna szabad kihagynom? 
 
November elsı napjaiban; arra emlékszem, hogy pénteki nap és kegyetlen hideg volt, az 
akkori fınökömmel és néhány munkatársunkkal Sopronba kellett mennünk egy országos 
konferenciára.  Itt már csak a délelıtti elsı néhány elıadást tudtam végighallgatni, ebéd után 
már nagyon rosszul éreztem magam.  Még akkor is arra gondoltam, hogy a korai indulás és a 
reggeli megfázás miatt van ez így.  Végre késı este elindultunk, út közben állandóan csak arra 
gondoltam, mikor érek végre haza.  
 
Akkor, hazajövet említettem meg a fınökömnek, hogy hétfın nem megyek dolgozni. Úgy 
éreztem, most már nem halogathatom, orvoshoz kell mennem. 
 
A problémáim és a tünetek elmondása után a háziorvosom annyit mondott, hogy egyelıre 
csak „tapintással” meg kell vizsgálnia a végbelemet, mert azt gyanítja, hogy ott nem lehet 
valami rendben. Jó, tegye, amit szükségesnek tart. Itt ismét nem hallgathatok el egy személyes 
megjegyzést. Évtizedek óta ismerem ezt a doktornıt. Nagyon ritkán voltam nála, korábban 
évek teltek el anélkül, hogy a rendelıben jártam volna, de végtelenül tisztelem a szakmai 
tudása, a betegekkel szembeni megértı türelme, közvetlensége miatt.  
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A mindössze néhány perces, kissé kellemetlen és kényelmetlen vizsgálat után közölte velem, 
hogy a végbélnyíláshoz meglehetısen közel érez valamit, ami szerinte „nem oda való”. Ennek 
tisztázása és a pontos diagnózis érdekében további vizsgálatokra van szükség. 
 
Megírta a beutalókat és ezzel kezdetét vette a kálváriám. Mert szó szerint az volt, az 
élményeket pedig az ellenségeimnek sem kívánom. 
 
A doktornı úgy indított el és a beutalót is ennek megfelelıen írta meg, hogy be kell feküdnöm 
az egyik kórház (szándékosan hallgatom el, hogy melyikrıl van szó) belgyógyászatára, mert a 
pontos diagnózis érdekében több vizsgálatra van szükség.  
 
Másnap kora reggel ennek megfelelıen és a kórházi tartózkodáshoz szükséges holmikkal 
felmálházva indultunk el a nejemmel. Több órás várakoz(tat)ás után elıkerült az ügyeletes 
orvos, addig pedig senki meg nem kérdezte, mit akarok.  İ, miután meglehetısen 
türelmetlenül kikérdezett és annak ellenére, hogy a beutaló akkor már nála volt, annyit 
kérdezett, hogy mit keresek a belgyógyászaton, mert ez sebészeti probléma. Én csak annyit 
tudtam kinyögni, hogy betegségekkel kapcsolatban hála Istennek kevés tapasztalatom van, de 
úgy általában fegyelmezett ember vagyok, és miután láthatja a beutalón is, a háziorvosom ide 
küldött, azért vagyok itt. 
 
Némiképpen megenyhülve elvégezte ugyanazt a vizsgálatot, mint a háziorvos, közölte, hogy 
ugyanazt tapasztalja, de ettıl még ez változatlanul nem belgyógyászati probléma. Jó, 
mondtam, akkor mindössze annyit szeretnék tudni, mi a további teendım. Némi tépelıdés és 
részemrıl néhány, most már ingerültebb megjegyzés után, mint aki valami olyat tesz, amiért 
illik hálásnak lenni, közölte velem, kinn üljek le és várjak; beszélni fog a sebészettel, mert 
beutaló ide, vagy oda, nekem akkor is oda kell mennem. 
 
Nem túlzás, ha azt mondom, erre másfél órát kellett várnom. Megmondta, ki az ügyeletes 
orvos, akivel beszélt, ıt keressem, a többi ki nem mondva is érezhetı volt a magatartásáról; 
részérıl pedig a fáklyásmenet. 
 
Ekkor már dél körül járt az idı.  Étlen-szomjan a több mint tíz kilós útibatyut fel, irány a 
sebészet, ahol, mint kiderült, az általa említett orvos már a mőtıben van. Üljünk le és várjunk, 
valamikor majd elıkerül, mert valóban ı az ügyeletes. 
 
Délután négy körül valóban elıkerült és aznap ı volt az elsı, aki kezdettıl fogva úgy 
viselkedett és úgy beszélt velem, mint egy emberrel.  Akkor már erre nagy szükségem volt.  
 
Türelmesen és részletesen kikérdezett. Ezt követte ugyanaz a vizsgálat, ami elıtte már két 
alkalommal megtörtént. Utána újabb, valamilyen fémeszközzel és nagyon kíméletesen végzett 
vizsgálattal folytatta. Ez alatt közölte velem, hogy a végbélnyílástól kb. 4-5 cm-nyire egy dió 
nagyságú daganatot érez, amelyrıl elsısorban azt kell tisztázni, hogy esetleg rosszindulatú-e 
vagy nem az. Ehhez két-három szövetmintát is vett. 
 
Mindezek után következett egy higgadt és az orvosok többségénél sajnos még ma is ritkának 
tekinthetı ıszinte beszélgetés, amitıl teljesen megrémültem. Nejemmel több dolgot 
megkérdeztünk és ı korrekt módon válaszolt. Többek között arra a kérdésre is, hogy milyen 
esélyeim vannak, ha a daganatról kiderül, hogy rosszindulatú?  Elmondta, hogy 
mindenképpen meg kell mőteni. Ha a daganat rosszindulatú, miután nagyon közel van a 
végbélnyíláshoz, a záróizomzatot, a végbéllel és egy darab vastagbéllel együtt el kell 
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távolítani és a megmaradt vastagbél végét a hasfalra ki kell vezetni. Akkor hallottam elıször a 
sztóma kifejezést.  
 
A hallottaktól teljesen pánikba estem, de miután beszélgettünk a túlélési, életben maradási 
esélyekrıl is, kénytelen voltam belátni, hogy nincs más lehetıség, mint a mőtét. 
 
Kérdezte, van-e olyan sebész orvos, akit ismerek, akire a rám váró mőtétet illetıen rábíznám 
magam. Miután ilyen ismeretségem nem volt kértem, hogy ha vállalja szeretném, ha rá 
bízhatnám magam és a további sorsomat. Ebben maradtunk. 
 
Akkor még nem kellett bennmaradnom a kórházban. Kaptam egy halom beutalót különbözı 
vizsgálatokra; CT, ultrahang, medenceröntgen, vastagbéltükrözés, meg egyebek. Abban 
maradtunk, hogy ha ezeknek meglesz az eredménye, és ha megérkezik a szövettani vizsgálati 
eredmény is; többet tudunk, és ismét találkozunk. 
 
A vizsgálatok közül elsıként a vastagbéltükrözésre került sor és paradox módon ugyanazon a 
belgyógyászaton, ahonnan korábban az ügyeletes orvos eltanácsolt.  Szerencsémre nem nála, 
hanem egy másik, ugyancsak végtelenül korrekt, türelmes és megértı orvosnál. İ is ıszinte 
volt. Attól pedig, amit a vizsgálat során látottak alapján mondott, még jobban megrémültem. 
Kérdezte, milyen régen halasztgatom ezt a vizsgálatot, ugyanis akkora daganatról van szó, 
amirıl kizárt, hogy nem vettem észre valamilyen jelét. Javaslata pedig az volt, hogy a lehetı 
legsürgısebben meg kell mőteni. 
 
A többi vizsgálat is igazolta a daganat meg, illetve jelenlétét. 
 
Közben megérkezett a szövettani vizsgálati eredmény is azzal a lesújtó diagnózissal, hogy a 
daganat rosszindulatú. 
 
Újabb konzultáció következett a sebész orvossal. İ a leletek ismeretében azt mondta, hogy 
mőtét elıtt szükség van még sugárkezelésre, annak mennyiségét pedig elızetes onkológiai 
vizsgálat során határozzák majd meg.  Újabb beutaló; Uzsoki utcai kórház, Onkoradiológia. 
Két hét várakozás a december végére, telefonon kapott idıpontig.  Ott újabb vizsgálat, majd 
közölték velem, hogy 18 sugárkezelést kapok és azt is, hogy 2002. január eleje-közepe 
tájékán tudják elkezdeni. 
 
Amikor megkaptam az elsı kezelésre vonatkozó konkrét idıpontot, nem tudtam magammal 
mit kezdeni és annak ellenére, hogy rohamosan fogytam, fáradt, levert és okkal-ok nélkül 
ingerült voltam, visszamentem dolgozni.  
 
A sugárkezelés, fıképpen az utolsó 6-8 alkalom eléggé megviselt. Alig tudtam tartani a 
vizeletet, a hólyagban állandó, szúró, égetı fájdalmat éreztem, hányingerem, hasmenésem, 
szóval minden bajom volt.  
 
Már csak néhány alkalom volt vissza, amikor az ottani kezelıorvosom elızetesen 
tájékoztatott, hogy a kezelés befejezése után tíz napon belül meg kell mőteni, ha ez nem 
történik meg, értelmetlenné válik az egész kezelés. Kérte, hogy ezt beszéljem meg a sebész 
orvosommal.  
 
Ez is megtörtént. Február 18-án volt az utolsó sugárkezelés, 26-ra kaptam helyet a sebészeten 
azzal, hogy 28-án - éppen az utolsó, tizedik napon - megmőtenek. 
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Február 27-én az orvossal újabb megbeszélés, amelynek két lényeges eleme volt. Egyik, hogy 
másnap kb. délután négy órakor kerülök sorra, másik, hogy a mőtét napján délelıtt várjam az 
altatóorvost, aki jön megbeszélni a szükséges dolgokat. 
 
Az akkor már tetıfokán lévı izgalmat csak az enyhítette némiképpen, hogy az altatóorvos egy 
rendkívül bájos, türelmes és fiatal hölgy személyében jelent meg az ágyamnál. Fiatalságát 
látva és közvetlenségét tapasztalva közöltem vele, hogy második lányommá fogadom feltéve, 
ha a mőtétet túlélem. Az pedig kizárólag attól függ, hogy mennyire vigyáz majd rám.  
 
Persze komoly dolgokról is beszéltünk és ı is ıszinte volt. Ismertette a mőtét lefolyását, azt, 
hogy az ilyen beavatkozásnak jelentıs idıigénye van, tehát sokáig, több órán keresztül fog 
tartani.  Elmondta azt is, hogy az ilyen operáció sok vérveszteséggel jár, ennek pótlására vért 
is kapok majd. Nem titkolta azt sem, hogy mőtét után, tekintettel arra, hogy a hasnyálmirigyet 
is megbolygatják, minden valószínőség szerint erıs fájdalmaim lesznek. Ennek enyhítésére 
közvetlenül a mőtét elıtt a gerinccsatornába vezetett vékony szondán keresztül 
fájdalomcsillapítót fogok kapni.  
 
Láthatta rajtam, mennyire izgulok ezért talán bátorításként még azt mondta, hogy jó mőtéti 
alany vagyok, mert nem vagyok elhízva. Akkorra már a korábbi súlyomhoz képest közel 20 
kilót fogytam.  Befejezésül még annyit jegyzett meg, hogy aznap én leszek az utolsó, és 
akármeddig ráérnek velem foglalkozni. 
 
Ebben, illetve abban maradtunk, hogy a mőtıben látjuk egymást. Aztán ott derült ki, hogy 
mégsem ı, hanem más lesz az altatóorvos.  
 
Délelıtt tíz óra körül jött a nıvér, kezében a fecskendıvel és mondta, hogy meghozta a 
nyugtatót, mert rövidesen megyek a mőtıbe. Hiába mondtam, hogy reggel még arról volt szó, 
hogy én leszek az aznapi utolsó és délután négy körül kerül rám sor; injekciót be, amitıl 
rövidesen tényleg eltompultam. 
 
Kétségbeesve felhívtam a nejemet, akivel még reggel, az altatóorvostól kapott információk 
után, telefonon beszéltem. Akkor, már mint reggel abban maradtunk, hogy mielıtt a mőtıbe 
kerülök, bejön hozzám.   
 
Fél óra múlva ismét ott voltak a fiammal együtt. Akkor én már a mőtıskocsin, az injekciótól 
elkábulva és zöld lepedıvel letakarva arra vártam, hogy visznek.  
 
Mindössze néhány szót tudtunk beszélni. Azt javasoltam nekik, ne várjanak, ha úgy 
gondolják, jöjjenek vissza késıbb, amikor várhatóan már túl leszek a mőtéten. Az igazság az, 
hogy minden eshetıségre felkészülve elköszöntem tılük „úgy” is. Rettenetesen bántott az is, 
hogy a lányom, rajta, illetve akaratán kívül álló ok miatt akkor nem lehetett ott velük és 
mellettem. 
 
Rövid idın belül a mőtıben voltam, csak a nyüzsgést láttam meg azt, hogy az orvos, akitıl a 
további sorsom függ, éppen bemosakszik. Mondott még néhány bátorító szót, aztán 
behelyezték a gerinccsatornába a késıbbi fájdalomcsillapító gyógyszer bejuttatásához 
szükséges szondát. Utána egy gyors kontroll, tudom-e mozgatni a lábujjaimat, majd az 
arcomra rakták az altatómaszkot. 
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Ez után csak arra emlékszem, hogy egy kékes-zöldes világítású, félhomályos szobában 
ébresztgetnek, mellettem a mőtétet végzı sebész, meg az altatóorvos. Rajtuk kívül pedig egy 
addig ismeretlen, megnyugtató hangon hozzám beszélı doktornı, ébresztés közben ı beszélt 
hozzám. Bemutatkozott és közölte, hogy a központi intenzív osztályon vagyok, nincs 
különösebb baj, de egy ideig ott kell maradnom megfigyelésre. Nyilván meg akart gyızıdni 
arról, hogy milyen tudatállapotban vagyok, a nevemet és azt kérdezte, tudom-e, miért 
kerültem kórházba. A kapott válaszok megnyugtathatták, mert ezután még néhány szót 
váltottak a sebésszel, meg az altatóorvossal, azután pedig kimentek. 
 
Utána tudtam meg, hogy a nejem és a fiam, mert még aznap éjszaka meglátogattak, teljesen 
kétségbe voltak esve. Éppen akkor érkeztek vissza a kórházba, amikor kihoztak a mőtıbıl a 
két orvos által kísérve. Érdeklıdni akartak a sebésztıl, aki csak annyit mondott, hogy majd 
késıbb, mert már itt a mentı és a központi intenzívre visznek. Mi mást gondolhattak volna 
szegények, mint azt, hogy valami nagy baj van. Akkor nyugodtak meg, amikor láthattak és 
beszéltek az ottani orvossal, utána pedig a sebésszel, aki ugyancsak megnyugtatta ıket; a 
mőtét sikerült, de egy ideig az intenzív osztályon maradok. 
 
Amint késıbb kiderült, az operáció elég nagy vérveszteséget okozott, közben kétszer is 
kaptam vért, összesen másfél litert. 
 
Igaza volt a fogadott lányomként említett altatóorvosnak is. Ahogy csökkent az altatás hatása, 
meglehetısen erıs fájdalmaim voltak. Folyamatosan, a megengedett három órás 
idıszakonként kaptam a fájdalomcsillapítót, az infúziókat meg vég nélkül, egyfolytában. 
 
Egy idı után, a tehetetlenség, a fájdalom, a folyamatos félhomály miatt elvesztett idıérzék, a 
mőszerek csipogása, sípolása már olyan depressziót váltottak ki belılem, amit úgy éreztem, 
nem tudok elviselni. 
 
Ebben a helyzetben megtapasztaltam a halálközeli állapotként emlegetett víziót is.  
 
Egyszer, nem tudom azt sem, hogy nappal vagy éjszaka volt, félig alvó félig éber állapotban 
azt éreztem, hogy valaki gyengéden és simogatóan szorítja mind a két kezem. Erıfeszítés 
kellett hozzá, hogy kinyissam a szemem, de amikor megtörtént azt láttam, hogy az ágyon ott 
ül mellettem az édesapám. Bátorítóan, gyengéden, szülıi aggodalommal néz rám, közben 
fogja a kezeimet. Tisztán láttam az arcát, a melegséget, féltést és aggodalmat sugárzó szemeit 
és hallottam, ahogy jól ismert, rekedtes hangján beszél hozzám; rendben lesz minden, meg 
fogsz gyógyulni. 
 
Akkor már ötödik éve volt, hogy az édesapám örökre elment.  
 
Ettıl az élménytıl az óta sem tudok, nem is akarok szabadulni; sokszor eszembe jut. Sokkal 
óvatosabban kezelem azt is, amikor ilyen vagy ehhez hasonló történetet hallok. Semmiképpen 
nem mondom kapásból azt, hogy fikció. 
 
Két nap itteni vendégeskedés után, köszönhetıen jó magaviseletemnek; mármint annak, hogy 
nem volt semmilyen komplikáció, visszavittek a sebészeti intenzív osztályra. Itteni további 
nyolc nap után pedig visszakerültem a sebészetre, a korábban már jól megismert kórterembe.  
 
Ételt már több mint tíz napja nem láttam, folyadékot sem ihattam. Minden, a szervezetnek és 
az életfunkciók fenntartásához szükséges dolgot infúzióban kaptam; egyik üveggel elfogyott, 
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már kötötték is be a következıt. Az már csak elhanyagolható szépséghiba volt, hogy a bal 
karomon kétszer is szétdurrant a véna és a jobb sem volt sokkal kevésbé megviselt állapotban. 
 
A sebészetre történı visszakerülés után két nappal, a délelıtti vizit alkalmával az egyik orvos 
mondta, hogy ideje felkelnem. Vegyek magamra valamit, keljek fel és sétáljak. Én nagyon 
értetlenül, sıt hülyén nézhettem rá. A testembıl nem tudom hány dréncsı, szonda, meg egyéb 
akármilyen csı lógott ki, egyik üveggel, másik zacskóval a végén. Szóval, el nem tudtam 
képzelni, ezek tetejébe hogyan öltözzek fel, azt meg végképp nem, hogyan sétáljak. Ráadásul 
nagyon legyengültem, addig már több mint húsz kilót fogytam. Az orvos már a bamba 
tekintetembıl is sejthette, mire gondolok, mert megkérdezte; van magánál reklámszatyor? Az 
igenlı válasz után csak annyit mondott; öltözzön fel, a csövek végén lévı tartályokat pakolja 
a reklámszatyorba és már nincs is akadálya a sétának.  
 
Neki volt igaza. Megpróbáltam. Igaz, hogy az elsı néhány alkalommal nehezebben, de 
mőködött és egyre gyakrabban, mindig hosszabb ideig sétálgattam. Éreztem, és rájöttem; nem 
volt véletlen, hogy az orvos szorgalmazta a mozgást. Erım kezdett visszatérni, már nem 
szédültem, nem kellett semmibe kapaszkodnom, biztonságosabban mozogtam.  
 
Ezek után már elviselhetıbben teltek a napok. Fokozatosan fogytak a csövek és szondák, 
kiszedegették azokat. Talán legjobban a gyomorszonda eltávolítását vártam, ugyanis ilyen 
hosszú idı alatt meglehetısen megviselt. 
 
Egyik reggel örömmel hallottam a hírt, aznap már ételt is fogok kapni. Üres húsleves volt, de 
nekem kimondhatatlanul jól esett. 
 
Sebeim szépen gyógyultak. Az újabb trauma akkor ért, amikor már néhány napja ehettem. A 
táplálékcsatorna természetes mőködése, a szervezetnek már nem szükséges salakanyagok 
távozása, ennek módja döbbentett rá arra, hogy ez a mőtét milyen következménnyel járt. 
Akkor tapasztaltam meg elıször, szó nincs arról, hogy én ezt, mint korábban, akaratlagosan 
tudom befolyásolni; a salakanyag szinte folyamatosan távozik a sztómán keresztül. Miután 
errıl elıtte senkivel nem beszéltem, nekem senki nem említette, szinte hisztériásan kérdeztem 
az orvost; ez most csak átmeneti állapot vagy végleges. A válasz; végleges, akkor letaglózott. 
 
Megtörtént az elsı beszélgetés a sztómás nıvérrel. Kaptam segédeszközöket, megbeszéltük 
azok használatát. Tanácsként, lehetséges kapaszkodóként kaptam a nıvértıl egy információt 
is, de errıl majd késıbb. 
 
Állapotommal lassan megbékélve és az orvossal történt beszélgetések alkalmával már az is 
szóba került, hogy rövidesen haza jöhetek. Aztán ez a nap is elérkezett. Megbeszéltük, mikor 
kell mennem a varratokat megnézni, esetleg majd kiszedni. Megkaptam az obsitot, azaz a 
zárójelentést és végre hazajöhettem. 
 
Akkor még nem is sejtettem, hogy sokkal hamarabb visszakerülök annál, ahogy azt 
megbeszéltük. 
 
Néhány napig semmi különösebb problémám nem volt, majd elmaradt a székletem. Nem volt 
egy napig, kettıig, nem volt három napig. A hasam kezdett fájni. Harmadik nap éjszaka 
rosszul lettem, szinte kibírhatatlan görcseim voltak; orvost kellett hívni.  
Az orvos a görcsöket enyhítı injekció beadása, a zárójelentés átnézése után mentıt hívott; 
éjjel fél egykor ismét a kórházban voltam. A sebészeten az ügyeletes nıvér ismerısként 
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üdvözölt, de azt mondta, nem számított rá, hogy ismét és ilyen gyorsan találkozunk. 
Kínomban csak annyit tudtam kinyögni; ezt én is szívesen kihagytam volna. 
 
Hajnalra mindenféle vizsgálat után kiderült, valószínősíthetı, hogy leállt a bélmőködésem. 
Érdeklıdésemre, hogy mit lehet tenni közölték, valószínőleg ismételt mőtétre lesz szükség. 
Én ezt mindenképpen szerettem volna elkerülni, aminek hangot is adtam. Megvigasztalt, 
amikor az orvos azt mondta, hogy megpróbálnak valamit tenni gyógyszeres kezeléssel, azután 
meglátjuk.  
 
Napokig és egyfolytában kaptam a különbözı gyógyszereket tartalmazó infúziót. Mellette 
pedig rendszeresen a meglehetısen erıs hashajtót. Legnagyobb bánatomra a Húsvétot a 
kórházban töltöttem. 
 
Ahogy teltek a napok ismét megindult és egyre jobban helyreállt a bélmőködés; újabb mőtét 
elvetve, tíz nap múlva hazajöhettem. Addig, miután elıtte ételrıl szó sem lehetett, ismét jó 
néhány kilót fogytam.  
 
Utólag visszagondolva, a kórházból történı hazajövetel után meglehetısen depressziós 
állapotban voltam. Állandóan a korábbi hónapok sok rettegést okozó történéseire, meg arra 
gondoltam, hogy én ebben az állapotban már nem leszek jó semmire. A nejemmel történt 
beszélgetések, az ı és gyerekeink türelmének, szeretetének és gondoskodásának hatására 
szerencsére hamar beláttam, hogy ha így folytatom, annak tényleg nem lesz jó vége. 
 
Volt még valami, amire a sztómás nıvérrel történt megismerkedésnél már utaltam. A Szent 
János Kórház Ilco Klubjánál már akkor is mőködött egy végtelenül humánus és jó módszer; 
kapcsolatfelvétel az ilyen mőtéten átesett, annak következményeként sztómával élı 
betegekkel, azok meglátogatása. Ezt a sztómás nıvér készítette elı azzal, hogy a mőtéten 
átesett betegeket tájékoztatta és megadta a klubtagok közül azoknak a telefonszámát, akik 
korábban vállalták ezt a kapcsolatfelvételt. 
 
Én a klubvezetınk, mindannyiunk Zsókája és a nálam néhány hónappal korábban megmőtött 
sorstársam, azóta barátom, Németh Károly telefonszámát kaptam meg azzal, hogy ha úgy 
gondolom, bármelyiküket felhívhatom. Ez a betegek személyes jogainak védelme miatt akkor 
is így mőködött és most is, fordítva nem. 
 
Eltelt néhány hét, egyre többször gondoltam erre a lehetıségre. Végül legyızve a 
gátlásosságot és szemérmességet, fogtam a telefont és felhívtam Károlyt. Azért nem Zsókát, 
mert biztos vagyok benne, hogy vele nem tudtam volna annyira ıszinte lenni, mint egy kb. 
magam korabeli férfival. Nem sokkal utána személyesen megismertem ıt is, ıszintén 
tisztelem és szeretem.  
 
A telefonbeszélgetés rövid, de bizalomébresztı és nagyon szimpatikus volt. Meglehetısen 
zavartan elmondtam, ki vagyok, és mit szeretnék. Károly válasza; szívesen meglátogat, 
kérdezte mikor alkalmas? Bármikor, amikor tud rá, illetve rám idıt áldozni, válaszoltam.  Jó, 
akkor ma, munkaidı után, felelte és ebben maradtunk.  
 
Azért a beszélgetésért, amit akkor este a nejemmel együtt hármasban több órán keresztül 
folytattunk, most is kifejezhetetlen hálát érzek. Károlytól több információt megtudtam, és 
több bátorítást kaptam, mint az egészségügy összes képviselıjétıl, akivel addig beszéltem. 
Ott és akkor, tıle hallottam elıször az irrigálásról, meg arról, hogy az milyen biztonságot, az 
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életvitelben pedig milyen minıségjavulást eredményez. Már akkor szentül elhatároztam, hogy 
ezt a módszert, amint lehetıség lesz rá kipróbálom és, ha nem lesz akadálya én is gyakorolni 
fogom. Szó volt a klubról is és szeretettel invitált a következı összejövetelre. 
 
Károllyal történt elsı, aztán telefonon, meg a klubban több alkalommal is folytatott 
beszélgetés után, azok hatására teljesen megváltoztam. Azt akartam érezni és  annak 
érdekében tenni, amit és amirıl beszéltünk. Egyszóval, meg akartam gyógyulni. 
 
A varratok eltávolítása után még néhány alkalommal a szokásos sebészeti kontrollra volt 
szükség, de rehabilitáció szempontjából és utógondozásra az Uzsoki utcai kórházba 
irányítottak. 
 
Itt az elsı vizsgálatok után közölték velem, hogy khemoterápiás kezelésen kell részt vennem. 
Hat szériás kezelést írtak elı, de mire befejeztem nyolc széria lett belıle, ez további nyolc 
hónapos kezelést jelentett.   
 
A kezeléseket az elsı alkalom kivételével bejáróként kaptam; reggel bementem a kórházba, 
megkaptam a napi adagjaimat, délután pedig hazajöhettem. Viszonylag jól viseltem, a 
hányingeren meg a kezelés utáni fáradtságon, levertségen kívül különösebb probléma nem 
volt. A hányinger csökkentésére gyógyszert kaptam, amit itthon indulás elıtt bevettem, így 
már viszonylag jól elviselhetı volt. Szerencsére a hajam sem hullott ki. 
 
Azt hittem, ha ennek vége, akkor egy ideig nem kell látogatnom a különbözı egészségügyi 
intézményeket. Tévedtem. Az onkológus kezelıorvosom ugyanis közölte velem, hogy öt éven 
keresztül minden negyedévben kontrollra kell mennem. Azóta is, most már negyedik éve 
járom a megfelelı köröket attól függıen, hogy a kontroll keretében milyen vizsgálatokra 
küldenek. 
 
Még a khemoterápiás kezelések alatt a havonta elengedhetetlen vérkép mellett rendszeresen 
készítettek tumormarker teszteket is. Ezek között néhánynak az értéke kisebb-nagyobb, néha 
jelentıs mértékben meghaladta a normális értéket. Ezek között az állandóan ingadozó és 
sokszor a normális négyszeresét is meghaladó CEA érték volt aggasztó. Ez, amint az 
interneten talált leírásokban utánanéztem, a vérben lévı kóros sejtek jelenlétét és azok arányát 
mutatja.  
 
Akkor még megnyugtattak, hogy az állandó ingadozás és az esetenkénti magas érték a 
khemoterápiás kezelésnek tulajdonítható. 
 
Ezen is túljutottam. Közben, hat hónap betegállomány után orvos szakértıi bizottsági 
vizsgálatra kellett mennem. Itt, figyelembe véve egy korábbi, 1995-ben elvégzett gerincsérv 
mőtétet is, és koromra való tekintettel véglegesen, 67 százalékos rokkantnak minısítettek. 
 
Év vége elıtt értesítést kaptam a munkahelyemtıl. Ennek, hogy nyugodt és kellemes 
karácsonyom legyen az volt a lényege, hogy a munkakörömre vonatkozó megbízásomat, az 
akkor már évek óta tartó újabb átszervezés miatt visszavonják. Ennyi volt az értesítésben és 
semmi több. Érdeklıdésemre közölték velem, hogy az új szervezetben a korábbi, némiképpen 
módosított munkakörömet pályázat útján kívánják betölteni; ha gondolom, pályázhatok. Úgy 
gondoltam, hogy azt fogom tenni.  Elkészítettem mindent, amit ehhez kívántak, de mégsem 
küldtem el. Meghallgatást kértem a volt igazgatómtól és tájékoztattam, nem fogok pályázni. 
Úgy gondoltam, ha kellek, az megoldható e nélkül is, ha pedig nincs rám szükség, akkor 
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pályázattal sem kellek. Kértem, ha úgy gondolják, nincs rám szükség, mondjanak fel, de ha 
tehetik, lehetıleg humánus módon. 
 
Ez történt; mármint az, hogy felmondtak.  
 
Ezt a céget szolgáltam 14 éves koromtól 42 éven és száz-egynéhány napon keresztül; ez volt 
az elsı és egyetlen munkahelyem. 
 
Nekem egyébként meggyızıdésem, hogy a megfeszített, sokszor éjjel-nappal, folyamatosan 
végzett munka miatt kialakult stressz-helyzeteknek, a gyilkos határidıknek köszönhetıen, 
meg azoknak, akik ezeket kitőzték, jócskán van közük ahhoz, ami velem és sajnos másokkal 
is történt. De ez már egy másik történet, lehet, hogy egy más alkalommal még visszatérek rá. 
 
A felmondás után a leszázalékolásra való tekintettel kértem a nyugdíjazásomat. 2003. 
augusztustól; koromra és a szolgálati idımre való tekintettel a teljes, öregségi nyugdíj 
megállapítására vonatkozó szabályok szerint nyugdíjas lettem. 
 
Közben újabb egészségi problémáim adódtak. 2003. elején az arcom bal oldalán enyhébb, 
majd egyre fokozódó tompa fájdalmat éreztem. Az orrom eldugult, mint ha folyamatosan 
náthás lettem volna.  
 
Gégészeti vizsgálat során kiderült, hogy a bal oldali arcüregben egy cseresznye nagyságú 
csomó, a jobb oldali orrüregben pedig polip van. A gégész orvosom elküldött arckoponya CT-
re.  Emellett, miután beszélgettünk a végbélmőtétrıl is, csontszcintigráfiai vizsgálatot is 
javasolt. Ezzel azt vizsgálják, hogy a korábbi daganatos megbetegedés következményeként a 
csontokban esetleg nem alakult-e ki áttétel. Erre az onkológustól kellett beutalót kérnem a 
gégész írásos javaslata alapján, mert én csak a postás voltam, a beutalót meg is kaptam. 
 
Más sem kellett, ettıl ismét teljesen kész lettem.   
 
A CT-re a MÁV Kórházban került sor, ahol éjjel 23 órára kaptam idıpontot és fél egykor 
hajnalban már rám is került a sor. Az eredmény igazolta a gégész elızetes diagnózisát. A 
döntés; mőtét, de akkor már legyünk túl egyúttal az orrpolip eltávolításán is. Indoklás, mert 
nagyon tiltakoztam; az arcüregben lévı csomó rosszindulatúvá alakulhat. Megadtam magam, 
megmőtöttek. A csomó szövettani vizsgálata nem igazolt kóros elváltozást, tehát negatív volt. 
 
A csontszcintigráfiai vizsgálat során sem találtak olyan elváltozást, ami aggodalomra adhatott 
volna okot. 
 
Ismételten fellélegezhettem, és joggal éreztem úgy; a sorstól most is kaptam egy újabb 
ajándékot. 
 
2005. nyarán a bal lábamban érzett erıs fájdalom, zsibbadás és utóbb már mozgási 
nehézségek miatt végzett érsebészeti vizsgálat során kiderült; a bal lábam érszőkületes. Az 
orvossal, aki egyébként megismerve a velem korábban történteket, nagyon megértı, abban 
maradtunk, hogy mőtétrıl egyelıre hallani sem akarok. 
 
2005. novemberében volt esedékes a szokásos, negyedéves onkológiai kontroll. Ennek 
keretében elküldtek hasi CT-re, ultrahangra és ismételten végeztek tumor- marker tesztet is. A 
CT és az ultrahang negatív, a tumor markerek között az elıbb már említett CEA értéke ismét 
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kiugróan és riasztóan magas; a normálisnak több mint hatszorosa volt. Az onkológusnak az 
volt a véleménye, minden valószínőség szerint olyan gyulladás van valahol a szervezetemben, 
amit az ultrahang és a CT nem lát. Döntés; MR-vizsgálatot kell végezni, mert az pontosabb, 
mint a CT. Az pedig, ahogy erre sikerült beutalót, illetıleg idıpontot kapnom, ugyancsak jól 
jellemzi kis hazánk egészségügyi ellátási helyzetét. Az egyik fıvárosi intézményben, ahol 
érdeklıdött január közepe-vége tájékára ígértek idıpontot, a másik, ugyancsak fıvárosi 
kórházban pedig február közepére.  Végül az orvosom által harmadikként meginterjúvolt 
Kistarcsai kórház lett a nyerı, ott december 3-ára, igaz, hogy szombat és az is, hogy délután 
16 órára, de vállaltak. 
 
Már a leleteket elolvasva ismét kitört a frász; azt az orvossal kiértékelve pedig elöntött a 
keserőség és azt mondtam; lehet, hogy itt és most, már tényleg feladom. 
 
Az MR a gyomromban két helyen, 1,5-1,5  cm nagyságúra becsült nyirokcsomót látott, a 
medencében pedig bélösszenövés valószínőségére utaló elváltozásokat észleltek. 
 
Az orvos döntése; a gyomorban észlelt csomók miatt gyomortükrözést kell végezni, 
tisztázandó azok helyzetét és fejlıdésük irányát. Ennek lebonyolításával kapcsolatban már 
nem vállalta a szervezési teendıket sem, javasolta, hogy beutalót a háziorvostól kérjek. A 
bélösszenövés szerinte a mőtét elıtti sugárkezelés egyik, akár károsnak is mondható 
következménye; de az volt a véleménye, hogy azzal, amíg nem okoz különösebb problémát, 
nem kell törıdni.  
 
A gyomortükrözésen túl vagyok. Megállapították, hogy a gyomor nyálkahártya három helyen 
jelentısen megvastagodott, ezeken a helyeken meglehetısen véres gyulladás látható. 
Mindhárom helyrıl szövetmintát vettek; a napokban kaptam meg a szövettani vizsgálati 
leletet. Azóta már ismét nyugodtabban alszom; az eredmény negatív, de két kereszttel 
jellemzett helicobacter fertızöttséget állapítottak meg. Gyógyszert kaptam, amit két hétig 
kétféle antibiotikummal kombinálva, azután pedig további hat hónapig kell szednem.  
 
Most az a helyzet, hogy két hónap múlva kontroll; annak keretében újabb gyomortükrözés, 
ismételt szövetminta, aztán pedig, ahogy az orvos mondta; majd meglátjuk. 
 
Az elıbb azt mondtam; az is megfordult a fejemben, hogy feladom. De egy frászt, azért sem! 
Ha ezt megtenném, orvul becsapnám azokat, nejemet és gyerekeimet, akiknek már eddig is 
sok-sok aggodalmat okoztam. Nélkülük, az ı megértésük, türelmük és szeretı gondoskodásuk 
nélkül egészen biztosan, már korábban feladtam volna. 
 
Most, értük is bízom abban, hogy a történetem elején olvasható fohász meghallgatásra talál. 
 
„kovácsj” 
 
 


