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Bevezető az új kiadáshoz 
 
 

Másodszor jelentkezik kötetben dr. E .Cs. Testben és tapasztalásban immáron egy évtizeddel 
öregebben. Közben eredeti és kizárólagos megjelenési helye a Kör, a kor szokásai (és 
lehetőségei) szerint elektronikus létre penderült. Ő maga is halad a penderülőtől a szenderülő 
felé, de képtelen elhallgatni, ha feltörő (sajnos nem faltörő) gondolatai megiramodnak. Mint 
bulimiás beteget, elragadja a megszólalás mindent felülíró étvágya. S amiképpen e 
mondatokban is olvashatták, és majd imitt-amott olvashatják is, a csodás képzavarok 
lehetősége,- mert a mai zavarok leírására gyakran csak képzavarok lehetnek alkalmasak.  

Ezek a glosszácskák valójában egyfajta szelíd elragadtatás állapotában születtek, s 
hozzá aztán a rajzos toldalék is. Nehéz gondokon rágódások tárgyainak emészthetőre 
elegyített változatai. Hátha könnyebb bevenni ama várakat faltörés nélkül is úgy, hogy az 
irónia és az óvatos pessz-optimizmus létráival próbálunk a falakra hágni. 

Mert sorsunk örökös ostromállapot volt. Hol mi ostromoltunk bevehetetlen 
politikusfejeket, hol minket ostromoltak ugyanazok. Csak ők nem bevenni akartak, hanem 
azt akarták, hogy vegyük be, amit be akarnak adni nekünk. 

És mi többnyire bevettük. 
Nem a politikusokat, hanem amit ők adagoltak.  
E. Cs. legtovább válaszra váró kérdése is ez volt, hogy miért éppen mi? Miért szinte 

csak mi? Mert más országokban az egészségügy sokkal nehezebb dió mind a mai napig. 
Ha ennek a közel két évtizednek az apróbb vagy nagyobb bosszúságait most itt laza 

felfújtként elfogyasztjuk, abban reménykedem, hogy emésztő kérdéseinket is könnyebben 
fogjuk megemészteni. 

          
Tehát kedves olvasó: jó étvágyat a furcsa létrás fal-atozáshoz. 
 
u.i. Az egy évtizeddel előbb már megjelent első részt (1995-2002) változatlan 

szöveggel olvashatják. A folytatás (2002-2012) a kötet második részét képezi. 
 

* 
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Előszó 
 

Művészember munkáját tartja kezében az olvasó. Művészét, a szó minden értelmében. Hisz a 
szerző orvos és író egy személyben, és képíró is, aki végtelen egyszerűségével annál 
kifejezőbben illusztrálja mondanivalóját. Mondanivalója pedig nem más, mint a humánus, 
emberközpontú gondolat, a kiteljesedő humanizmus művészi kifejezése. Mit mondhatunk 
ehhez, hisz miközben mi, háziorvosok voltunk-vagyunk a földhöz ragadt gyakorlat, E. Cs. a 
maga egyszerűségében pedig a fennkölt magaslat. 

Mit tehet ilyenkor a felkéréssel megtisztelt? Beleolvas az elkészült kéziratba, olvas, és 
ott ragad. Emlékei tolakodnak elő. Röpke 18 évet, s mégis óriási időszakot ölel át e mű. 
Persze az olvasást illő módon az elejével kezdi, s mégis olyan érzése támad rögvest, mintha az 
utolsókat, a mai gondok szülte ábrázolást látná leheletnyi finoman, végtelen eleganciával s 
mégis egyértelműen hánytorgatva fel napjaink egyre feszítőbb kihívásait. Mintha közben nem 
történt volna semmi. Nem változott volna semmi. Tényleg nem változott?  

Nem lehet könnyű egy hétről hétre, hónapról hónapra aktualitások, pillanatnyinak tűnő 
kihívások, örömök és fájdalmak mentén született írások alkotta füzér szemeit évtizeddel 
később olvasni, megérteni, átérezni annak, aki nem volt maga is mélyen részese az egész 
folyamatnak. Hát még ha nem is szakmabeli az illető, gondolhatnánk. Ám e füzér szemei 
gyöngyszemek, melyek értéke a konkrétumokon túlmutató, örök, általános érvényű emberi 
gondolatokban rejlik, minden olvasó számára szolgálva egyértelmű mondanivalóval. Wass 
Albert sorai kívánkoznak ide, aki a következőket írja: 

„Mert tudod, valahogy így van ez: az ember jár-kel a világban, mint valami nyugtalan 
vadállat, és valamit keres. De alig hogy megtalálja, hasznot akar belőle, és ezzel el is rontja a 
dolgokat. Mert a világ nem arra való, hogy hasznot hozzon valakinek. A világ arra való, hogy 
szép legyen, békés legyen, jó legyen. Hogy élni lehessen benne, fáradsággal, de haszon nélkül. 
Mert az élet értelme a szép. És a haszon a leghaszontalanabb szó, amit az ember valaha is 
kitalált. Pedig ma már annyira van vele, hogy ha valami szépet meglát, nyomban arra gondol: 
mi hasznom lehetne ebből? S ezért van az, hogy amit ilyen céllal fölépít, az hamarosan le is 
dől. Legtöbbször egy másik ember dönti le, aki irigyli a hasznot, és a helyén nem marad más, 
csak egy folt csalán: az ember örök nyoma.” 

Ezzel az érték- és szép kereséssel ajánlom olvasni e könyvet. Azt persze nem 
mondhatnám, hogy nagyon megvidámodhatunk tőle. De lássuk be, manapság a humánus 
gondolkodás, az értelmiségi lét a logikus következtetések, hogy ne mondjam, az értelmes 
célok, a szép utáni veleszületett vágyunk ritkán ad okot az örömre, sokkal inkább teherként 
hordozzuk, esetleg némi elnéző, netán szkeptikus mosollyal a szánk szélén. És mégis. 
Megyünk tovább, tesszük tovább, mert hiszünk tovább, hiszünk örökre. Hisszük, hogy mi 
végett vagyunk, rendeltettünk a feladatra. S ha netán búsongásunk mindezt feledtetné, csak 
vegyük le a polcról e kötetet, s bizton meríthetünk újabb és újabb erőt belőle. 

 
2013. Szent György havában  
 
                                                  dr. Éger István 
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Első rész 

 
1995-2002 

                                                       (2. kép) 

 
Előszó (vagy mi?) 

 
Életemben nem írtam még előszót, azt sem tudom, hogyan kell, pedig biztosan van ennek 
trükkje, mert minden valamire való könyv az előszóval kezdődik. 

   Mindig azt gondoltam, jó fej ez a Szász István T. háziorvos is meg piszok jól ír. 
Kicsit zavart, hogy pszichiáter – mert ahhoz ugye utoljára fordul az ember, meg hát oda 
inkább már viszik –, meg hogy Szász is sok van, István is sok van, de T., az csak egy! 

  Sose gondoltam volna, hogy a Szász Istvánban a T. Tast jelent. A Kör című háziorvosi 
érdekvédelmi lap botcsinálta főszerkesztőjeként olvasom hónapról hónapra az Egyszerű 
Családorvos álnév alatt küldött írásokat, és tényleg nem gondoltam arra, hogy ő egy Tas. 
Pedig már kezdtem azt hinni, hogy majdnem mindent tudok róla. 

  Már évekkel előbb kiérdemelte a laptükörben a 15/1 helyet, és megmondom őszintén, 
nagyon hiányozna az a mértéktartó szkepticizmus, fanyar humor és éleslátás, amivel írásai 
telítve vannak. Lehet, hogy a pszichiátermúlt teszi, de lehet, hogy a székely ősök furfanggal 
vegyes óvatos pesszimizmusa játszik szerepet írásai hangvételében.  

  Nem tudom, hogy csinálja, de mindenhol ott van. Legalábbis akkor, amikor én is el 
tudok szabadulni, mindig találkozom vele sajtótájékoztatón, továbbképzésen, egy lap 
indulásakor vagy megszűnésekor, egyáltalán, illetve akárhol, ahol valami mozdulni látszik. 
De ezen túl is van majdnem mindenről véleménye, és írása is. 

  Kezdetben igyekeztem átírni transzilvániai eredetű igeneves kapcsolatait és szenvedő 
szerkezeteit, de rájöttem, ez ő maga, ilyennek adta nekünk a szerencse. Tán csak akkor 
foghatjuk fel tájékozottságát és minden területre terjedő műveltségét, ha minél többet 
olvassuk. Szerencsére, most már megtehetjük kötve-fűzve is. 

És remélem, sokáig megtehetjük még. A visszásságokon, hibákon, emberi 
gyarlóságokon, melyeket tollára tűz, nem fog múlni egy jó darabig, ez biztos. 

                 
 
                                                                                    Dr. Mráz János 
                                                                            a KÖR főszerkesztője 
                                                                                       háziorvos  
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Az első rész bevezetője (1995-2002) 
 

Ko(ó)rtörténeti dokumentumnak szánt sorozatom ezen kötete egy számomra igen kedves lap 
részére készült írásokból áll. 

A gondolatébresztő módon kisbetűvel indított „a Kör”, a FAKOOSZ (Falusi Körzeti 
Orvosok Országos Szövetsége) lapjaként indult. Ez a szervezet az atomizált orvostársadalom 
spontán összefogásának első – és máig is legsikeresebb – kísérlete. Ma már e szövetség 
valamennyi háziorvosé. 

A FAKOOSZ által kiadott lapot is próbálták bántani. Vádolták ezzel-azzal, s az 
ellenkezőjével. A lap azonban létezik. Több ezer orvos érzi magáénak. A főszerkesztő pedig 
nem is akar mást, mint ennek a rétegnek az érdekeit szolgálni, az ő gondjaikat közzétenni, 
megbeszélni, a katarzist biztosítani. Annyi akar lenni, amennyi. És hosszú évek alatt 
bizonyította, hogy nagyon is annyi, amennyinek lennie kell. 

Ez pedig nem kevés. Mert nem szabad elfelejteni, hogy a lap hűséges olvasóközönsége 
a magyar társadalom jelentős részét szolgálja, az alapellátás szintjén. 

Kapcsolatunk – mint annyi minden az életben – véletlenszerűen indult. Először egy 
kamarai felszólalásomat kérték el a Szilánkok c. rovat számára. Ekkor már éjjeli 
elmélkedéseimben érlelődött bennem „a Családorvos” megszólaltatásának szükségessége. 

Őszinte, spontán és aktuális gondolatokat forgat fejében öreg kollégánk. Az írások nem 
agyoncsiszoltak. Ahogy kipattannak a gondolatok a felháborodás, az elkeseredés, ritkán az 
öröm vagy elégtétel érzései, gyakrabban a keserű híradások, fájdalmas események, 
tájékozatlanságok észlelése nyomán, úgy dolgozza fel őket dr. E. Cs., vagyis dr. Egyszerű 
Családorvos sokat tapasztalt, sok mindent megért, alakoskodni nem szerető agya. 

Az egyik legszebb és leghatásosabb bíztatást ezen a lapon keresztül kaptam 
munkámhoz. 

A lap 1996/6. számában egy kolléga – aki megérezte E. Cs. őszinteségét – ezt írja: 
„ ...Mi hát a megoldás, hogy érdekeink, de presztízsünk se csorbuljon, hogy a több 

irányból megindult, egymást erősítő támadások közepette fenn tudjunk maradni, kirótt és 
vállalt kötelezettségeinknek meg tudjunk felelni? 

Szász doktor elmélkedéseinek sorai között ott a válasz, jó volt belenézni a tükörbe, amit 
elénk tartott. Meleg szívvel, hálásan köszönöm minden sorát, gondolatát, melyekből süt a 
humánum. 

 Személyesen nem ismerem, mégis számomra ő a hiteles. Mennyivel több ez a szó a 
törvényesnél! Talán mert ennek a hit az alapja, hit abban, hogy az emberek mindenek feletti 
szolgálata végül is megoldást hoz a mindenfelől érkező kihívásokra. Ez a hit teszi őt igazzá 
számomra! S ha törvényben élni szolgaság, úgy ebben a hitben élni maga a szabadság.  

Köszönöm, hogy ezt a hitét átadta nekem, úgy látszik, igaz, hogy a jó is fertőz. Nehéz 
feladat hitet adni embereknek, de az egyetlen igazi, mert amit az ember vet, azt is aratja...” 

                                                             * 
Az írások időrendi sorrendben következnek egymás után. Ahogy jöttek. Az az 

egynéhány, amely nem jelent meg, nem a cenzúra áldozata lett, hanem vagy lapzárta után 
futott be, vagy közben elvesztette aktualitását. 

Olyan eset is akadt, amikor helyi laikus érzékenységek miatt kellett eltekinteni egy 
elmélkedés közlésétől (sőt megírásától is). Mert a szolgálat szellemének gyanúba keverése és 
az iránta élő bizalmatlanság nagy azok részéről, akik ezt nem is ismerik. 

De éppen emiatt még nagyobb az előttünk álló feladat. 
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Hát ezért kellett – kell – az Ecséknek éjjelente is elmélkedni. 
 
Leányfalu 
2002. március 01.                                                          Dr. Szász István T. 
 
 
Minthogy akadt olyan, aki E. Cs. történeteiben úgy vélte, hogy magára ismert és ezért 

sértve érezte magát, felhívjuk a kedves olvasók figyelmét, hogy a történetekben fellelhető 
bármely hasonlatosság csak a véletlen műve. A szerző senkit nem óhajt bántani vagy sérteni, 
csak tanulságos életképeket vet papírra mindannyiunk sorsából. Olyanokat, melyek valakivel 
történhettek, bárkivel történhetnek. Ezzel-azzal, itt-ott, ekkor-akkor. 

 
 

(3. kép) 
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                                                       1995. október 01.          

Dr. E. Cs. elmélkedéseiből 
 

Dr. Egyszerű Családorvos (a továbbiakban dr. E. Cs.) lüktető fejjel hever ágyán. A szokásos 
nehéz program most 48 órára még jobban besűrűsödött. Ügyelet (üdülőövezeti), ami = 
álmatlan éj + folyamatos stressz, majd nagy iramban lefolytatott rendelés, utána továbbképző 
a távoli városban, aztán egy újabb csonka éjszaka, melyet – egy, az ügyeletet mellőző – 
becsöngető tört derékba, és ma két körzet volt a nyakán a szomszéd kolléga továbbképzője 
miatt. Végre itt az este. Pihenni kellene, tanulni kellene (önképzés), a család is igényelne 
némi törődést. Az önkormányzat meghívóját már félredobta. A számítógépbe is volna mit 
betáplálni, az elmúlt két nap rohanása közben elmaradt adatokból. Ott hever három napra 
való újság, folyóiratok laza halomban, sűrűn spékelve gyógyszerismertetőkkel. Észre sem 
veszi, amint önkéntelen mozdulattal bekapcsolja a rádiót. Az esti híradó már mondja is 
menetrendszerű újdonságait az egészségügyről. Megszorítás, megszűntetés, ellenőrzés, 
felelősségre vonás, drágulás, okos nyilatkozatok, kisebb-nagyobb botrányok, változtatások 
(melyekről itt hall először sokadmagával). 

Majd az alapellátás megoldja, megspórolja, rendbe hozza, tisztázza – mormolja maga 
elé. Aztán elnyomja az álom. 

A telefon éles hangja riasztja. Ugrik. Ezúttal nem beteg. Feldúlt kolléga a vonalban. 
Hallottad? A központi ügyeletünk megszűnhet. Nem tartható fenn a 20 forintos fejkvótából. 
Csak 13000 a lakosaink száma. Az önkormányzatok nem tudnak adni. Ideiglenesen itt 
tartózkodókkal 20-30 000, szezonban 100-150 000 ember maradhat ügyelet nélkül. Egyedül 
kell ellássa körzetét minden orvos. Ebbe itt csak beledögleni lehet. És mondja-mondja. 

E. Cs. ül az ágya szélén, maga elé bámul, és eszébe jut, amikor egy hepehupás tájon 
kantárszáron vezette lovát, gumicsizmája cuppogott a mély sárban, a ló hátán lepedőbe kötve 
himbálózott a csecsemőmérleg. Fülébe cseng a részeg pártinstruktor röhögése, amikor 
átrendelte őt a mínusz 20 C fokos hidegben, éjjel, gyalog – egy nem létező beteghez – a 
szomszéd községbe, hogy ivócimboráinak bizonyítsa, neki ugrik a doki. Utána a községi 
vendégszobába sem engedte be megmelegedni, csak kikiabált röhögve: maga nem párttag, itt 
nincs helye. 

Most felidézi a legutóbbi továbbképzőt követő fényes fogadást. Az ott elhangzott 
elegáns nyilatkozatokat, a sokcsillagos szálló előtt sorakozó autócsodák látványát. Hallja, 
amint tudós kollégák figyelmeztetik az alapellátás – várhatóan rohamosan növő –feladataira, 
európai normáira. 

Honnan – hová? 
És ekkor egy pillanatra megmelegedik a szíve, rájön, hogy akkor milyen rend volt a 

gondolataiban, mennyire tudta, mi a jó és mi a rossz, mi a szükséges és a szükségtelen. 
Élvezte a kis szakmai sikereket, és egy-egy durva sérelem túlélését a csakazértis 
sikerélménnyé változtatta. 

Hiába,... fiatal volt,... gondolja. 
De most? Most hogy is állunk? 
Mi a helyes és mi a helytelen?  Mi a jó és mi a rossz? 
Melyik lobby értékeit ítélje pozitívnak, és hol húzódhat meg tisztátalan, csoport- vagy 

egyéni érdek?  
Mi szolgálja a beteget és mi nem? 
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Mit érdemes elszenvedni és mit kell papírkosárba lökni? 
Egy bizarr hasonlat jut az eszébe. 
A szálloda előtti ápolt, szép autókra gondol. Azokat előírás szerint szervizelik. 

Rendeltetésszerűen használják. Szinte dédelgetik. Ki törődik itt az évtizedek alatt meggyötört 
„alapellátási orvosanyag működőképes állapotban tartásával”. Inkább azt hallani: amúgy is 
túl sokan vannak. Hogy lehet észre sem venni azt, hogy a teljesítőképességen felüli igény 
nem csak az „eszköz” lerombolódását okozza, de a lehetséges, az elérhető teljesítményt is 
veszélyezteti. 

Svéd adó etióp fizetésből, svéd normák, agyonhajszolt, felzárkózni még csak pár éve 
próbálkozó embereknek? Ellenszélben? 

Érzi, hogy mindez elmondhatatlan. Kevesen, főleg csak az érintettek érzik át. Hiszen az 
egész ország egy nagy panaszáradat.  

Mégis leül a monitor elé, és megpróbálja leírni, mielőtt ismét elnyomná az álom. 
Holnap rendelés, kamarai bizottsági ülés, a nyugdíjas klub öregei is várnák. Ja, és a 

könyvelőhöz is el kellene már menni.  
A rádió a „Harold Itáliában” dallamait sugározza. Az utolsó bekezdések írása közben a 

haramiák diadalának akkordjai szólnak. Háttérzenének jó. Ennél több kultúrigénye nem 
nagyon lehet. 

 
Leányfalu 

(4. kép) 
 

1995. november 01. 
 

Dr. E. Cs. újabb elmélkedéseiből 
 

Dr. Egyszerű Családorvos (a továbbiakban dr. E. Cs.) lízingelt kocsijával úttalan úton halad, 
hegynek fel. Nyilvánvaló, hogy rövidesen gyalog kell folytatnia. Az erdőben itt elszórt házak 
vannak. Szerencsére nem túl gyakran jön a hegyre ezen az úton.  

Emlékszik, tavaly egy erdei faházba hívták erre, egy idős beteghez, akit üdülni 
„helyezett ki” ide a családja – magában – kórházi kezelés után, oxigénpalackkal és előírt napi 
kétszeri injekciózással. Mikor dr. E. Cs. e megoldással kapcsolatos kételyeit fejtegette, a 
fővárosi (értelmiségi) hozzátartozók indignálódva vitatkoztak érveivel. 

Félrehúz. Megfordul, útrakész irányba áll. A rendelés ma is tovább tartott. A betegek, 
hogy ne kelljen várni, szokás szerint az utolsó félórában jöttek. Elküldeni ezért nem lehet 
senkit, azt sem, aki egy perccel a rendelési idő vége előtt érkezett (sőt azt sem, aki utóbb, 
hiszen ott vannak). Oda lenne a bizalom. Vajon hány év alatt alakult ki nyugaton a 
betegberendelési rendszer ott elfogadott szokásrendje? 

A nap őszi sugarai, az erdő csodálatos színei fel sem tűnnek.  
Gyors léptekkel halad a hegynek. Mellében érzi azt a kis szorítást, amit már évek óta 

tapasztal, nem is az emelkedőktől, hanem attól, hogy adott idő alatt, adott feladatok 
sokaságát, úgy érzi, nem lehet igazán jól végrehajtani. De muszáj. Több mint 34 éve 
megszokta, hogy a munkáját, ha törik – ha szakad, elvégzi. A betegek, ha nem a várt 
időpontban érkezik, már jelentőségteljesen pillantgatnak órájukra. Ő türelmesen 
elmagyarázza a feltételezett késés okait. Hogy belül mit érez ilyenkor, azt arcvonásai nem 
árulhatják el. 

 Tulajdonképpen megszokta, hogy számítanak rá. Talán büszke is erre. Persze csak ott 
legbelül. 

A beteggel hamar végez. Kedves szavakkal, rutinosan nyugtatja meg a családi 
perpatvar miatt szívinfarktustól félő 21 éves asszonykát.  
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Ez volt az utolsó sürgős hívás. Most a gondozottak következnének. 
A hegyen lefelé haladva már előre gondol. Hogyan lehetne az időt úgy beosztani, hogy 

a hetente ismétlődő, egynapos továbbképző okozta kiesést bepótolhassa. 
Évtizedek óta gondoz. A betegek már tudják érkezése napját. Ha változik a program és 

nem gondoskodik előre, elfogy a gyógyszer.  
De ezt még soha nem engedte meg. Az előírásokat pontosan betartja, mindenki tudja, 

nem ír fel a megengedettnél több gyógyszert. Nem is szükséges. A pontosság előnye, hogy 
így azt is követni képes, ki, hogyan szedi be tablettáit. Napra tudja, mikor kell elfogyniok. 

Apró dolog, de ő megtanulta, hogy ez a legfontosabb. A pontosan beszedett gyógyszer. 
Ha rábízza a véletlenre, a legkorszerűbb gyógyszerelés sem ér semmit. Az apró, hétköznapi – 
földhözragadt –, sokak számára nevetséges vagy kicsinyes pontosság, meg sokféle 
aprómunka, többet ér megannyi tudománynál. 

Így van, gondolja. De vajon hajlandó ezt mindenki elismerni? Az alapellátásban ez 
alapigazság, de nem nagyon népszerű. 

És mi a hasznosabb? Ha hátralevő éveiben is végzi megszokott precizitásával – igazi 
családorvosi – munkáját, vagy ha folyton pontszerző tanfolyamokra rohangál, könyvelni és 
adózni tanul, tapasztalatot cserél, a legváltozatosabb kiszolgáltatottsági helyzetek miatt 
„vívja harcait” (ahogy azt elvárják tőle), helyettesítik vagy helyettesít, s a maradék napokon 
szorító szívvel lohol? 

Azelőtt volt ideje olvasgatni, az utóbbi években egyre több és egyre jobb lapokat. 
Jövedelmének nem kis részét költi ma is a könyvekre és előfizetésekre. Több mint tízféle 
folyóiratot járat. Most a végigrohant nap után –ha nem ügyelettel kénytelen folytatni – 
belezuhan az ágyba. 

Nem egyedül van ezzel így. 
A tegnapi tanfolyamon vele egyidős kollégája a harmadik órán elbóbiskolt. A tesztlap 

kitöltésénél kivörösödve, szégyenkezve kérdezte szomszédaitól a választ az átaludt témára. 
Szünetben arról beszéltek, hogy kell az önképzés, kell a továbbképzés, de ebben a 

korban már bizony kíméletesebb módon is történhetne.  Bízzanak meg benne ennyi év után, 
hogy a hátralevőkben is képezi magát, de őt ne vizsgáztatgassák vénségére, mondta valaki. 
Volt olyan vélemény, hogy ha ilyen megalázó helyzetekbe kerül ősz fejjel, inkább, amint 
teheti elmegy nyugdíjba.  

Ez éppen a cél – nevetett fel valaki.  
Most dr. E. Cs. is elgondolkodik ezen. 
Csak hát akkor miből fog élni? Mostanság 15-18 ezer közötti nyugdíjakról hallani 35 év 

munka után. A családnak három generációja számit most is az ő jövedelmére. Az unokák is 
megérzik, ha feladja. 

És a körzet? Azzal mi lesz? A befejezetlen tervek. Az utóbbi években – mondjanak 
akármit – végre lehetett valamit előrelépni. 
         Tudja, hogy amire gondol az sokak számára ellenszenves, mi több, szentségtörés. Pedig 
ő szereti a továbbképzőket, élvezi a rázúduló információ tudós permetét. A mai körülmények 
között azonban nagy ennek az ára. Azt mondják, a csoportpraxis majd ezt is lehetővé teszi. 
Majd! És ahol lehet! Vagy talán a távképzési módszerek elterjesztése? Talán igen. 

Dr. E. Cs. már a kocsijában ül. Az önkormányzat felé halad. Kényes vita előtt áll. Az 
önkormányzat csökkenteni akarja egészségügyi hozzájárulását. Nagy a deficit. Tudja, így is 
van. Csak hát akkor minden terve, amit felépített a körzet jövőjét és saját majdani, a 
folytonosságot biztosító – modellszerűnek elképzelt – visszavonulását illetően, összedől. 

A faluba visszaérve a főúton mentőkocsi vijjog. Baleset történt. Indul ő is abba az 
irányba. A szomszéd körzetbeli hívások még csak ezután következnek. 

Az ebéd ma is vacsorára marad. 
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Leányfalu 
(5. kép) 

 
1995. december 01. 

Ismét Dr. E. Cs. elmélkedéseiből 
 

Dr. Egyszerű Családorvos (a továbbiakban dr. E. Cs.) ma szerencsés, nyugodt éjszaka után, 
frissen ébredt.  

Már este, elalvás előtt motoszkáltak fejében a gondolatok. „Füstösek, furcsák” – 
mormolja nevetve. De tovább kell gondolja őket. Persze, ha lesz idő erre. Mióta korosodik, 
rájött, hogy bizony ezek az elmélkedéssel töltött órák sem haszontalanok, hát még ha 
mindazt, ami ilyenkor elemzés alá kerül, alkalmazni is lehetne. De ugyan kit érdekel. A 
kollégák jelentős része fásult, gondterhelt, s maradék energiáit a túlélésre használja (a szó jó 
értelmében és a betegekre is gondolva). Mikor hangosan gondolkodik, előfordul, hogy 
megmosolyogják. Úgyis hiába. De akad olyan is, aki az ilyesmit félremagyarázza. Vajon mit 
akarhat ez az E. Cs. már megint? 

Délután kamarai ülésre megy. Nem kis gondokról kell ott is eszmecserét folytatni, és 
döntéseket hozni. Egyszer talán eredménye is lesz. A tagság egyre türelmetlenebb. 

Szokásos rendelés a megszokott kis bosszúságokkal. Ma is teregették a közlönyöket. 
Egyik hivatkozik a másikra, mindenki a paragrafusokat meg a csavaros fiskális agyakat 
szidja. Aztán, hogy milyen bugyi, hány bugyi, mennyi időre, kinek, milyen engedélyezéssel? 
S már turkálnak is a halom körlevélben, most éppen melyik az érvényes. 

Megszervezi délutánra a helyettesítését. Nem könnyű. Szinte mindig ugyanaz az egy-
két ember hajlandó csak elvállalni. Senkit nem érdekel, hogy helyettük is dolgozik, amikor a 
kamarában tevékenykedik. 

A csúcsforgalomba hosszú az út. Elmélkedésre alkalmatos. 
A legkorosabbak közül való, és mégis ő kell az úttörő kísérletekkel foglalkozzon? 

Vajon mi ennek az oka? A fiatalabb generáció nem hajlandó feláldozni magánéletét a 
többletmunka miatt? Az eredmény bizonytalansága? A korban horgadó nagy kérdőjelek? Ki 
tudja? 

Itt van például az elektronika. Tetszik, nem tetszik, elkerülhetetlenül győzni fog. Dr. E. 
Cs. tudja, hogy a magatartás felett, amelyik idegenkedéssel, fölényes megjegyzésekkel, az 
emberközelség elhalásának jelszavával reagálva nem hajlandó annak előnyeivel foglalkozni, 
– a hideg, rideg elektronika (a benne rejlő hibákkal együtt, és azok dacára) – diadalmaskodni 
fog. Itt csak előre lehet menekülni. És akkor – ha használjuk – marad esély arra, hogy 
kevesebb érvényesüljön a várt hibákból, és túlsúlyba kerüljenek az előnyök.  

Mekkora lehetőség rejlik ebben a gazdaságosság és a minőségbiztosítás terén – például. 
Mennyivel jobb és mennyivel olcsóbb lehetne a leggyakrabban előforduló akut és 

krónikus betegségek kezelése, ha az egyre szaporodó praxis-számítógépeken jó szakmai 
protokollok futnának. Milyen érdemes lenne ezeket finanszírozni az OEP-nek és a 
költségvetésnek. Akár közösen. 

Az is kiszámítható lenne, hogy a szakmai újdonság ezen keresztül mennyivel 
hatásosabban és mennyivel rövidebb átfutási idővel jutna el a betegig, mint a bonyolult 
továbbképzési és vizsgáztatási procedúrák. Így a minőségbiztosítás alapeszközévé válhatna. 
De mekkora megtakarításokat jelenthetne ez a biztosítói pénztárnak, a mai gyógyszerárak 
mellett. És még a drákói ellenőrzésekre sem lenne szükség, illetve ha mégis ellenőriznének, 
mennyivel egyszerűbb és objektívebb lehetne az is. E. Cs. 3-4 évvel ezelőtt már próbált erre 
figyelmeztetni illetékeseket. De megmosolyogták. 

Miért vagyunk ennyire nehézkesek? 
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Azt suttogja a mindenkori gyanakvó rosszindulat, hogy a most alkalmazott 
módszerekben sokak számára üzlet van.  

Legyen! Ha már a piacgazdaság ennyire „begyűrűzött”, hát legyen. De csinálják jól. A 
betegért is, értünk is, és nem ellenünk, és gondolják át, hogy a protokoll és a szoftver is lehet 
üzlet. Akkor hát ezért miért nem lobbyznak? 

Még egy lámpa, néhány perc keringés parkolóhelyet keresvén, aztán jöhet az ülés. A 
sztrájk etikájának témáját vitatják meg. 

Alapjában véve, mindez egyszerűen csak pénzkérdés. 
Vajon hány százalék fizetésemelést tenne lehetővé, ha a protokoll szoftverek jótékony, 

megtakarítást eredményező hatása megjelenne országszerte? 
Dr. E. Cs. – e százalékot illetően – jó kétjegyű számokban gondolkodik. 
És lehet, hogy igaza van. 
 

Leányfalu 
(6. kép) 

1996. január 01. 

Dr. E. Cs. újra elmélkedik 
 

Az utolsó „sírós” gyerek is megkapta már oltását. Dr. Egyszerű Családorvos (a továbbiakban 
dr. E. Cs.) már tudja a csoportos oltás lélektanát, és a várhatóan labilis gyermekeket hagyja a 
végére. Így azok nem zaklatják fel a többieket. Maga sem tudja, hány százezer oltást adott 
már be életében. 

Eszébe jutnak emlékek az egy határral odébb töltött évekből, mikor a tömeges oltásokat 
korlátozott számú – és persze nem egyszerhasználatos – tű és fecskendő birtokában kellett 
szervezni, kampányszerűen. 

Ma már ez nem probléma, bár előfordul, hogy subcutan tűk helyett jókora „muszkosok” 
kerülnek elő a küldött csomagból. Ezeket maga cseréli át, hogy ne okozzon felesleges 
fájdalmat. 

A gyermekek ellátása gyakran képezi elmélkedései tárgyát. Úgy érzi, hogy az 
előrelépés nem a gyermekhálózat lerombolása és a háziorvosok átképzése kell legyen, hanem 
ellenkezőleg, a meglevő gyermekhálózat kiteljesítése. Ez biztosan szakmai előrelépés lenne.  

A fordítottját még semmi sem igazolta, és ha nem sikerül, már visszaút sem lesz.  
Mennyivel könnyebb rombolni, mint építeni. 
A sok fórumon, ahol mint tisztségviselő megfordul, úgy érzi, nem kellően hangsúlyos a 

gyermekgyógyászok képviselete. Ő próbálkozna szólni erről is, de ez nem elég. Tudja, hogy 
a gyermekkórházak gyengébb ágykihasználtságának egyik oka éppen az lehet, ami a 
felnőttgyógyászatban a cél. Vagyis a területen történő definitív ellátás sikere. Miért nem lehet 
ezt legalább, mint egyik okot, elismerni? A rossz ágykihasználtság miatt a feleslegesség 
rémével fenyegetetteknek pedig további gyermekkörzeteket létesíteni. Ezzel a nagy vegyes 
körzetek létszáma is racionalizálódna, és egyben szakmai előrelépés történne. Ez a megoldás 
egybeesik azokkal az elképzelésekkel is, hogy csoportpraxisok – csapat munkával – emeljék 
a minőség színvonalát. 

Érdekek és ellenérdekek. Vajon ki, ki ellen? Elképzelések ütköznek vagy presztízsek? 
Ki tudja?  

És ekkor eszébe jut egy pár nap előtti történet. 
A körzeti munkában „elesett” kedves jó barát, régi kolléga (infarktus 47 évesen) 

özvegye hívja bánatosan. A kitűnő és szívlélek gyermekgyógyásznőt egy távoli községben 55 
évesen nyugdíjazták, akarata ellenére. A közelben dolgozott tovább, de talán nem tetszik 
valakiknek, hogy a betegek szeretete oda is elkísérte. Valószínűleg felmondanak neki. Imádta 
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a szakmáját és jól, lelkiismeretesen művelte. Most csak ennyit mond, az egyébként nagy 
szavakra nem hajló, csendes asszony: „Csináljanak, amit akarnak. Csak legyen már vége, és 
felejthessem el, hogy valaha is orvos voltam.”  

Szörnyű! – gondolja E. Cs. és szemét nedvesedni érzi. Öregszel, mondja magának, itt 
hiába érzelgősködünk. Oly kort élünk, mikor egyre aktuálisabb egy régi szellemes parafrázis: 
„medicus medici lupus”. 

Szerencsére vannak egészen más példák is, gondolja és beindítja a motort. 
Nem tudni, mi lesz a helyzet ezzel a lízingelt járgánnyal is. Ha változnak az adózási 

feltételek, hogyan folytatódik a lízing?  Vajon betartják-e azt a szabályt, hogy egy már 
megkötött szerződés feltételein nem lehet változtatni?  

Ez a rettenetes. A bizonytalanság, a tervezés lehetetlenné tevése. Miközben dolgozna az 
ember, állandó menekülésben van egy nagyon is nyilvánvaló és mégis megfoghatatlan 
hatalom elől. 

Most meg itt van az 5/4-es melléklet az új szerződésből. Ha ilyen elszámolást követel 
az OEP az APEH ellenőrzésén felül, akkor el lehet felejteni mindazokat a hivatalos 
„szirénhangokat”, amelyekkel a háziorvosokat a kvázi vállalkozásokba csalogatták. A saját 
fizetése kárára beszerzett felszerelések sorsa bizonytalanná válik, s még baja is lehet belőle. 

Tömör kőkerítés mellett hajt el. Tudja, hogy mögötte egy gazdag, idegen maffiózó éli 
luxuséletét.  

Nem inkább ott kellene falat törni annak az erőnek? – gondolja.  
Már fordul a hegynek. Kezdődik a terepmunka. Nehéz feladat vár reá. Idős betegéhez 

megy különféle intézetek által felírt huszonegy féle gyógyszerét kellene megint lealkudni 
úgy, hogy ne legyen belőle konfliktus. Nem lesz könnyű. Már előre hallja: nem kell engem 
hülyének nézni; megmondta a Professzor úr; itt van leírva; maga is „ezeknek” spórol stb. Az 
eredmény eddig minden alkalommal kompromisszum volt. 

Mennyivel tekervényesebb az élet, mint a rendelkezések szép, egyenes, műmagyar, 
ólomszagú sorai. Milyen lesz, ha mi is kapjuk az értesítést a havi fogyasztásról?  

Miért esik oly kevés szó arról, hogy spórolni nemcsak megszorítással lehet, hanem 
ráfordítással is?  

Mi lenne, ha az egészségesebb táplálkozás ösztönzése irányába befolyásolnák példáúl 
az élelmiszer árakat? 

Erre dr. E. Cs. már csak mosolyog. 
A kocsi erőlködik, kereke megcsúszik a havas hegyoldal keskeny útján. Gyakorlott 

mozdulattal fordít a kormányon, s már gondolkodik is tovább. 
Hiszen a hatalmas állami bevételeket eredményező dohány- és alkoholfogyasztás 

következményeit is az egyre jobban alábecsült, és ősi esküjével megzsarolt egészségügy 
kénytelen úgy-ahogy megoldani. 

És kit érdekel ez? 
A keskeny hegyi utcán megfordulni nem lehet, a kaput már kitárták. Ismeri a két 

csipkebokrot, melyek között majd meg kell fordulnia. Az út visszafelé sem lesz egyszerű. 
 

Leányfalu 
(8. kép) 

 
1996. április 7. 

Dr. E. Cs. elmélkedésiből 
 

Dr. E. Cs. ismét elmélkedik. Húsvét van, ritka alkalom e haszontalan tevékenységre. 



 14 

Az utóbbi hónapok tapasztalatai alapján először arról cserél magával eszmét, hogy 
szabad-e mai napság elmélkedni? Helyes-e, ha gondolatokat próbál magából csiholni a 
parlagi „Medun”. Van-e fül, ki meghallgassa, van-e erő ki számításba vegye, és egyáltalán 
tanácsos-e? Nincsen-e igaza a néma többségnek? A minden mindegy felfogásnak? 

Mindezekből világossá válik számára, hogy ő most csalódott. Kétségtelenül volt rá oka 
és alkalma. 

A reformtörténések kuszasága, a lobbyk önös szemléleteinek minden ellenkező érdeket 
visszariasztó kőfala, az aktív és passzív gyávaság, a legyűrhetetlen pénzhiány, az Ügy 
mibenlétének sorsdöntő jellegét fel nem ismerő, olykor negáló, és a megoldásokhoz 
szükséges, politikai hovatartozástól független összefogás – erre utaló – hiánya, megannyi 
lelombozó tény. 

Persze rögtön munkálni kezd benne az életösztön a maga optimizmusával. Mert vannak 
még műhelyek, vannak még el nem fogadott, de sarjadó elképzelések, vannak még 
megszállott igazak is. 

Szólnak a falu harangjai, a tavasz első sugarai is a feltámadás és a megújulás hangulatát 
sugallják. 

Dr. E. Cs. érzi, hogy nem szabad abbahagyni. A reánehezedő közös gond, bár földbe 
nyomná, ő egyensúlyozgat a teherrel. 

Lehet, hogy mégis lesz egy pillanat, mikor megvetheti, megvethetjük lábunkat, és a 
zsűri asztalán kigyulladhat a három piros lámpa.  

A 2:1 is elég lenne – gondolja – és hozzálát a hűtlen számítógépes cég okozta zűrzavar 
kibogozásához. 

Tudja, hogy kissé bolond, azt is tudja, hogy azok a laikusok, akiknek ki van 
szolgáltatva, soha nem fogják elhinni, még elképzelni sem (pláne nem értékelni), hogy 
mennyit dolgozik. De már régen nem ezért csinálja. 

Persze eszébe jut, hogy mennyivel könnyebben csinálná, mennyivel hatékonyabban, ha 
nem nyomasztanák ilyen gondok és gondolatok. 

 
Leányfalu 

(7. kép) 
 

1996. július. 20. 

Dr. E. Cs. legújabb elmélkedésiből 
 

Ismerősünk, dr. Egyszerű Családorvos (a továbbiakban dr. E. CS.) nehéz vívódások között 
éli napjait. 

A „józan ész”, családja, barátai arra intik, hogy ne izgassa magát azzal, ami körülötte 
történik. Ő azonban nem tud vállat vonni. Nagyon érzi az alapigazság nyomását. Bűnösök 
közt cinkos, aki néma. 

Persze próbálja magát csitítani. Tudja, hogy már túllépte a „körzetisek” átlagéletkorát. 
De azt is tudja, lassan már szégyenkeznie kell, hogy nyugdíjas évekre mer gondolni. Micsoda 
fondorlatosság! Az ország mai gazdasági helyzetében. 

Itt-ott a nyugdíjkorhatár után dolgozó kollégákat emlegetik. Volt olyan fórum, ahol 
7000-ről beszéltek. Nem hízelgően. „Valahol meg kell húzzunk egy korhatárt” – szólt a 
hatalom szava. „Nem kerülhetnek túlsúlyba egzisztenciális érdekek a modernizálás 
érdekeivel szemben”. Nem szóltak ugyanakkor arról, hogyan mehet nyugdíjba a mindhalálig 
munkára ítélt kolléga. Lesznek itt még meglepetések, gondolja. 

Azért az utóbbi időben erről is szólnak hírek. De mi az igazság? Egy éve még a kamara 
elnökének 4 milliárdot ígértek az egészségpénztárunk azonnali beindításához. Ha jól 
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csinálták volna, méltányos körülmények között szabadult volna fel sok állás. Ma már 
azonban csak 400 millióról szól az ígéret, vagy már ez sem igaz?   Ennek 100 milliós 
hozadéka mire elég!? Durván 10 000 nyugdíjassal számolva évi 10 000 Ft., havi 833 Ft. 

Dr. E. Cs.-nek eszébe jutnak unokái, és kollégáinak családi történetei is. Érthető módon 
ez nem csak a nyugdíjas orvosokat érinti. Ezekre az emberekre többnyire népes családok 
szinten tartása épült rá. 

Bizony a privatizáció, a praxisok el- vagy bérbeadhatósága sok mindent megoldana. 
Akkor több jutna a közalkalmazottakra is. Nálunk azonban ez nem így működik. 

Sokan, nagyon sokan vannak, akik ebben az országban ellendrukkerek. Az olimpia alatt 
azt lesik, kiből lesz bukott ember. Az egészségügyben és körülötte olyanok állnak „hosszú, 
méla lesben”, akik nem kóstolták ennek a munkának a nehézségeit, de figyelik, hogy kinek 
„megy jól”. 

A napokban „kiszivárgott” hírre gondol. Még szóba sem került hivatalosan, már az 
önkormányzatnál erről beszélnek. Valahol, valamit félreérthettek. Mondják, hogy egy ülésen 
valaki felvetette egy jövőbeli privatizáció lehetőségét. Szó sem került arról, hogy ez a sokfelé 
élő és jól működő modell mennyi mindent megold. Mennyire jó betegnek, orvosnak, 
önkormányzatnak. Egyetlen ellenérv merült fel. De azonnal! „Hogyne, hogy ez az E. Cs. 
meggazdagodjon nyugdíjas korára! Azt nem!!” 

Dr. E. Cs. kinéz az ablakon. A kert szépen zöldell. Eszébe jut, hogy a 
„reformküzdelmek” előtt még ki-kiment lazítani. Gyönyörködött is néha kétkezi munkája 
eredményeiben. Erre már évek óta nem jut idő. A kert vadabb, mint azelőtt, a ház állaga 
romlik. Az önkormányzat nem hajlandó erre is költeni. Csak az került javításra, amit saját 
zsebből finanszírozott. 

És ki hitte volna, hogy aki az orvosi lakást is megirigyelte, az egy amerikás magyar. 
Közel három évtized után hazaérkezve újságírásba kezdett. Felemlegette, hogy az orvos 
szolgálati lakást kap ingyen. Mikor megtudta, hogy szabályos tanácsi bérlakás módjára fizet 
bért utána, azt kevesellte. „Mi lesz, ha megírom és megtudja a falu, hogy csak 5500 forint? 
Tudja maga, hogy a segédrendőr lakása 20 000-be kerül?” dr. E. Cs. hiába magyarázta, hogy 
ez a lakbér azért ennyi, mert ennyit ír elő a rendelet, hogy a másik az egy albérlet, hiába 
érvelt, hogy ezt ő fizeti az önkormányzatnak, amazt viszont az önkormányzat a rendőr 
helyett. Nem értette, vagy nem akarta megérteni. 

Amikor százezreket költött, hogy a gázt bevezesse a rendelőbe és a szolgálati (?) 
lakásba, nem volt hálás senki, fel sem merült a költségek „lelakása”. A ravasz hozzáfűznivaló 
így szólt: Tudjuk mi, mekkora haszna van ebből. Mit csinált volna, ha olajjal kell fűtsön!!! 
Egyébként is, ezzel nőtt a komfortfokozat. 

Pedig ő nincs rossz viszonyban az önkormányzattal. „Megbecsült” orvos. Mi lehet ott, 
ahol más a helyzet?! 

Ezenközben dr. E. Cs. azt szeretné, hogy senki ne vegye rajta észre esetleges nyomott 
hangulatát, fáradtságát, reményvesztettségét, pesszimizmusát. Neki jókedvet, erőt, reményt, 
bizakodást, optimizmust kell továbbadnia betegeinek. 

Miből? Talán ezek a források azok, melyeknek természetellenes felszínre hozása is 
rövidíti életünket?  

Sajnos senkinek sem érdeke, hogy ez ne így legyen. 
Sőt! 
E. Cs. barátunk nem tudja, hogy most cinikus, vagy csak a durva valóság felismerése, 

amitől elszorul a szíve. 
 

Leányfalu 
(9. kép) 
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1996. augusztus 20. 

 

Dr. E. Cs. ünnepi elmélkedésiből 
 

Sámánok satnya utóda, dr. E. Cs. csendben üli millecentenáriumát. Szent István napja van. A 
négynapos ünnep tetőfoka. 

Az előző napok elrohantak. Az évek óta szervezett karitatív munka (szeretetcsomagok a 
szegény nyugdíjasoknak a négy sátoros ünnepen), majd a minden augusztus 19. délutánján 
immár hagyományossá vált képzőművészeti kiállítás szervezése, nyelte az időt. 

Ez a negyedik nap viszont alkalmatos egy kis pihenésre, elmélkedésre. Van miről. 
Eszébe jutnak vissza-visszatérő gondolatai a mindent maga alá temető morális 

válságról, mely benne nagyobb rettenetet kelt, mint megannyi gazdasági gond, baj. 
És persze az egészségügy morális válsága. 
Hetek óta tapasztalja, hogy a változások, változtatások ismétlődő kulcsmondatai között 

egyre több az egészségügyet érő bírálat. A jobbítás fő akadálya gyanánt maga az 
egészségügy jelenik meg. 

A bíráló szavak sok igazságot is tartalmaznak. Mégis úgy érzi, nem tiszta ez a bírálat. 
Nem tiszta, mert egy önhibáján kívül válságba kergetett ágazatnak olvassák fejére saját 

válságát. Nem tiszta, mert szóba sem kerül az érem másik oldala. Nem tiszta, mert a cél, 
melyet a bírálat szolgál, maga sem áll tisztán előttünk. 

Igen! Semmi sem tiszta mai napság. Ismét felötlik benne egy már leszűrt következtetés. 
A reménységek éve előtt könnyebb volt tájékozódni. Tudtuk, mi a jó, mi a rossz. 

Ma????... 
A szorongást keltő gyanakvás mindent elborít. 
Miben bízhat  az egészségügyben dolgozó, aki látja – mert lehetetlen, hogy ne lássa – 

munkája fontosságát, és közben azt kell érezze, hogy sokadrangú, továbbra is az 
improduktivitás szférájában, a maradékelv kenyerén élő állampolgárként sorolják be. 

E. Cs. szomorúan zárja le a család által bekapcsolva hagyott TV készüléket. 
Millecentenárium vagy mi(l)le centenárium. Mondják a fiatalok, hogy az állítólag 1100 éves 
küzdelmeinket megünnepelni szánt könnyűzenei műsorban a Hősök terén, Tolcsvayék Talpra 
Magyar-ja mellett csak a kétes hírű Hobó egy mondata utalt az ünnepre: „Isten áldja ezt az 
Országot” – mondotta. Isten áldjon ezért a mondatért, te furcsa szerzet. Kötelező kellékeid 
alatt talán magyar szív dobog, és megérezte, hogy itt egy nemzet él, nem csak egy pop-uláció 
– gondolja E.Cs. 

Vajon nem lenne könnyebb ránk olvasott hibáinkat levetkőzni, ha egy Nemzetért 
hagynának dolgozni? Ha meghagynák szakmai és ezen felül nemzeti önbecsülésünket? Ha 
nem csak fagyos számsorok lennének a minket vezérlő „Lángoszlopok”? Ha el tudnánk hinni 
döntéshozóinkról, hogy valóban egy ország egészségét szolgálják, hogy számukra is ez a 
legfőbb érték? 

 
Sámánok kései unokái! 1100 éve gyógyítók! Ilyeneken is gondolkodjatok!  
A hétköznapokon.                 
 

Leányfalu 
(10.kép) 

 
l996. szeptember 01. 
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Dr. E. Cs. elmélkedése a tükör előtt 
 
Már reggel, borotválkozás közben, rosszkedvű ábrázat néz vissza a tükörből. A média 
harsog. Árad az információ, és apad a bizalom. Valódi, téves, manipulált? A jövőtől félve 
keressük az igazságmorzsákat, ahol sejteni lehet, mint múltat kutató régésznek az ásatag 
leletet. 

És szól a rádió! Sajtószemle. Az orvosok túlzottan magas presztízsét emlegeti, minek 
következtében úgy lobbyzhatnak, hogy az akadályozza a reformot. Utóbb kiderül, hogy ez a 
szakminiszter egy nyilatkozatából származik.  

A hír igaz. A vélemény is az lehet. Csupán félreérthető. Valószínűleg csupán a 
textusból kiemelt mondat. 

Ez a téma bizony megér egy misét. 
Elmélkedőnk ismét beszélni kezd. 
Előrebocsátom, tudom, hogy létezik lobbyzás. Érdekből is, szakmai érdekből is, tiszta 

és sanda szándékkal is. Jobb helyeken úgy tartják, ez szerves része a demokráciának. Tehát 
nem ez az, amit vitatok. A vitatnivaló az orvosi presztízs kérdése. 

Néhány napja volt alkalmam magas egészségügyi körökben az orvosokról nagyon sok 
rosszat hallani. Nehéz volt vitatkozni. A hallottak részben igazak is. Az ebből kialakított 
vélemény azonban nem megoldást kereső, hanem inkább megtorlást óhajtó, szigorítást 
tervező volt. Az érem mindkét oldala elszomorító.  

Tudni kell, hogy a presztízsromboló körülmények és a presztízsépítő magatartás 
hiánya, ördögi körben működnek. 

A történelmi korszak által tudatosan lerombolt presztízsünket nehogy összetévesszük 
néhány ilyen vagy olyan okból kiemelkedő személyiségünk tekintélyével, vagy netán 
kiterjedt kapcsolatrendszerével. Az orvos megbecsültsége mélyen alatta van annak a 
szintnek, ahol lennie kell, ahol lennie szükséges, amilyen mértékben az érdeke a betegnek, az 
egészségügynek, az egészségügyet vezetőknek, a gyógyító munka egészének.  

Ennek a megváltoztatása mindenkinek érdeke, és ennek letagadhatatlanul vannak 
anyagi feltételei is. Az orvost ki kell hozni az anyagi kiszolgáltatottság – gerincroncsoló, 
önbecsülést romboló, egész egészségügyi világunkat torzító – helyzetéből. Az orvosi 
presztízs helyreállítása egyik alapvető feltétele a jövő egészségpolitikájának, tehát a jövő 
nemzedékek jobb egészségi állapotának is egyik oszlopa. Egyik! 

Ez nem oldható meg egy törvénnyel, egy rendelettel. Korszakos rombolódás, korszakos 
munkával hozható csak helyre. Lehet, hogy generációváltást is igényel a tökéletes 
megvalósulás. 

Egyébiránt az orvosi presztízs csak része – bár speciális része – az értelmiség 
presztízsének. Ez pedig a hasonló helyzetben levő országok viszonylatában is nálunk a 
legalacsonyabb. A megoldás érdekében érdemes lenne foglalkozni okaival. A kérdés nem 
öncélú. Súlya nem kisebb az oly annyira túlértékelt gazdasági kérdésekénél. 

Ugyanezen a reggelen ugyanaz a híradás még tartalmazott egy E. Cs. számára 
megdöbbentő mondatot. Nagyjából így hangozott: Egészségügyi szakembereket megkértek 
magas helyről, hogy a modernizációs programot ne bírálják, mert az ellenzéki magatartás és 
káros.  

Ha a hír igaz, talán nem is kellene kommentálni. Mégis, röviden: Demokráciánkban 
nincs helye az ellenzéki hangnak? 

A szakmai vélemény, ha nem egyezik a kormányprogrammal, párt-értelemben vett 
ellenzéki magatartást takar? Már el sem tudjuk képzelni, hogy egy kérdés megoldása 
konszenzusra alapozódjék? Nálunk már nem lehet valamiért, valakiért „haragudni” (szót 
emelni), csak ellene? Valamit eldöntöttek már, és csak azt szabad „megmagyarázni”? 

E. Cs. töpreng. 
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Az ember áll a tükör előtt, és szorongani kezd. 
Hova? Merre? 
Aztán elindul. Gyógyítani! 
   

Leányfalu                  
(11. kép) 

 
1996. október 22 

      
Dr. E. Cs. elmélkedéseiből vérnyomott állapotban 

 
Dr. E. Cs. feszülő halántékát fogja. Már órák óta nem tud aludni. Nem érti, mi lehet a baj, 
gyógyítani szokott, nem betegeskedni. 

Aztán émelygést érez. 
Gyanút fog. Arra gondol, hogy egyedül van otthon. Élete párja unokát őrizni ment.  
Feltápászkodás, bizonytalan lépések a vérnyomásmérőig, és: 210/115. Már nagyon 

régen nem ellenőrizte, mióta az eszét tudja, alacsony a vérnyomása, dél felé ásítozik a 90-100 
körüli szisztolés értékek mellett. Most nem hisz a szemének. 

Mégsem bír ki mindent? Mégis kikészítik a sörétek módjára nap mint nap beléfúródó 
bántások?  

Aztán megy minden a maga útján. Ügyeletes kollégája érkezik. A tensió 150/95 körül 
stabilizálódik. Reggel dolgozni kell. Ezt persze a betegének nem engedné meg. 

E. Cs. tudja milyen utat járt be, hogy elérkezzen eddig a pillanatig. Tudja, hogy a 
világon senki nem fogja segíteni bajában. Sajnálatot esetleg kaphat, de azt minek?  

Gondolatban átéli az elmúlt évtizedeket. 
Emlékezetébe az előszobában kikészített bakancsok és hátizsák, a megálló fekete autók 

hangjának lesése úgy tér vissza, ahogyan visszatértek azok is, akik a kocsikkal jártak. A 
megfeszített munka, hogy a továbbtanulás lehetségessé váljon, az 1956 utáni „megszakítás”, 
aztán a rehabilitáció. Munka a végeken. És újra meg újra munka. A jobbítás szándékának 
kudarcai, néha sikerei.  

És már a pálya utolsó szakaszához érkezvén a nagy fellélegzés, s az ezt követő utolsó 
roham. Még tenni valamit, utoljára még tenni.  

Majd a hideg zuhany, a felismerés, hogy a csendes félrehúzódás, a szürkeség, a 
langymeleg tétlenkedés hasznosabb, békésebb, sőt sokak számára szimpatikusabb, mint az 
aktív, tevékeny, hatni, alkotni, gyarapítani kész életforma. 

Körzetében nagy erőfeszítésekkel próbált mindent korszerűsíteni. Első volt a 
számítógépesek között, elsőnek próbált kváziprivatizálni (de sokáig nem hagyták), elsőnek 
fektette le a szomszéd gyermekgyógyásszal egy „ős csoportpraxis” alapjait (mikor még senki 
sem beszélt ilyenről), publikált, részt vett a falu közösségi életében, karitatív munkát is bőven 
végzett és kollégái bizalmát élvezvén a Kamarában sem tétlenkedett.  

Eredmény: gyanakvás, vajon mi lehet ebből a haszna, vajon miért teszi??  
Aztán egy napon meg is mondták neki: csinálja csak azt, amit mindenki. Nem kell itt 

ennyi újdonság.  
Sőt: ne hobbyzzon a falu zsebére. 
Viták, szavazások a javasolt költségvetésről, győzelem és mégis vereség.  
Mert a demokráciát még nem tanultuk meg, s a leszavazottak mindent megmozgatnak, 

hogy nekik legyen igazuk. 
Újságcikkek, híresztelések, végül átvilágítás. Mit is csinál ez a gyanús alak? 
Ezt követte a hypertoniás krízis. 
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Íme a jutalma annak, aki megpróbálja azt tenni, amit hite szerint elvár tőle a 
társadalom. Csakhogy ez a társadalom nem tudja, mit kellene elvárjon. És még sokáig nem 
fogja tudni. Ráadásul nem is tehet erről. Gondosan így nevelték. Ott akar többet, ahol 
kevesebb volna ésszerű, és ott nem igényes, ahol többre is számíthatna. 

Hasznosabbnak bizonyul manapság a csendes beleolvadás a terepbe, az áldásos mimikri 
„én is olyan vagyok, mint a környezet” alapon.  

Az orvos nem akkor jár jól, ha életvitelével példát mutat, hanem azzal, ha betér 
kocsmázó pacienseivel a talponállókba. Nem akkor ismerik el, ha megkeresi a legjobb és 
egyben legolcsóbb gyógyszert betegének, hanem ha a megrendelt (cédula) tablettákat 
(lehetőleg a nagymama „kögyójára”) gondolkodás nélkül felírja, ha sikerül magát 
megjátszani a kitapasztalt elvárások szerint. Semmi esetre sem azzal, ha őszinte. 

Nehéz tudomány ez, gondolja E. Cs., kábán  borongva a hajnali derengésben. Sajnos 
ebből tanfolyam nem rendezhető. Pontokat sem kell gyűjteni. 

Kinek-kinek marad a jószerencse, a sors, ami rendeltetett. 
De hát így volt ez talán máskor is, máshol is? Réztábla a kapu alatt, helyesebben 

műanyag, mormolja barátunk. 
És a falnak fordul, annak reményében, hogy egy félórát még szundíthatna. 
Aztán tovább elmélkedik. 
A nyugdíjjal vigasztalná magát, de rögtön rájön, hogy nem lehet. Várható nyugdíjánál a 

rezsi is több. Gyermekeit (unokáit) még támogatni kellene.  
Meddig kell hát dolgozni? 
Ameddig hagyják. 
És ha hagyják, akkor Aggig.... 
 

Leányfalu 
                                                                 (12. kép) 

 
1996. november 22. 

 
Dr. E. Cs. hajnali elmélkedésiből 

 
Az Esthajnalcsillag eltűnik a pirkadatban, a villanyborotva duruzsolni kezd, E. Cs. 
gondolatait rendezi. 

A sajtó és rádió hírei, saját információi, kollégáival folytatott beszélgetései kavarognak 
kissé feszülő fejében. 

Tea, fél Betaloc-Zok, Norvasc, és kezdődhet a nap. 
Még átfut homloka mögött a pesszimizmus hívatlan – de egyre cáfolhatatlanabbnak 

tűnő – árnya. Néhány év, és ez a kezelés már neki is drága lesz? 
Aztán már ott ül a gályán. Egy idő óta ezt így is érzi. Már nem fűti a megszokott 

lelkesedés, lendület, tenni vágyás, kíváncsiság. 
Jól tudja, hogy ez így nincs rendjén. De azt is tudja, erről ő nem tehet. Mindenkitől ezt 

hallja, mindenki ugyanarra (ami általános), de egyben más-más okokra is (ami egyéni) 
hivatkozik. Ő ilyenkor vigasztalni, buzdítani és lelkesíteni próbál. Csakhogy szavai már nem 
csengenek meggyőzően. 

Valami elromlott. Erre gondol E. Cs., miközben megkezdi munkanapját. 
Ismét szembesül a szokásos problémák sokaságával, ismét átérzi, hogy a megoldások 

sok esetben elérhető közelségben vannak. És mégis elérhetetlenek. 
A fórumok egymást követik, a nyilatkozatok is. De mintha nem rólunk, nem a 

munkánkról, nem a betegeinkről szólnának. A mozgatórugók máshol feszülnek. Valahogy 
semmi sem hat hitelesen, úgy, ahogyan szeretnénk.  
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E. Cs. magát vizsgálgatja. Nem ő keseredett-e meg időnap előtt? 
Eszébe jut ugyanakkor az a sok beszélgetés, mely fórumok szüneteiben, 

továbbképzőkön és egyéb alkalmakkor, hasonló tapasztalatokról szólt. 
Sajnos a jelek szerint egyre jobban terjedő életérzésről van szó. És ez nem jó. 
A gyógyítás, a működő empátia, az áldozatos munka gyakorlati, hétköznapi megélése 

bizony azt kívánná, hogy aki ezt teszi, az gondok alól felmentett, a csak egy irányba való 
hatékony cselekvésben tudatosan támogatott egyede legyen annak a társadalomnak, melynek 
oly sok elvárásnak megfelelni köteles tagja,  melyen belül oly sok várakozás és reménykedés 
egyedüli  célpontja. 

Ehelyett feje felett alkudoznak bőrére, teljesítőképességének figyelembevétele nélkül 
hozzák meg a döntéseket a vele kapcsolatos elvárásokról, gyanakvások és irigykedések 
tárgya, cselszövések és lobby vagy politikai érdekek áldozata, bábuja. 

Presztízse, mely egykor a gyógyítás tárházának talán legfőbb eszköze (urak, urak ti 
pénzügyérek: egyben legolcsóbb is) volt, ma lassan alámerül az idősebb korosztály 
történeteibe. Tevékenysége csupán áru, még védjegye sincs. 

Elég, elég – gondolja E. Cs.  A rendelés tovább folyik. 
Postabontás, izgatottan mint minden nap. Milyen új hírek, feladatok, fizetnivalók. 
Aztán már rohan is a hívásokra, az öregek otthonába, délután a továbbképzőre, este a 

napi adatokat gépbe viszi, halomba álló papírjait  rendezgeti, megpróbál a szaklapokból 
mazsolázni, és ha ezenközben ideje van arra is, hogy gyermeke, vagy ha megérte, unokája 
fejét „simálja”, még boldog is lehet. 

E. Cs. szeret elmélkedni, de már erre is egyre kevesebb ideje marad. 
Hátradől székében. 
Gondoljátok meg, proletárok. Mondja a költővel. 
 

Leányfalu 
(13. kép) 

 
1996. december 01. 

Dr. E. Cs. adventi elmélkedéseiből 
 

Dr. Egyszerű Családorvos, vagy mint ismerjük Ecsé, forgolódik ágyában. Önmagát és a 
helyzetet felmérvén tudja, hogy talán még a sírban is ezt fogja tenni, mégis először 
önvizsgálatot tart. Csak ő ilyen pesszimista, csak ő lát mindent sötéten?  

Az ünnepekre szeretett volna valami kellemesebbet, vidámabbat is bevonni 
elmélkedéseinek körébe. Nem ment. Hiszen éppen ez az időszak vonultatta fel úgy sorstársai, 
mint egyéni sorsa szempontjából a legnagyobb figyelmeztetéseket magukban hordó 
kérdőjeleket. 

Próbált nosztalgiázni és a múltból meríteni valami szépet, de rájött, hogy a feltoluló 
emlékeket is beárnyékolja az a negyven esztendő, amelyik ráterpeszkedik a szebbnek remélt 
pályavégre is. 

Azért eszébe jut a vályog orvosi rendelő mellett felépített orvosi szoba karácsonyra 
elkészült cserépkályhájának első füstszagú melege, az öreg kályhás cigány barátságos 
kézszorítása: „Jó meleg lesz itt karácsonyra, hozhatja doktor elvtársúr a fiatalasszonyt”. És 
persze mellé az árnyék. A pártaktivistát a szülőotthon konyhájáról ingyen kell ellátni, 
naponta háromszor, kötelező módon, de az orvos felelősségére. Így szólt a parancs!! Ha nem, 
le is út, fel is út. 

De eszébe jut egy másik – dunántúli – karácsony este is, mikor az ismeretlenül 
segítséget kérő, évekig a Duna deltájában dolgozó, szülőföldjén állást nem is remélhető 
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erdélyi kollégát próbálták marasztani, ne menjen neki a vasfüggönynek. Vajon merre jár 
azóta.  

És most itt van ez az advent, új karácsony, régi várakozásokkal.                                                                     
Már nem vályogból van a ház, de a fűtés itt is probléma. Az önkormányzat a 

gázprogramból kifelejtette az orvosi rendelőt!!  Az öreg cigány pedig már mennyei 
kandallókat rakosgat. 

A pártaktivista is elhalálozott a hivatásának megfelelő mennyiségben elfogyasztott 
alkohol jóvoltából.  Ő valahol alant fogyasztja a mefisztó-feleseket. A szülőotthonokat pedig 
már bezárták. 

A Duna deltájából, Moldovából jórészt elköltöztek az oda kényszerített magyar 
orvosok. Szétszéledtek a világban. 

Közben eltelt egy élet. Átmeneti állapotban. Ígérgetések beváltására, titkos reményekre, 
bölcs jóslatok megvalósulására várva, várakozva. 

Ma is csak titkon reménykedünk, ma is gátlástalanul ígérgetnek és követelnek, ma is 
működik a szelektálódás „értéksemleges” gépezete, ma sem övez a munka eredményes 
végzéséhez oly nagyon szükséges megbecsülés. 

Csak a beteg maradt beteg – gondolja Ecsé –, ha lehet még betegebb. 
Mi meg bölcsebbek néhány évtizeddel. 
Az első busz eldübörög a ház előtt. 
Még egy órácskát lehet elmélkedni. 
Boldog ünnepeket, boldog új esztendőt mindenkinek, mormolja doktorunk. És próbál 

témát váltani. 
De nem sikerül neki. 
 

Leányfalu 
(14. kép) 

                                                                     
1997. május 9. „a győzelem ünnepén” 

 
Dr. E. Cs. ismét elmélkedik 

 
Dr. E. Cs. körül sok minden megváltozott. 

A sors úgy hozta, hogy több olyan tevékenységbe sodródott, ami eddig egyenként sem 
fordult elő életében. 

Az új érintkezési felületek korunkkal, persze új tapasztalatokkal jártak. Mi tagadás, 
nem jókkal. A médiával próbált ismerkedni, és pofonok érték, munkáját próbálta 
korszerűsíteni betegeiért, és megrugdosták, építkezésben segítene gyermekeinek, és hülyét 
csinált belőle a tisztes ipar. Csalódott a barátságban, a természetesnek hitt emberi hálában, a 
józan gondolkodásban, a munka becsületében.  

Ül tehát a hétvégi reggelen ágya szélén, és pár hónapja szerzett hipertóniája jogán 
megpróbál egy kicsit „semmit tenni”.  

Nagyon nehezére esik. 
Valami nyomasztja, hajtja, űzi a cselekvésre. 
Fejében az utóbbi hónapok rettentő zűrzavarát szinte fizikai valóságként érzi, 

gondolatainak színpadán megjelennek mind, akikkel vitatkozott vagy vitatkozni szeretett 
volna, s mind, akiket látni sem szeretne. 

Feleselnek egymásnak. 
Vénember lettem, gondolja. És tovább vitatkozik a fantomokkal. 
Nem régen hallotta Arany János egy mondását, mely szerint az igazságot mondani kell 

még akkor is, ha nincsen fül, aki meghallgassa. 
Tanulságos volt ez a viharos néhány hónap. 
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Következtetései szinte elmondhatatlanok, hiszen a szennyes tények, a szemérmetlenül 
tagadott előttünk álló valóságok olyan dolgokat igazolnak, melyeknek emlegetése nem azt 
keveri gyanúba, aki azoknak letéteményese, hanem azt, aki nevén merészeli nevezni. Ismerős 
ez máshonnan is. Aki elköveti, az nem tolvaj, nem csaló, nem hazug, nem lelkiismeretlen, 
nem hazaáruló. Viszont aki e szavakat használni bátorkodik, az természetesen szélsőséges és 
így tovább… 

Így aztán jobb, ha a valóságból visszavonulunk az elmélkedések világába? Gondolja E. 
Cs.  

Ha csak kis, zártnak hitt, de annál szélesebb hatású világunkat, az egészségügyet 
nézzük – mi minden történt. 

- Rendszerváltás, eufória, kvázi-privatizáció, beetetés a piacgazdaságba azzal a logikus 
magyarázattal, hogy amíg ki nem alakulnak a teljes privatizáció feltételei, az alapellátás majd 
megmenti az egészségügyet úgy, hogy a meglevő kevés pénzt a vállalkozás (szürkés) 
előnyeit kihasználva jobban kamatoztatja mint azt tehetik az önkormányzatok. Nosza, 
gyertek vállalkozónak! Legyetek ügyesek, szorgosak. Vonjátok be a családot, fizessétek meg 
az adószakértőt és az egészségügy fényre derül. 

- Aztán újabb váltás, és 1995 az új OEP-szerződésekkel. Ekkor már kevéssé 
barátságosan, szigorú intelmek és kötelező zűrzavar közepette, villámgyors aláírása egy 
szerződésnek, melybe semmi beleszólásunk. 1995. október. Cikket ír az 5/4 mellékletről. 
Veszélyt érez, az eddigi filozófia változásának előjeleit sejti. Nem kell senkinek. Végül 
hónapok múlva megjelenik. Visszhangtalanul. Mindenki elhiszi a nyugtatgatást. Ez csak egy 
formaság. Írjatok oda valamit. Senkit sem érdekel. 

1997. év-elő. Cikk az OEP-hez a pénzügyi szemléletről vitát indítandó. Egy, két, három 
hónap, negyedik. Válasz sehol. 

De jő az űrlap. S véle pedig a szigorú felszólítás a pontos kitöltésre, melyre a 
könyvelők legtöbbje nem is hajlandó. Mellékelve a fenyegetés. Ez lesz a pénzügyi ellenőrzés 
alapja. 

Az APEH kismiska. 
A kvázi vállalkozás alappillérei megkérdőjelezve. 
A telefonok égnek. Mindenki dühöng. 
De kitölti. Azt is, amire még a kényszerszerződés sem kényszerítette. 
- 1996. Ágyháború! 
10 000 ágy leépítése 10 milliárd hasznot hajt. Helyette lesznek krónikus osztályok és 

lesz otthonápolás. 
Hol van azóta a 10 milliárd? Valószínűbb a veszteség, különben is nem ágyakat, hanem 

betegeket kell gyógyítani. E. Cs. annyit tud, hogy ebben az évben a betegelhelyezés egy 
tortúra. Havonta sok ezer forintot telefonál el ilyen okból. 

És hol vannak az elfekvők? Az átalakított ágyak? 
Az otthonápolás pedig a legnagyobb átverés. 
Lelkesen segít a munkanélkülivé vált egészségügyieknek pályázni, szervezkedni, 

átképezni magukat. Garanciát vállal értük és mikor nagynehezen beindul a munka, 
valóságosan is együttműködnek. A betegek kezdik értékelni, megszokni. Jelentkezik az 
igény. És akkor egyszerre 500-ról 140-re szállítják le a megengedett vizitszámot. Nemhogy 
az igényt nem lehet így kielégíteni, de a felállt vállalkozás sem tud belőle megélni. Ha valami 
nem történik, elvesztik befektetett kis tőkéjüket. Nézhetnek új munkahely után. Pont azok, 
akik hallgattak a fentről jövő hangra, akik hittek. 

Az orvosok után a szakdolgozók is megkapták tehát a maguk „pofáraejtését”. 
- És annyi más. 
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Nyugodtan emlegetik azon önkormányzatok százalékos arányát, melyek bérletet 
fizettetnek az orvossal a rendelőért. Fel sem merül, hogy a törvénytelenséget meg kellene 
szűntetni. 

Marad egy szelet a grafikus körből. Szép színes. 
- Az 50000 forint feletti beszerzések, melyeket saját bére terhére eszközölt az orvos, 

tilosak. Az önkormányzatok viszont fütyülnek elismerni, hogy 50 000 Ft. felett ők kellene 
fizessék a beruházásokat. 

Egyre több orvos szerződését mondják fel önkényesen, egyoldalúan. 
És csend, csend, csend. 
A fején levő vaj, falsul, ravaszul elhitetett tudatával kussol az orvostársadalom. 
Mellette senki. 
A beteggel is összeugrasztották. Ő minden rossz hír közvetítője és minden őrült 

intézkedés végrehajtója. 
A csúcs pedig, gondolja E. Cs....a csúcs?! Most olvasta egy felmérés anyagában. 

Orvosok írták le. „A háziorvosok jövedelme túl nagy, a járóbeteg-szakellátás orvosaihoz 
képest.” 

Figyeljünk csak erre! 
Bármely normális lelkületű ágazatban, pláne más országban ezt így írták volna le. 

(Természetesen. Spontán. Másra nem is gondolva.) „A járóbeteg szakellátás jövedelme még 
túl alacsony a háziorvosokéhoz képest.” 

Micsoda különbség. 
És ezek mi vagyunk. 
E. Cs. még hozzá teszi: ezzé tettek minket. 
 

Leányfalu     
(15. kép) 

 
1997. június 8. Medárd. 

 
Dr. E. Cs. elmélkedései változékony időben, változó időkről 

Barátunk, E. Cs. morgolódva próbálja elhelyezni esernyőjét a harminc macska és öreg 
nyugdíjas betege által több mint 100 százalékban „belakott” szobácskában. Mindhiába. De 
ezen a csúnya esős délutánon is megpróbálja a dolgot napos oldaláról nézni. 
         Milyen szerencse, hogy a recepteket készen kinyomtatva hozhatja, és nem kell leülnie 
itt irkálni – mondja magának. 

Ami a szagokat illeti, azokra már eléggé immúnis. Derék „tanácsi” dolgozó ide bejönni 
sem lenne hajlandó. 

Eszébe jut az a sok nadrág, amit hasonló helyeken tett tönkre. A vegytisztítós 
kisasszony kérdő tekintete. „Főorvos úr, mi történt ezzel a nadrággal?” És természetesen az, 
hogy napjaink pénzügyi igazsága szerint ezek a hajdan volt nadrágok nem is munkaruhák, 
tisztításuk sem elszámolható kiadás. 

E. CS. már sokat dörzsölődött. 
Ha csak teheti, üzletben vásárolt fehér egészségügyi ruhadarabokat hord. Sokba került, 

és sok a mosás-tisztítás is, de erre talán csak nem mondhatják azt, hogy nem munkaruha.   
Bár!!?? Az előírásos gumicsizma hiányzik lábáról. 
Bezzeg a hatvanas évek elején le nem esett róla. Gyalog járta a terepet, a szó szoros 

értelmében úttalan utakon. Hátán lepedőbe kötve a csecsemőmérleget cipelte. A csizma 
nagyokat cuppogott, amint kiszakadt, majd ismét belesüllyedt a jóféle agyagos sárba. A lovat 
kímélni kellett. Csak jó időben ült fel a gerinctörő kétkerekűre. 

Azóta utálja a Medárdot. 
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Egész tavasszal a jó időt várta minden évben, aztán június nyolcadikán jött Medárd. És 
ami utána következik. 

Jó kis iskola volt az. 
Hamar elrepült. 
Most egy-egy elegáns szálloda parkolóját nézegetve a gyógyszergyári rendezvény alatt, 

bizony más gondolatok ébredeznek. Sehol egy ló. Még Trabant is alig. 
És ezt sokan, nagyon sokan irigylik. 
Mert azért még ma is luxusnak számit egy üzemképes nyugati kocsi. 
Tőlünk valamiért különösen irigylik. 
Érdekes, hogy soha senki nem figyeli, mivel járnak, mondjuk az ügyvédek? A 

bankosokról persze nem is beszélve. 
A háziorvost azt igen. Azt megnézik. 
De kit érdekel az, hogy hova jár. 
Itt van például ez a bácsika. Bárki más rosszul lenne csak a látványától. 
Ő rendszeresen jön. Nem sok sikerrel, de próbál változtatni a helyzeten. És ha az itt 

látható vegetálás fel is veti az óhatatlan kérdést: „élet ez?”, ő kötelessége és lelkiismerete, 
meg persze a lehetőségek szerint próbálja meghosszabbítani. 

„Csak írja fel, drága doktor úr, beveszek én akármit. Mi lenne ezekkel a 
szerencsétlenekkel, ha meghalnék” – szól az öreg, és tekintetével végigsimogatja a szanaszét 
heverő, elégedett cicákat. 

E. Cs. kitekint a piciny ablakon. Mintha világosodna. Lehet, nem is kell már kinyitni a 
közben kényszerűségből összecsukott ernyőt. Elcsomagolja a vérnyomásmérőt, és elmondja 
megnyugtató szövegét.  

Az öreg fogatlan szája mintha nem létező rágógumit rágna. Szeme hálásan, szeretettel 
csillog. 

És közben büdös van. Rettenetesen büdös. 
Dr. E. Cs. lágy szíve és edzett orra egyszerre facsarodik. 
Köszön, elindul. 
Mosolyog. 
Az udvaron sár van. 
Fehér cipője beleragad. 
Ismét mosolyog. 
Emlékeiben ott áll abban a régi gumicsizmában egy erdélyi kis magyar falu feneketlen 

sarában.  
A széles út túlfelén régi osztálytársa, a magyar tanár áll. Ugyanúgy. Gumicsizmában, 

szárig sárban. 
A pártinstruktor éppen most közölte velük, hogy: „ ...tanulják meg, ebben a faluban én 

vagyok az úr, mert én vagyok a Párt.” 
A júniusi eső szakad! 
Állnak és röhögnek. Könnyezik a szemük a nevetéstől. Arcukon lecsorog az eső. 
Fiatalok. 
Még előttük a jövő! 
 

Leányfalu 
(16. kép) 

 
1997. július 15. 

 
Dr. E. Cs. uborkaszezont szeretne 
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Öreg barátunk kocsijával a kapujában áll. Kapun, kocsin kereszt. Vörös. 
Az úton végeláthatatlan sorban haladnak a potenciális magyar betegek. (Nevezhetjük 

humán erőforrásnak, emberi tényezőnek stb. stb. tetszés szerint.)  
Egy – jelzés szerint – valóságos beteghez igyekezne a kempingbe. 
Rosszullét, azonnal jöjjön, szólt a telefonból. 
A rendelő bejárata az út kocsisor felöli oldalán van. Közéjük szeretne besorolni. 
Mindhiába! 
Már öt perce áll és vár. Nem akad egy, az araszoló kocsik közül, amelyik beengedné a 

sorba. 
Az eset jellemző, idegborzoló, de E. Cs. számára megszokott. 
Ugyanakkor, ahogy manapság mondják: jelzésértékű. 
Aztán valami más okból leáll a kocsisor és befurakodhat az álló kocsik közé. 
Elmélkedhet várakozás közben. Igen, ...arra gondol, amire a nyájas olvasó. 
Húsz perc múlva meg is érkezik a 800 méterre levő kempingbe. 
Újabb jó néhány perc bolyongás, míg ráakad a lakókocsira. 
Gyorsabban is jöhetett volna, szól az üdvözlet. 
A beteg pedig ott ül egy széken, és könyökét vakarja. Rovar csípte meg. 
A betegnek mindenkor igaza van, mondogatja magának ismerősünk, és tanácsokat 

osztogat bölcs türelemmel.  
Tapintatos nevelési célzatú néhány szavát nem fogadják tetszéssel. 
A település valaha telve volt üdülőkkel. Mindegyik szerződést kötött az orvossal, és 

jobbára jelképes összegeket fizettek az ellátásért. Mostanság a mohó vállalkozók és 
vállalkozói csoportok okosabbak. Megtanulták, hogy ambuláns napló meg orvosi kötelesség. 

Minden eset sürgősség, minden feladat területi ellátási kötelezettség. 
Nagy vállalati üdülők bérlői, kemping, strand miegyéb mind erre az álláspontra 

helyezkednek. Utóbbi esetében valaha kötelező ügyelet is működött. 
Ma semmi. 
Pedig nem is az egészségügy költségvetéséről volna szó. Az esetek pedig jönnek, 

illetve az orvos megy. 
Közben áll a rendelés, késik a napi jól beosztott program. 
Na persze! 
Az orvos mindent tud, mindent megold, mindent kibír, mondja a nagy fehér mágusról 

kialakult – immár európai – legenda. A mágus pedig hulla fáradtan, zsongó aggyal, arcán 
kötelező megnyugtató mosolyt produkálva teszi a dolgát. 

Közben mindenhol tombol az uborkaszezon. 
Dr. E. Cs. tíz éve nem volt nyári szabadságon.  
Imádni tudnám az uborkaszezont, gondolja. 
Aztán visszaindul a rendelőbe. 
A beállás fordított irányból az induláshoz hasonlatos. Eltelt 45 perc. A váróteremben 

fagyos arcok. 
E. Cs. zavartan nyit be saját kis birodalmába. A rendelés folytatódik. 
Az elmélkedés megszakad. 
 

Leányfalu 
(17. kép) 

 
1997. augusztus 07. 

Dr. E. Cs. elmélkedése az elmélkedésről 
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Ismerősünk egy nehéz nyári nap éjszakáján éppen arról elmélkedik, mennyire nem 
egészséges elmélkedni manapság. Elmúlt korok elmélkedői egészségesen forgatták 
gondolataikat, maguk és mások javára. Mostanság ez is felsorakozik az egészségromboló 
tényezők közé. Az állandóan adott és nagy rendszerességgel biztosított témák miatt. 

A mai elmélkedés nem a megismerést, az éteri lebegést, a szellem szabad tornáját, a 
lélek szárnyalását jelenti. Az elmúlt órák, napok, hetek vagy időszakok sarában hempereg 
meg újra meg újra az elmélkedésre hajlamos elmetulajdonos. 

Valóságos önkínzás ez. 
De elkerülhetetlen, ha egyszer rászokott az ember. 
E. Cs. tudja, hogy a kor bajai – mint állatorvosi lovon – az egészségügyön 

tanulmányozhatók. Ergo elmélkedéseinek fő témája mi más is lehet. 
Mit tesz, aki ezzel, ezért és ebből él? Ez itt a kérdés, gondolja E. Cs. Erre kell 

megtalálni a megoldás helyetti kompromisszumot. Mert az igazi megoldás nem remélhető. 
Többszörös szorongatottságunk két fő satuja, a laikus, de döntéshozói helyzetbe került 

önkormányzati oldal és a ragályos pénzügyi szemléletben szenvedő, az ország egészsége 
felett rendelkező egészségügyön kívüli és bévüli szakemberi gárda. Úgy préselik egybe a 
betegek és őket gyógyítani próbálók társadalmát, hogy azok közben a nyilvánvalóan külső 
nyomást egymásnak tulajdoníthatják mint szomszédságba került szőlőszemek a sajtolóban. 

Ezzel aztán ki-ki azt hiheti, tudja, kire kell haragudnia. 
E. Cs. nem akar elfogadni tragikus (szélsőséges) magyarázatokat.  És ezért van bajban.  

Mert pl. józan, jóhiszemű eszével – szerinte – ép elméjével nem foghatja fel, miként kerülhet 
a nagy egész szempontjából egészen kicsiny megtakarítások céljából hátrányba a Jövő. Az 
egészség, az oktatás, a kutatás, a kultúra. 

Tehát maga a cél. 
A jövő magyar társadalma. A mostani aktív döntéshozókat majdan eltartani hivatottak 

és a még későbbi utódok.  
És hogyan lehetséges, hogy vannak szektorok, ahol számolatlanul, számunkra érthető 

célok nélkül emésztődnek fel százmilliárdok?  
Nemrégen hallott több olyan példát, hogy létfontosságú ágazat néhány millió elvonásán 

bukik meg. Kevesebben mint egy-egy végkielégítés. 
Persze ebben mi vagyunk a laikusok, de minthogy a mi pénzünkről döntenek, talán 

többet is tudhatnánk róla. 
Most mondta be a rádió, hogy kórházakban a  gyermekekre kevesebb a finanszírozás 

mint a felnőttekre, és ennek következtében kis betegek tucatjai halnak meg!? Ilyen híreket 
emésztgetvén az elmélkedést felváltja a döbbenet. 

Ha valaki csak felsorolná ezeket a rideg adatokat, minden kommentár nélkül, a 
szélsőségesség vádját el nem kerülhetné.  

Igen! A puszta felsorolásért. 
Ez azért jelent valamit!  
E. Cs. nem tud elaludni.  
Mint vízbefúló agyában, videoklip-szerűen rohannak át emlékezetén a nehéz évtizedek, 

amikor csak reméltek, reméltek. De most mire lehet várni? A remény valóra vált. 
Megszületett. 

De torzszülött. 
Azoknak az évtizedeknek a „genetikai” ártalmait nem lehet meg nem történtté tenni a 

gondolkodásmódban. És a hatalombakerülés technikái éppen azok számára 
elsajátíthatatlanok, akik mentesek ezektől az ártalmaktól.  

Ki kell pusztuljon egy generáció, hogy magvát veszítse a torz gondolkodás? 
De akkor ki viszi át a jót? Az éltető tradíciót? Mert az is ennek a generációnak a dolga 

lenne. 
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És akkor még ott van a sokkal ellenállóbb és bujábban tenyésző „sárkányfogvetemény”. 
Azzal mi lesz? 

Pirkad. 
A szemeteskocsi csörömpölve halad el a ház előtt. 
Viszi a szemetet. 
De nem a lelkek, az agyak, a gondolkodás szemetét. 
 

Leányfalu 
(18. kép) 

 
1997. október. 23. 

      
Dr. E. Cs. elmélkedései nyugovóra térve 

 
Fogyó energiáit fölösleges küzdelmekben forgácsoló barátunk, E. Cs. nyugovóra tér. Nem a 
fáradtság miatt, noha alaposan ráférne a pihenés. Inkább a józan ész diktál neki megálljt. 

A Kossuthról átkapcsol a Bartókra, nem akar szavakat hallani. Egy vonósnégyes, a 
gordonka simogató hangja, az kell most. A jó zene soha nem hamis. De minden, ami szó, 
magában hordja a hamisság lehetőségét. 

Küzdelmeinek értelmén, számos megszállottként hadakozó harcostársa, barátja, 
ismerőse, kollégája csalódásain gondolkodik. 

A szakma mostanság hozza meg döntéseit, sok jól felkészült és jó szándékú ember 
dolgozik azon, hogy adott körülmények között a lehető legjobbat lehessen kihozni az egyre 
romló forrásokból, az egyre közönyösebb pénzügyérek ellenére.  

Ő maga is most kell döntsön, hogy egy évtized munkájának eredményeként elkezdjen-e 
valami újat, ami pontosan tudja, hogy fontos és jó. Ennek azonban pénzügyi vonzata van. 
Tudja azt is, hogyha erőlteti, a helyi laikus döntnökök és önjelölt mindenhez értők 
kereszttüzébe kerülhet. Fogadja el azt, hogy aki tenni akar valamit, az ebben az országban 
ellenszenvessé válik? Tehát merüljön alá a jótékony szürke, békességet garantáló, senkit sem 
irritáló átlagba? 

A válasz nyilvánvaló. Egy élet harcai után, alkatilag és egész múltja által sarkallva a 
harc mellett kell döntenie. Mint ahogy az egész szakmának is ezt kéne tennie.  

Csak nem a közöny, nem a butaság, nem az értetlenség, a mindent bemocskoló 
gyanakvás, nem a hátsó szándék ellen kell fejjel előre menni. Az felőrli az energiát, az 
egészséget aláássa, a becsületet beszennyezi. Elkerülhetetlenül. 

A függőség állapotát kell felszámolni. Lehetetlenné kell tenni, hogy ezeknek a 
tudatosan vagy öntudatlanul – naivságukban vagy laikus mivoltukban, használni óhajtva – 
ártó erőknek ne is legyen kapcsolata a szakmára, a gyógyításra befolyást gyakorolni képes 
szektorokkal. 

Magyarán: az alapellátás orvosa meg kellene kapja a szellemi szabad foglalkozás 
státusát, a finanszírozás egy stabil, kiszámítható, tervezhetőséget garantáló forrásból kellene 
származzon. Az önkormányzatokat fel kellene szabadítani a számukra végrehajthatatlan 
kötelezettség béklyóiból. Ezzel megszűnne az a helyzetük is, hogy a zavaros rendelkezések 
félremagyarázására kényszerüljenek (ami csúnya dolog, de mégis olcsóbb, mint a 
finanszírozásban részt venni), megszűnne a felesleges súrlódások lehetősége és mindkét fél 
arra koncentrálhatna, hogy felszabadult erőivel, esetleg – most már szuverén felekként – 
együtt dolgozzanak  az annyira összefüggő  szociális és egészségügyi problémák 
megoldásán.  
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E. Cs. örömmel konstatálja, hogy ezzel a gondolattal egyre többen foglalkoznak. A 
szakma, a hatalom, a finanszírozók, de még a kampányra készülődő politikusok közül is. 
Optimizmusa után kotorász élettapasztalata már foszladozó, de jókora batyujában. 

Aztán egy nagyon jó tanács jut eszébe, ki tudja kitől származó. És ebbe 
megkapaszkodik. Így szól: „A problémák azért vannak, hogy megoldjuk őket.” 

A gordonka felbúg a rádióban. 
Az élet rövid, de szépségei mellett nem szabad elmenni. A szolgálatnak is vannak 

szépségei. Ne hagyjuk magunkat lebeszélni róla. Ha egy kontár muzsikus hamis hangjaira 
figyelünk, és azon bosszankodunk, nem vesszük észre a mű nagyszerűségét, mormolja E. Cs. 

Mosolyogva szenderedik el. Szunnyadó elméje valószínűleg már készíti a másnapi 
küzdelemhez szükséges muníciót.  

Új, elkeserítő és megalázó, de felismeréseket sokasító, emberséget formáló 
tapasztalások várnak rá holnap is. 

A gordonka is halkabbra fogja. 
Mintha tudná.   
 

Leányfalu 
(19. kép) 

 
1997. november 01. 

Dr. E. Cs. kongresszusi elmélkedései 
 

„Köszönjük a kiváló előadó gondolatébresztő előadását”, szól az ülést vezető elnök. 
Dr. E. Cs. gondolatai ébredeznek. 
Itt ül a nagyon sokadik kongresszuson. Ő még itt ül. 
Kevés kivételtől eltekintve, a terítős asztalnál – lazán hátradőlve – ülők személyei azóta 

sokszor cserélődtek. 
Bizony nem nagy ügy ilyen helyzetből ezt-azt, fűt-fát, tücsköt-bogarat mondani vagy 

ígérni. A szó elszáll, a szónok is követi. A hallgató viszont marad, és egyre újabb 
maszlagokat kap. Esetleg az is, aki tegnap-slagot kapott falujában. (Lásd A Kör 1997. 
szeptember)* 

Folyik a „válságkezelés”. Nincs is válság, mondja az álság. Ez az első pont, amelyik 
minden felmerülő kétség esetén „életbe lép”. 

Fortyog a boszorkánykonyha. Belépés tilos.  
Hírek, rémhírek, sejtések, jövendölések szivárognak ki a konyha törött ablakán. 
Minket nem sokat kérdeznek. 
Csak akkor van szerencsénk, gondolja E. Cs., miközben golyóstollában (magyar 

találmány) a betétet cseréli, ha valami fontos érdek egybeesik a miénkkel. Erre lehetne 
alapozni a küzdelmet!  

Megértetni a túloldallal, hogy érdeke a mi támogatásunk. Hasznosabbak, 
gazdaságosabbak leszünk számára, ha nem vagyunk gondterheltek, kimerültek és 
csalódottak. Olcsóbban működtethetjük az általuk csak kényszerből fenntartott nagy masinát. 

E. Cs. visszagondol az elmúlt évekre. A jelenlevők által megtett útra. A fórumon feltett 
kérdések sokkal érettebbek. Már nem hangzanak el jelentéktelen apróságok, részletkérdések, 
magánügyecskék. Megtanulták, hogy céltalan. A nagy közös gondokra kérdeznek rá. 

És elhangzik a legtöbbet emlegetett és legáltalánosabb kérdés, az önkormányzat 
hatalmaskodásával, pénzügyi értetlenségével kapcsolatos válasz is.  
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E. Cs. tudja, hogy ezt egy önkormányzat nem fogja sem megérteni, sem elfogadni. 
Hogy ez történjen, ahhoz minden képviselőt orvossá kellene varázsolni, sőt ez sem volna tán 
elég! 

 A válasz így szól: 
„Valójában laikusok, de még szakértők sem szólhatnának bele abba, hogy az 

egészségügy mennyibe kerül. Csak az orvos etikai érzéke döntheti azt el.” 
E. Cs. szomorúan méláz. Fényévekre vagyunk mi ettől. A világ nem erre halad. 

Sorjáznak az esetek emlékezetében, melyeket az utóbbi években alkalma volt végighallgatni 
élőszóban, telefonon, elolvasni levélben, faxon, újságban. 

Azoknak az orvosoknak az esetei, akik szerettek volna valamit tenni, mert ők tudták, 
hogy tehetnének, és etikai érzékük azt diktálta, hogy amit megtehetnének, azt próbálják is 
megtenni. A laikus irigység pedig úgy vélte, az erre szükséges pénz az ő jövedelmük. Tőlük 
irigyelték azt, amit a közösség javára kértek. 

Felidézi a csúsztatásokat, ahol a törvény által előírt pénzügyi kötelességet – primitív 
módon leegyszerűsítve – az orvos jövedelmének nevezték, s „ezzel fúrták meg”. A sok per, 
vita, harag és gyűlölködés szerte az országban. Szinte valamennyi ott, ahol az orvos 
késztetést érzett arra, hogy valamit tegyen. 

Persze doktorunk nem csak ezekre gondol, tudja, hogy az esetek legnagyobb részében 
valóban nincs pénz. Az önkormányzatok olyan feladatot kaptak, melynek nem tudnak eleget 
tenni. 

E. Cs. erre is választ kap. A szakértők és a résztvevők elsöprő többsége látja és tudja, 
hogy csak a teljes privatizációba lehet „előremenekülni”. Ennek örvend, de közben 
megborzong, ha arra a sok felesleges harcra és presztízsküzdelemre gondol, ami végbemegy 
addig, míg ez befejeződik.  

Hogyan lehetne ezt megelőzni? 
Ez lenne a szakértők, döntéscsinálók és számonkérők legnagyobb feladata. Megértetni 

mindenkivel, hogy ez az érdeke, mert ez magának a betegnek az érdeke. 
E. Cs. örömmel hallja visszaköszönni jelszavát. Ami az orvosnak érdeke, ami az 

orvosnak jó, az a beteg javát is szolgálja. A hivatás jellegénél fogva csak gondoktól 
megkímélt, kiegyensúlyozott emberek által végezhető az elvárásoknak megfelelően. 

Úgy legyen, gondolja E. Cs. és tenyerét spontán (nem ütemes) tapsra emeli. 
 

Leányfalu 
 
* Cím: Slaggal locsolják a háziorvos mellett tüntetőket Székelyben. 
 

(20. kép) 
 

1997. december 07. 

Dr. E. Cs. elmélkedései év vége felé 
 

E. Cs. szokása szerint év végi leveleit írja. Azoknak ír ilyenkor, akikkel élete során igaz, 
emberi kapcsolatba került. Akiken segíteni sikerült, és akik neki segítettek. Hála Istennek 
hosszú a lista, egyre nehezebb a szép szokás ápolása. Eddig még sikerült. 

Előre fél attól, hogy majd nyugdíjasként nem fog telni postaköltségre. 
Ez az év végi beszámoló igen jó alkalom elmélkedésre. Barátunk ilyenkor összegez 

mindent, ami az eddigi életút, különösen az eltelt év során tapasztalatként begyűjthető volt. 
Sajnos nincs oka túl elégedettnek lenni, de mégis arra ösztönzi magát, próbálna 

optimista nézőpontból szemlélődni. 
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1997. erre minimális esélyt ad. 
Felidézi a közös és az egyéni sors nyújtotta tapasztalatokat. A tónus egyértelműen sötét. 
Hogyan léphetne át az új esztendőbe mégis, a további küzdelem reményével és a hozzá 

szükséges lendület átmentésével? 
Későre jár. Ideje lepihenni. 
E. Cs. aludni próbál. 
Nem kellett volna a továbbképzőn meginni azt a kávét. Az óra kettőt üt. Sebaj. Ha 

aludna, nem elmélkedhetne. 
Az elmélkedés kényszere pörgeti tovább gondolatait, az események – mint 

számítógépen a gördülő menü – sorjáznak. 
Hol van mindennek a gyökere? Minden bajok forrásvidéke? 
Az egészségügy jövőjén kezdene gondolkodni, de nem tud belekapni a fonalába. Egy 

nagy, amorf katasztrófaérzés üli meg agyát. Valamit nagyon elrontanak. 
De kik? És miért? 
Hol kezdődik a rossz? Hol?? 
Olyan gondolatok kísértik, melyeket maga is képtelenségnek tart. Ha ez így lenne, 

akkor élni sem érdemes, suttogja magának. 
És azonnal felteszi a kérdést. Ha csak a minimális lehetősége áll fenn annak, hogy a 

mai helyzet szélsőséges gondolatokat generáljon, azonnal és mindent el kellene követni 
ennek megakadályozására. Nem a gondolatok elfojtásával, hanem úgy, olyan 
intézkedésekkel, melyeknek nyomán érv nélkül maradnának a szélsőségesek!  

De erre senki sem törekszik.  
A kis ördög ismét megszólal. 
Hogyan lehetséges az, hogy az egészségügy a valóságban évről évre kevesebbet kap a 

közösből? Hogy lehet, hogy az olyan jól ismert improduktivitás elmélet a valóságban nem 
tűnt el, csak átalakult? Az egészség nem érték, az „egészségcsináló ipar” az egykor „legfőbb 
érték” szerelője pedig nem stratégiai ágazat. Csak nyűg, csupán lukas zsák. 

Százmilliárdokat lehet kiadni – a jövőre hivatkozva – bankoknak, de néhány tíz milliárd 
elérhetetlen annak az egészségügynek, amely a bankokat éltető ügyfeleket (a pénzvilágot 
éltető bérmunkásokat?), a kamatot fizetőket és a belőlük álló társadalmat, annak 
fennmaradását első helyen szolgálja? Mert az egészségügy a „termelőerő”, és – teszi hozzá 
E. Cs. – a „fogyasztó erő” testi-lelki egészségének letéteményese. Ott, amerre állítólag 
megyünk, ezt be is tartják. Ott, ahonnan jövünk legalább sűrűn emlegették.  

E. Cs. ismét próbálná leállítani –most már rohanó – gondolatait. Nem sikerül. Tudja, 
hogy így reggelig nem lesz alvás. A rendelés pedig naponta újra és újra elkezdődik, ott nem 
kialvatlan, fáradt orvost igényel a beteg. 

A hivatalos megbecsülést nagymértékben tükröző ranglistán az egészségügy az előkelő 
utolsó előtti helyen szorong. Lassan a társadalmi megbecsülés is fogyni kezd. 

A presztízst romboló évtizedek után, most az orvost tolják maguk előtt az állampolgárt 
sújtó új meg új rendelkezések végrehajtásakor. Nem lehet még annyira érett a magyar 
állampolgár, hogy átlássa a helyzet kényszerű jellegét. Valakire neki is kell haragudni. 
Kapóra áll előtte és kekeckedik gyógyszerrel, beutalóval, kártyával, ezzel-azzal egy 
fehérköpenyes „akárki”. 

Hol van itt az etikus magatartás lehetősége, gondolja, és a csapongás már-már arra 
készteti, hogy kiugorjon ágyából. 

Az, amire nincs néhány milliárd, sokkal fontosabb annál, amire bármennyit megadnak. 
A pénzszektornak is szüksége van állampolgárokra. A társadalom jövőjének maga is része és 
részese. 

Vagy itt már nem is rólunk szól a történet? E. Cs. megretten. A gondolat veszélyes. 
Messzire vezethet! De az adott helyzetben elkerülhetetlenül megjelenik. 
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Suta, eredménytelen intézkedések sora jut eszébe. Nagyhangú bejelentések és néma, 
önkritika (sőt kritika) nélkül lezajlott „hamvába hullások”. 

És újra meg újra, ugyanaz. 
Mi értelme van kis pénzek elvonásával fontos tevékenységeket ellehetetleníteni, és 

ugyanakkor bizonytalan pénzügyi célokra, jövőt veszélyeztetően nagy összegeket látszólag 
lazán, csuklóból, sokszor szinte meg sem indokolva odalökni. 

Az óra már hármat üt. 
Kandúrok hadakoznak az éjben. 
E .Cs. kérge lankadatlan. 
Az egymásnak feszülő vélemények mögött ki tudja milyen háttér húzódik meg. Párt- és 

csoportérdek, belső vagy külső érdekek, lobbyk vagy egyéni hiúságok. Külön-külön, esetleg 
együtt?? 

Kinek lehet hinni? 
Hány bejelentés, ígéret, terv olvadt semmivé. 
Ezért van az, hogy a mai egészségpolitikus nem mer nyilatkozni. Nem tudják a jövőt ők 

sem. 
Az egészségügyet pedig tervezni kell. Nagyban és kicsiben egyaránt.  
A feltett kérdésekre várt válaszok elől ma menekül az információ vélt birtokosa. Lehet, 

hogy nem mer vagy lehet, hogy nem akar, de lehet, hogy nem is tud válaszolni. 
Mi lesz még itt? 
Közben készülünk a nagy változásokra. 
A szakemberek mondogatják, hogy hogyan. Egyre több a javaslat. 
A szakmapolitika tervezgeti, de nem dönthette el, hogy mikor. 
A pénzpolitika pedig nem akar hallani a mibőlről. 
E. Cs. még remél. Szeretné, ha akadna sok olyan egészségpolitikus, aki a pénzügyi 

döntések mindenható asztalára olyan cost-benefit bizonyítékokat helyez, melyből egy 
kőszívű és a társadalom egészsége iránt teljesen közömbös, számoszlop-ember is arra 
következtethessen, hogy ez neki is megéri. 

Erre a munkára kellene a hozzáértőknek vállalkozni. 
Idáig érkezik E. Cs. elmélkedése, mikor a csengő megszólal és – ügyelet ide, fáradtság 

oda – mennie kell a bizalmát neki adományozó beteghez. 
Az élet egyelőre megy tovább. Jórészt az egészségügyiek áldozatkészségéből, a betegek 

annyit vitatott, de ma is nélkülözhetetlen hozzájárulásából. 
Ő a maga részét hozzáteszi nap mint nap. 
De úgy látszik ma nem ez a fontos. 
A működési költségből vett benzinnel, a szabálytalanul, szintén működési költségből 

lízingelt kis kocsi kigördül vele a hajnalba. 
PillaNATOk múlva, ismét reánk virrad egy európai nap. 
E. Cs. mosolyra fakad. Optimizmusa megszólal. 
Lehetne rosszabb is.  
Például, ha az utolsó helyre rangsorolt halászatban dolgozna. 
 

Leányfalu 
(21. kép) 

 
1998. január. 15. 

Dr. E. Cs. elmélkedései a rosszindulatról 
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Dr. E. Cs. (új olvasóink számára dr. Egyszerű Családorvos) most elmélkedésre kényszeríti 
magát. Az utóbbi hónapok eseményei mély nyomokat hagytak spontán elmélkedésre oly 
hajlamos, könnyed és súlyosabb gondolatokkal egyaránt játszadozni kész természetén. 

Nagy csalódásokhoz edzett pszichéje is beleremegett abba a sok „történésbe”, a 
kollégáit és őt magát ért negatív ingerekbe. 

E. Cs. egy közelálló kolléga meddő küzdelmét figyeli. Vele együtt arra készült, hogy 
felszínre hozza maradék szelleme legmélyéről is, ha kell, az optimizmust. És mit tapasztalt a 
golyózáporban kezdődő kísérlet során? A komoly erőfeszítésekkel fellelt és kitermelt 
optimizmus, amint az aktuális események fényével érintkezett, átalakult. Szerencsére nem 
pesszimizmussá, csupán csak nélkülözhetetlen küzdőszellemmé. 

E. Cs. teljesen spontán érkezett el a megállapításhoz, mely szerint aktuális 
helyzetünkben az optimizmus, ép eszű, ép lelkű és tájékozott egyén esetében 
küzdőszellemmé lényegül. 

És ez nem semmi, állapítja meg barátunk, miközben a lenullázódott számítógép 
billentyűit kopácsolva újra meg újra arra kell gondoljon,  hogy rövidesen visszatérhet a 
valódi kézi vezérlésű munkához. 

E. Cs. fáradt. Nagy kedve lenne leheveredni, és régi szenvedélyét elhatalmasodni 
engedve, az olimpiai eseményeket bámulni. Lesni a másodperceket, kiválasztani az, akinek 
szurkolni akar, és figyelni a küzdőfelek – operatőri bravúrral előtérbe vetített – apró 
rezdüléseit, a hamisítatlan életet. De persze azt is tudja, hogy ma már semmi sem 
hamisítatlan. 

Ugyanakkor tudja, hogy most nem lazíthat.  
Sem ő, sem válságba került barátja. Másfajta kihívásoknak kell megfelelniük. 
Az illetőnek évek önfeláldozó és megfeszített – mindenki számára világosan látható – 

tevékenysége sem volt elég, hogy meggyőzze a helyi illetékeseket és illetékteleneket a 
gondozás fontosságáról. 

Mi több, a sok munka ellenszenvet szült egyesekben. 
A mai magyar élet passzivitásban senyved. Az aktívak kevesen vannak, de sajnos 

ezeknek többsége is rosszat szolgál. Az „önmagából indul ki” ősi elmélete alapján a jó 
irányba tett erőfeszítések így a többség közönyével, és a kicsiny, de aktívan ellenkezők, 
minden szabályt mellőzők ellentámadásával találják magukat szemben. 

Ennek egyik ellenszere lehetne esetünkben, a teljes anyagi függetlenség. Pillanatnyilag 
csak besegíthetnek véletlenül felbukkanó „józan erők”, de ez nem az igazi. Függetlenségre 
lenne szükség. 

E. Cs. számolgat. A matematika merev és élettől elrugaszkodott tudománynak tűnhet, 
de a most sorjázó egyszerű számok megdöbbenéssel töltik el még őt magát is. 

Azok az emberek, akik kollégáját megakadályozták abban, hogy a gondozást – célzott, 
aktív formában – kiterjessze a közel évtizedes munka által kiszűrt 750 emberre, a következő 
szörnyűséget követték el. 

Beszéljenek a számok: 
- Egy jól szervezett (lejáró szerződésekkel nem szabdalt) gondozás az általa érintett 

populáció átlagéletkorát 5-10 évvel növelheti meg. Ha ezt egy 1500 lakossal működő 
praxisra vetítjük ki, akkor minimálisan is 5 x 1500, tehát 7500 évet jelentene. Ha ma az 
átlagéletkor egyre-másra 68 év, úgy 110 emberöltő lehetne a minimális eredménye ennek a 
munkának. Ha nem lehet elvégezni, ez a magyar társadalom számára annyit jelent, mintha 
110 embert nem engedtünk volna megszületni, vagy 220 embert 34 évesen megöltünk volna. 

Erős szavak, de a számok ezt mondják. 
Azok, akik a munkához szükséges havi egy alkalmazotti vagy rezidensi fizetésnek 

megfelelő összeg elkótyavetyélésén háborogtak, akik az éjjel-nappal dolgozó kollégát 
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számítógép matatásával vádolták, akik azt képzelték, hogy ebből anyagi haszna lehet, 
szörnyű hibát vétettek. 

Ráadásul olyasmibe szóltak bele nagy magabiztossággal, amihez nem értenek, amiről 
fogalmuk sem lehet (és nem is kell legyen, teljesen természetesen). 

Őket csak egy gondolat vezérelte: a bizalmatlanság és az irigység, vagy valami más, 
valami hátsó szándék. Ki tudja? 

E. Cs. maga is szomorúan látja, amint az anyagi források hiányában adatbázisa leépül, a 
botrányosan „lelépett” szolgáltatót pótló  új programot nem tudja megvenni a kellő 
költségvetés hiányában, és ha meg is veszi, nem tudja a csapatot az azzal megvalósítható 
feladathoz kibővíteni. A rezidens alkalmazásának felvetésére ugyanis, a teljesen kívülálló 
laikusok és a vezetők egyaránt felháborodva reagáltak!!?? 

Miért? 
Nem tudják, hogy ez áldozatvállalás bárki részéről? Nem tudják, hogy ez ma feladat, ez 

a jövő, ez a kiút a megoldás? Nem tudják, hogy ha nekik nem tetszik, akkor is ezt fogják 
bevezetni előbb-utóbb? De akkor miért szólnak bele ezekbe a kérdésekbe akkora 
magabiztossággal? Vagy nem is akarják tudni, csak valamiért a hangulatot kell nekik a 
cselekvő, tenni akaró bárki ellen fordítani. 

E. Cs. arra gondol, hogy ő több tisztelettel szólna bele egy iparos kétkezi munkájába. 
Mit tennének, ha atomerőműről lenne szó? Beleszólnának az üzemeltetés kérdéseibe? A civil 
szerveződés kereteinek és formáinak, egészséges aktivitásának és természetes határainak 
kialakulásáig még mennyi víz folyik le Szigetközben, abból, amit a szomszédok 
jóindulatából esetleg kaphatunk? 

A hasonszőrűekkel együtt sorakozzon csak fel a szürke sereghez? Vonuljon vissza a 
passzivitásba?  

E. Cs. nem kér semmit tőlük. Ezt tanácsolja kollégájának is. El sem fogadná. Nem 
óhajtja kitenni magát semmiféle irigykedésnek. Ezeket a kérdéseket az egészségügyi 
kormányzat kellene megoldja, mindenki számára világos és egységes szabályozókkal. Ne 
legyen viták, harcok, irigységek, jó- és rosszindulatok eredménye egy-egy arasznyi előbbre 
jutás. Maradjon meg az energia a munkára. Bízzuk tehát az időre. 

 Az alapellátás orvostársadalmának színe-java került az utóbbi években konfliktusba, de 
a megnyert perek sora sem jelentett megoldást. Sőt! 

Ilyen ország vagyunk? Ilyen nép?  Mi juttatott ide minket?- Elmélkedik barátunk. 
Ki itt a hibás és mi itt a megoldás? Ki ad választ? Nem csupán az ő meg kollégája és a 

hozzájuk hasonlók kérdéseire, hanem az ennél is nagyobb kérdésekre. 
E. Cs. lerobbant nyomtatójában rugót cserél, és elmélkedéseit a postára bízza. 
Mást egyelőre nem tehet. 
 

Leányfalu 
(22. kép) 

 
1998. január 18. 

Dr. E. Cs. szorongásai év elején 
 

Tavasznak mutatkozó tél évadján, midőn a szorongásra hajlamos polgár a népi bölcsességet 
idézi, mondván „nem eszi meg a kutya a telet”, a létnek más területein is analógiákat vél 
felfedezni.  

Bár a makroszép mutatók tavaszias hangulata lengi be a médiát, a kutya nem 
mindenevő.  
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Öreg barátunk szürkéjének fogyó szilánkjai is bukfencekre hajlamosak. De vajon ki a 
ludas ebben? Ő, a nyűtt táskájú, népért síró, avagy a diplomatatáskák népet ríkató, büszke 
hordozói? 

E. Cs. sokat megért már, túl van nagy s nagyobb vészeken. De most ismét felfedez 
valamit egy régi életérzésből. 

Hidraulikus, kvázi ingyen kapott székén forgolódva a nagy előrelépésekről kellene 
gondolkodnia. De míg azt testének ülő részével érzékeli, másik fele, melyet az evolúció 
magasabbra helyezett, hevesen tiltakozik.  

E. Cs. szomorkás mosoly mellett nyugtázza a gondolatot, mely szerint biztonságosabb 
lenne ez utóbbi felén ülni. 

Fonák világ. 
De mi is ez a „deja vu” érzés meg a vele társuló aprócska, de növekedésre képes 

szorongás? 
E. Cs. megropogtatja fájó karjait. Az utóbbi időben a szokottnál is többet „matatta a 

billentyűket”, (mint egykor véle kapcsolatosan valaki – más célok szolgálatában –ezt már 
definiálta). Nyaktorna, bekapja az izomlazítót, és mehet minden tovább. 

Szóval valami visszaköszön. Az események gondolatokat ébresztenek. Ezek a 
gondolatok pedig részben – profi módon – jóelőre besároztattak, hogy már ébredezésük 
pillanatában lehetetlenné váljanak, részben pedig olyan dimenziókat öltenek, hogy maga is 
megretten tőle.  

És szorong! 
Miért? 
Ő nem változott. 
Mindent ugyanazzal a szemmel néz, ugyanazzal az ítélőképességgel ítél meg. Normái 

évtizedek óta kialakultak. 
Nem a szemlélődőben vagyon a hiba, hanem a látvány az, ami a szorongást keltő 

gondolatokat ébresztgeti. 
E. Cs. ugyanis attól tart, hogy vágyakozó előrepillantgatásaink, függetlenül attól, hogy 

a pillantgató helyes mércékkel bíró bölcs polgár, vagy csak a fogyasztói társadalom 
délibábjainak rabja, –  hiábavalóak. Oldalra is feleslegesen nézünk szövetségest keresvén, 
pláne követendőt. 

Az a Valami, ami itt mindent eldönt, nem függ választási eredményektől. Ő majd a 
választás eredményének ismeretében megtalálja a módszert a mindenkori hatalom 
engedelmessé szelídítésére. Egy választási cirkusz legfeljebb annyira érinti, hogy egyenes út 
vagy kerülő vezet az általa eldöntött célok felé. 

Bábok vagyunk, jelentéktelen kis fikák, semmik. Áldozatvállalásunk, harcaink, 
megaláztatásaink és felemelő pillanataink, tudásunkba vetett hitünk és kételyeink, egész 
életünk része egy nagy társasjátéknak. Látszólag közös játék, de egy nagy rendező 
forgatókönyve szerint. 

Azon érdekes lenne elgondolkodni, hogy a rendező változott-e, vagy már az 
ellenkezőjét is ő rendezte meg.  

Színház a világ. Csak egy más értelemben mint eddig emlegettük. Színház volt az egész 
életünk. 

A rendezői fogások nem is túl változatosak. Pláne nem válogatósak. Mindenkor van rá 
segédrendező. Az, ha kell a kudarcot is elviseli. Bár úgy tűnik, itt kudarcról szó sem lehet. A 
játék szenvedő résztvevői „kitűnő partnerek” saját átverésükhöz. 

Mostanság pl. a résztvevők csendben tartására egészségügyön belül s kívül adva van a 
sablon. Ha adni kellene, akkor elveszünk és annak egy részét visszaadjuk. 

E. Cs. szomorúan üldögél. 
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Azt próbálja eldönteni, hogy vajon a módszer zseniális, vagy azok gyarlók, akiken ezt 
szó nélkül gyakorolni lehet. 

Kívülről az unokák zsivaja hallatszik. 
    E. Cs. megkönnyebbülten áll fel. 

Az élet él és élni akar! 
 

Leányfalu 
(23. kép) 

 
1998. február 28. 

Dr. E. Cs. elmélkedései meszelés közben 
 

Jeles barátunk ünnepet ül. Kisded – ideiglenes engedélyt elnyert – rendelőjét meszelik. Mi 
több, a tenyérnyi – illetve egyéb testtájnyi – mellékhelyiség is burkolatot kap. 

Nem könnyű feladat.  
Minthogy évek óta nem volt szabadságon, megszokták a betegek, hogy folyamatosan 

jelen van. Egy-egy továbbképző, ami néha munkanaptól, vagy annak egy részétől vonja el, 
már elindítja a „rémhírt”: az orvos szabadságra ment! Utána az elkóborló gondozottak két 
hétig is erre hivatkoznak. 

Helyettesítés megbeszélve kitűnő kollégájával és barátjával. Minden kiírva. 
Kezdődhet hát a munka. 
A kipakolás folyik, a bútorokat leplek takarják. A betegek jönnek. Doktor úr, 

semmiség. Csak ez kell. Csak az kell. Orvos egy még szabad polcon irkálva, ápolónő a nylon 
alatt komputert tapogatva próbálja nem elveszíteni a beléje helyezett bizalmat. 

Európa, ó Európa. Merre vagy? 
E. Cs. az utóbbi évek eseményei és „harci cselekményei” nyomán nem derűs. Erről az 

olvasó már folyamatosan meggyőződhetett.  Optimizmusa nem ragyog arcán, de hogy mégis 
az, ezt lankadatlan cselekvőkészsége bizonyítja.  

Borongós képpel rámolgatja orvosi könyvtárát. 
És ekkor történik a csoda. Fejére a legmagasabb polcról nagy robajjal zuhan alá néhány 

vaskos kötet. A kedves olvasó nem találná ki mely kötetek, ezért E. Cs. beszámolójához 
híven azonnal közlöm: a pszichoterápia tudományának súlyos dokumentumai. Barátunk 
sajgó koponyával, de az eredményes pszichoterápia után derűsen távozik a romok alól. 
Tevékenységét fokozott lendülettel folytatja. 

A ládákban sorakozó, mintegy 1500 mű kicipelése a melléképületbe régen beszerzett 
gerincsérvei miatt segéderőket igényel. A derékkímélő, derék alkalmi segítők nyögve és 
káromkodva cipelik ki a dobozokat a „kis házba”. Átkaikat hallván E. Cs. mosolyra fakad. 
Orvos és beteg viszonyán elmélkedik. 

Eme önfeláldozó férfiúk negyedórás fizikai szenvedéseit összeveti azokkal az 
évtizedekkel, melyek során ezeket a könyveket és még sok mást is kérgébe próbált becipelni, 
majd arról számot adni. Még ma is. Öreg fejjel. Folyton-folyvást. Az orvost bíráló, attól 
esetenként emberfeletti teljesítményt elváró állampolgár soha nem gondol erre. Miközben ő 
éli világát, szabadidejét élvezi, eszik, szórakozik, alszik stb. – egy másik ezen tevékenységeit 
jócskán rövidebbre fogva, egy életen át készül a mások szolgálatára. Ezzel a plusz 
teljesítménnyel azonban senki sem törődik. Ő akart orvos lenni! 

 Az üzletben őt is félrelökik, a bürokrácia vele is a többiekhez hasonló módon packázik, 
az adóhivatal felette is  lóbálja pallosát és...és itt jön mindennek a teteje, mindezért azoknak 
sorában, akiket szolgálni felesküdött, az anyagi megbecsültség szempontjából utolsó helyen 
áll. 
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E. Cs. tudja, hogy a kívülálló olvasó már horkan is. Hálapénzt emleget. Azt az átkozott 
hálapénzt. Csakhogy az hiába van most is letagadhatatlanul belekalkulálva a jövedelembe, 
nem oldja meg a kérdéseket, csak elodázza az összeomlást és lehetetlen helyzetbe hozza a 
gyógyító embert a gyógyulni akaróval szemben. 

Barátunk fájó derekát tapogatva más tevékenységbe kezd, hogy lehetőséget adjon a 
paravertebrális lazulásra. A paraszolvencia szorításából azonban egyelőre nem lát kiutat. 
Marad a szükséges rossz, a kétszeresen szükséges rossz. Mert nem csak a hiányzó forrást kell 
így pótolni, hanem más előnye is van ennek.  

Az így besározott és kényszerhelyzetbe hozott, megélhetését féltő, az egyenlőtlenségek 
miatt kollégájára acsarkodó orvos, nem képes szükség esetén az egységes fellépés tevékeny 
résztvevőjévé válni. 

A rádió közben ismét az egészségügyről beszél. A kamara nem óhajt sztrájkot, de 
országos demonstrációt szervezhet – mondja a bemondó. 

E. Cs. a pszichoterápia súlyos csapását követően, derűsen hallgatja a hírt.  
Na és akkor mi van!? 
 

Leányfalu 
(24. kép) 

 
1998. március 15. 

 
Dr. E. Cs. színházi elmélkedései 

 
Hanyatló reményeit új meg új tevékenységekbe feloldani kényszerült barátunkat belátásra 
bírta családja. 

A munka, örökké csak a munka! S az érte járó kötelező csalódások. A gyanakvás 
légköre, az irigykedés, az értetlenek gáncsoskodása, a bölcs és passzív kívülállók lenéző 
mosolya. Megéri ez, hogy ne jusson idő unokák zsibongását élvezni, jövőjüket tervezni? 

De hát éppen a munka az, ami biztosítéka kellene legyen annak a gondtalan zsivajnak, 
annak a könnyebbnek remélni-remélt jövőnek. 

E. Cs. ünnepi cipőjét törölgeti.  
A család nyomásának és a kultúra vonzásának egyszerre beköszöntő ereje kimozdítja a 

hétköznapok taposó malmaiból (így többesben). 
Színházba készül. 
Nem is akármilyenbe.  
A híres Bulandra Színház hozza a „Péter vagy napfoltok” című, Európa-szerte 

emlegetett Zografi-darabot és előadást, Budapestre. 
Eszébe jutnak régi emlékek, tapasztalatok, olvasmányok. Valaha a kulturális életnek 

egyik katalizátora volt az orvostársadalom. Orvosok töltötték meg a színházak és 
koncerttermek számos széksorát, orvosok lakásán talált otthonra megannyi értelmiségi kör. 
Orvosok családjaiban nem volt ritka szokás a házi muzsikálás, és gyakorta ott olvasták fel 
zsengéiket egykor még ifjú nagyjaink. 

Hol van ez már?! 
Ma az orvos az egészében semmibe vett, semmivé tett értelmiségnek is a hátsóbb 

soraiban toporog. Szégyenlősen, zavartan, önbizalmát vesztve. 
A Nemzeti Színház előterében (talán lesz valaha előcsarnok is ebből?) zsibongás, 

többnyelvű közönség. A saját társaságához tartozó két kollégán kívül sehol egy orvos. 
Esetleg valahol egy-két ismeretlen? 

Az előadás kezdetét veszi. 
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A téma szerteágazó, egyetemes és kelet-európai, világokat, kontinenseket, nemzeteket, 
csoportokat és egyéneket érintő. Mindenki felfedezhet benne egy-egy oldalvágást.  

Mi vagyunk mi, kelet vagy nyugat? Mi kell nekünk, kelet vagy nyugat? 
Ki dönti el, hogy mi kell nekünk? Mi vagy mások? Miről szól az életünk? Egy nagy 

politikai színjáték szereplői vagyunk, akik észre sem vesszük, hogy aktív részeseivé válunk 
valaminek, amit nem is akarunk? Hogy fér meg egymás mellett értelem és téboly, meleg szív 
és kőkemény kegyetlenség?  Kik vagyunk mi egyáltalán és hogyan jutottunk ide? Hogyan 
juttattak ide? Mekkora a mi butaságunk??? 

E. Cs. tapsol, a közönség tombol, a siker óriási. 
A tömeg kifelé hömpölyög. Mindenki azt hiszi, megértett valamit. Okosabb lett.  
Vajon így van-e ez? – kérdezi magától barátunk. 
Örömmel konstatálja, hogy kocsija még ott áll a Nemzeti mögött. Ez is valami. Lassan, 

komótosan hajt végig a sötétben tisztábbnak, igazabbnak látszó gyönyörű fővároson.  
A nemzet alszik. 
Három-négyszázan most felcsigázott szellemmel tartanak hazafelé. 
Aztán alszanak egyet rá ők is.  
És kezdődik minden elölről. 
Hogyan is mondotta a darab egy „csúcsjelenetben” a francia (európai) udvar ideológusa 

és filozófusa: 
„Az emberi butaság olyan, mint egy virág. Ápolni kell!!” 
 

Leányfalu 
(25. kép) 

 
1998. május 4. 

                  
Dr. E. Cs. elmélkedései nehéz álmok után 

 
Csüggesztő élményeit munkába temető barátunk, nehéz álmok után ébred. A résnyire nyitott 
ablakon, a madarak örökké bizakodó dalolása hatol be, az életterét elsősorban jelentő négy 
fal közé. Átszűrődik a szúnyogokat visszatartani szánt, behúzott függönyön, nekicsapódik a 
folyamatosan segítőkész számítógép képernyőjének, és úgy érkezik meg takaróján kezét 
összekulcsoló ismerősünkhöz.  

Az idő még a szokásos koránkeléshez is korai. E. Cs. megszokta, hogyha az álom 
elkerüli, az elmélkedés lehetőségének örvend, s nem azon búsong, hogy nem merülhet alá a 
majdan úgyis elkerülhetetlen csendbe. 

Hogyan lehetne ezt elhitetni, megértetni, a fiziológiás szükségletén felül is álmot 
követelő paciensekkel? Vagy a gondolatok megfuttatásának lehetősége, nem kellene 
megszokott emberi igény legyen? S ha nem az, vajon miért nem? 

Aztán eszébe jutnak a nemsokára elenyésző álomképek. Úgy fogja ezeket elnyelni az 
élet napi nehézségeinek kényszerű sorjázása, mint folyók beömlő vizét a tenger sós árja. 

E. Cs. emlékezetében felbukkan a múlt, mely nem csak álmokat generál, de 
meghatározta egész életét, generációjának sorsát és utódaiét is, még jó időre. 

A történelem eddig 60 évét keserítette meg. Nem csupán azon múlik, hogy még hányat 
fog a jövőben is ellehetetleníteni. 

De az ember, legalábbis a gondolkodni képes ember, a madáchi végszó villámfényénél 
felismerhető okból, valóban küzd és bízva bízik.  

Ha csupán az eseményeket, az eltelt évtizedek küzdelmeit látná, nem lehetne indokolt a 
bízni képesség csodálatos megtartó ereje. Mögéjük kell nézni és föléjük emelkedni, hogy 
perspektívát leljen az örök harcra kényszerített ember. 



 38 

Erre való az elmélkedés. 
A madarak dalárdájába újabb hangok keverednek. E. Cs. gondolatai is bokrosodnak. 
Sokat megélt generációjának s az őket megelőző, főleg pedig követő, még néhány 

korosztálynak a magatartását veszi górcső alá, az alig néhány perce megszakadt kellemetlen 
álom kapcsán. 

Ezek az emberek vele együtt egy kóros kettősségben nevelkedtek. Más volt az, amit 
láttak és más, amit hallottak. Mást tapasztaltak, mint amit magasztaltak. Más volt a vélemény 
otthon és az iskolában. Másként kellett beszélni az egyik és megint másként a másik 
játszótárssal, később munkatárssal, vagy szomszéddal, mi több rokonnal. 

Ez a sokszorosan összetett és bonyolult élettér, vajon mire nevelte a személyiségeket. 
Az alapvető emberi értékeket képviselő és őrző alapvető emberi tulajdonságok, hogyan 
alakulhattak ki ezekben a generációkban? És miként tud az imigyen deformált személyiség 
tömegesen alkalmazkodni az új lehetőségekhez. Nem történik meg az a furcsa eset, hogy torz 
önmagunk, az egyéniség és a vélemény szabad vállalásának lehetőségét is saját képére 
torzítja? Nagyon valószínű, hogy igen. Ez lehet az egyik oka annak is, hogy folyton a másság 
el, vagy el nem fogadásán rágódunk, és nem fogadjuk el a maga természetességével a 
színességet. Oly annyira nem, hogy már-már az alapszínek keverednek gyanúba. 

Az egyszín szürkére tervezett évtizedek, a fokozatosan fakuló hamispiros lepel alatt, 
kiölték a színes világ természetes harmóniájának örömét, az arra való törekvést.  

Lám a madárdalárda énekesei, karmester nélkül is harmóniába képesek egyesíteni 
kicsiny életük felröppenő jelzéseit. 

De hát ők csak madarak. Nem emberek. 
Ó csodálatos evolúció. 
Lehet, nem csak szárnyainkat vetted el, hanem lelkünk szabad szárnyalásának 

lehetőségét is? 
E. Cs. kötelességtudását azonban nem kezdte ki sem evolúció, sem történelem. Beáll a 

hideg zuhany alá, hogy szolgálatra programozott testéről lemossa a nehéz álmok és eretnek 
gondolatok miatt gyöngyöző verítéket.  

A kapu előtt már két-három korán kelő beteg ácsorog. 
Hétfő reggel van. 
 

Leányfalu 
(26. kép.) 

 
1998. május. 15. 

 
Dr. E. Cs. elmélkedései utazás közben, szavazás előtt 

 
Dr. E. Cs. alias Egyszerű Családorvos hónapok óta tartó önként vállalt karantén után, néhány 
napra útrakél. Régi kedves kollégákkal készül találkozóra. Lassan-lassan már szinte azt 
mondhatná, – a maradékkal. Az egykori évfolyam halottainak száma nőttön-nő.  

Gyorsan halad át a hajnali fővároson s útirányát arra kanyarítja, amerre már nagyon 
régen járt. 

A találkozás most sem lesz szokványos, összetartásukról híres évfolyam minden évben 
máshol várja a gyülekezetet. Más-más rendezők, tájak, szokások, ételek és hangulatok. Csak 
a fogyatkozás az állandó. 

Az ország éli életét, csupán a libegő elefántfül plakátok erdeje mutatja, hogy a politika 
ott legyez és (elefánt)fülel az adófizetők és nem fizetők feje felett egy-két méterrel. Vajon 
milyen eredménnyel? Mert a cél ismeretes. 
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Tankolás közben alkalma van arról gondolkodni, hogy az emlékezetes taxis blokád óta 
a benzinárak miként hágtak zajtalanul a csillagos égig. Aztán az jut eszébe, hogy az nem is a 
benzin ára, hanem az ár + sarcok sokasága. Hogy őt, kis adófizetőt sarcolják, mint a humán 
erőforrás évtizedeken át nevelt (átnevelt?) részecskéje fel sem említené. Tudja, hogy már 
puszta léte is luxusnak számít. De miért kell sarcot fizessen az egészségügy szolgálatában 
levő gépkocsija is? Talán az általa szolgált ügy is a fényűzés kategóriájába tartozik? E. Cs. 
egy németországi kolléga szavaira emlékezik. A gyorsan növekvő átlagéletkort és a 
dohányreklámok betiltásának elhalasztását hozta összefüggésbe az ottani higgadt média. 
Talán igaz. Talán nem. Egy biztos, mi azt a modellt tűztük ki célul.  

Teli tankkal folytatja útját. Kisváros műemlékét vizitálja, majd kollégák után nyomoz. 
A rendelőintézetben felfedezett régi barát nyakát behúzva jön ki az üres váróterembe. Az 
igazgató figyeli minden lépését. Pár felületes mondat. E. Cs. rossz szájízzel távozik, barátja a 
továbbra is üres váróteremből megkönnyebbülten vonul vissza a rendelőbe. Elmélkedésre 
hajlamos utazónknak eszébe jut külhoni kollégája, aki nyugodtan és büszkén vezette körül 
munkahelyén, mikor odalátogatott. 

Aztán újabb települések. És szemét. Szemét a faluszéli erdőkben, a falu előtt és után. 
Újra meg újra. 

Megint város. Emberléptékű. És láss csodát, rend, tisztaság, igyekezet a környezet 
otthonossá tételére. Hát így is lehet. Ráadásul elmaradottnak hitt vidék. A verőfényes 
utcákon E. Cs. elégedetten bandukol. Több mint fél évszázada, gyermekként volt e város 
vendége. Külföldiek haladnak el mellette. Jó érzéssel néz utánuk. Pár napja a számára közeli 
településen, egy koszos sikátor torkolatánál azon kapta magát, hogy az ott sétáló külföldi 
csoport elől megpróbálta eltakarni a bepillantás lehetőségét.  

Egy ország, egy költségvetés, egy értékrend. Lehet így és lehet úgy. 
A találkozó kellemes, felemelő, erőt adó. A szálak mintha soha meg sem szakadtak 

volna. A gond temérdek és közös. A remény nem kevésbé. 
Hamar elröppen a két nap. E. Cs. hazafelé indul. Este még szavazni óhajt. 
Mert egy ország, egy költségvetés, egy értékrend. De lehet így és lehet úgy. 
 

Leányfalu 
(27. kép) 

 
1998. június. 01. 

Dr. E. Cs. elmélkedései „küzdelmes időkben” 
 

Elmélkedésre hajló hajlamtól hajtott barátunk gyarlóságainak hódol. 
Aszfalton, parkettán urnák birtoklásáért zajló küzdelmek zárultával, a zöld gyepen, egy 

kupa elnyeréséért  küzdőkre figyel. Persze csak mikor teheti. 
Azt reméli, hogy itt a harc tisztább, emberibb. És valóban, a gladiátorok egymást 

átölelve jönnek le a pályáról, mezt cserélnek. Piros balszélső a zöld jobbszélsővel. Uram 
bocsá’ két mérkőzés között még egymás mellé is leülnek. 

Kétségtelen céljuk a győzelem, de jövőjüket a közönség szolgálatának minősége 
döntően befolyásolja. 

Talán ezért van az, hogy sokan ülnek mostanság a képernyők elé olyanok, akik 
hitelességre vágynak. 

Persze E. Cs. tud számos ellenpéldát is, melyeknek oka azonban éppen a gyepen folyó 
küzdelmeknek a lakkozott parkettás világokból származó megmérgeztetésére vezethető 
vissza. 



 40 

A fenti hangulatban E. Cs. saját meghajszolt közösségének jövőjét latolgatja. Nehéz 
évtizedek, átmeneti részsikerek után, zsákutcákat és fölös kaptatókat bebarangolva, vajon 
merre irányítják most lépteinket? 

Mennyire remélhető, hogy eskünkkel kezdődött küzdelmes pályánkon a választott cél 
felértékelődik? Hogy az a cél lesz minden készülő vázlat aranymetszési pontja!?  

Mennyire remélhető, hogy a hasznos és káros lobbyérdekek, felismerhetetlen 
robbanószerkezetekkel kevert halmazának szétválogatására lesz avatott, bátor jelentkező? 

Mennyire remélhető, hogy akad halló fül kiszolgáltatottságaink miatt elhangzó 
jajszavunk megértésére, annak érzékelésére, hogy ez a helyzet nem csak minket sújt, de 
munkánkat silányítja és így betegeinket rövidíti meg? 

Mennyire remélhető, hogy a majdnem mindenkor az erő pozícióin túlról, eredeti 
hasonlatainknál maradva a partvonalon kívülről, hallható igazságainkat a hatalom meghallja? 

E. Cs. sok mindent megért ember. Konzerváló, óvatos pesszimizmusát, kellő időben 
mindenkor felsejlő, megtartó optimizmusára építi.  

Most kezd kihalni az a generáció, amely egész életét egy nagy Átmeneti Időszakban 
töltötte. Pályája kezdete óta egymást követő elvetélt kísérletek alanya mindenki, aki ma még 
aktív dolgozója az egészségügynek. Ez pedig a legjobb esetben is csak egy élettel felruházott 
emberekből áll, és ezek nem válhatnak önmagukat mellőző kísérleti alanyokká a maradék 
időre is. Az a hatalom, amelyik ezt észreveszi, nagyot léphet a siker felé. 

E. Cs. hinni akar. Ismét hinni. 
És közösen, együtt, egymásért tenni.  
 

Leányfalu 
(28. kép) 

 
1998. július 15. 

Dr. E. Cs. elmélkedései üdülőszezonban 
 

Megfáradt barátunk a szezon elején már elkezdi a napok számolását. Nagy megkönnyebbülés 
ám annak a vége. De messze van még. 

Soha több alkalma a hőn óhajtott európai modellek begyűrűztetésével kapcsolatos 
elmélkedésekre nincs, mint éppen az üdülő magyarok ingerdús közegében.  

Mit szólna az eurokonformitástól oly távol leledző üdülő, ha holnap a nyugati 
modellben ébredne? 

Nos, gondolja E. Cs. – attól függ. 
Mert, ha nagy önbizalomtól és hűtött söröktől duzzadó üdülőnk külföldön ébredezne, 

önbizalma és sörivó kedve alább hagyna, az ott észlelt, számára furcsa modellt elfogadná és 
tenné, amit a többi. 

De ha itthon ébredne? Kérdezi ismerősünk. 
Hát az lenne a cifra helyzet! 
Mert a rendezett, szervezett, fegyelmezett (tehát jó) munkát segítő korlátok miatti 

felháborodása nagyobb lenne, mint a gyógyszerárak, kórházi ágyleépítés, magas járulékok és 
elpocsékolt milliók miatti mérgelődései együttvéve. 

Őszülő doktorunk hajnali elmélkedéseit azonban félbeszakítja a csengő hangja. A kapu 
előtt, bevezetés nélkül, durván követelődző egyén háborog pizsamája és házikabátja miatt. 
„Alszik az ügyelet” – kezdi monológját, időt sem adva arra, hogy útbaigazítást kapjon az 
orvoslakás és az ügyelet fogalmi és földrajzi megkülönböztetésének tárgyában. „Az este 
rohadt sört kaptunk a kocsmában, és a barátomnak hasmenése van, de lehet, hogy azoktól a 
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k.….tól kapta el. Hajnalban is alig akartak elmenni. Az egyik beteg volt. Jöjjön azonnal és 
végezze a dolgát…” – szól a szöveg. 

E. Cs. úgy hiszi bölcs és béketűrő ember, nem megy bele a konfliktusba. Amúgy sem 
tudna már elaludni. És végeredményében miben különbözik ez az eset attól a gyakoribb 
változattól, amikor a hozzátartozó azzal érvel, hogy ő csak ezt a címet tudja, miközben a 
pontos információkat hirdető tábla alatt áll. A különbség csupán modorbeli. 

Eszébe jutnak a rémtörténetek, mikor a csak gyalog megközelíthető, nagyon távoli, 
erdei ösvényen épült faházikóba kihozták a folyamatosan injekciózandó, oxigénpalackos 
nagypapát a fővárosból és közölték az orvossal, hogy ők most elutaznak, a felelősség és a 
feladat az övé, végül is ez háziorvosi kötelesség. 

Ebben a szezonban is megismétlődött a szomorú történet, mikor is a nyaralóba 
kituszkolt beteg, öreg szüle meghalt, és az őt halottvizsgálatra kihívó család az iratok 
kiállítása után felháborodva konstatálta távozási szándékát. „Ki mossa le és öltözteti fel a 
halottat” – szólt annak édes lánya – „az a körzetis dolga.” 

E. Cs. üdülőkkel összefüggő negatív élményeit visszafojtja. Magára kapkodja tereptűrő 
ruházatát és felölti üdülőálló türelmes modorát. 

Nincs idő további gondolkodásra. Amúgy is, elég lenne, ha csupán felesége elmélkedne 
erről. Már az ő tapasztalatai is égnek meresztenék a témában járatlan olvasó hajzatát. 

E. Cs. nem szeretne elfogult lenni. Fél, hogy üdülőkkel kapcsolatos ki nem mondott 
ítéleteit, saját – a távoli múltba vesző – utolsó üdülésének halványuló emléke befolyásolja? 

Véget vet hát az ártalmas emlékek felidézésének. 
Hasonló gondokkal küzdő, egyszer volt öreg kollégája jut eszébe. 
Ő mondta: „Végtére az üdülő is csak ember.” 
 

Leányfalu 
(29. kép) 

 
1998. július 18. 

 
Dr. E. Cs. elmélkedései kánikulában 

 
A természet talán nem volt csalfa ezúttal, vagy a szorgos és tehetséges népi megfigyelők nem 
tévedtek. A Medárd pontosan július 18-án lejárt, – és jött a kánikula. 

Mindennek vége van egyszer – gondolja E. Cs. mostanában sokadszor, visszakapcsol 
egy sebességgel és elátkozza azt a pillanatot, amikor ezt a rossz-szellőzésű szaunát választotta 
líz-ingere tárgyául.  

A kocsi egyébként elfogadható átlagfogyasztással halad az egyre sűrűsödő 
dinnyehalmok és csalódott szépleányok között. 

Vajon az édes örömöket nyújtó dinnyeszezon végére ők is átképezhetik magukat, avagy 
minden marad a régiben? 

A parkolóban két elegáns strici dinnyét eszeget. Arcukon az aggodalom jelei még nem 
fedezhetők fel. 

Seperjen mindenki a maga portáján, gondolja E. Cs., és aggódásainak színterét 
visszahelyezné az egészségügy virányaira. 

A kocsi hőmérséklete a hyperpirexia értékeit imitálja. Utazásra kényszerült ismerősünk 
a test felüdüléséről lemondva, a rádió hullámain keresne hűsülést fáradt szellemének. 

A bűnözésről folyik a csevely. 
Hallga! 
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A riporternő új definícióval ismerteti meg. Mert 1989 már volt sok minden. De ez új! 
Egészen új. 1989 „a politikai fellazulás éve”, melyet „különböző típusú események” 
követtek. 

E. Cs. érzi, hogy itt a riporteri elvárás a politikai bekeményítés óhajának határozott 
kifejezése, esetleg annak visszasírása lenne, – úgy, hogy azt ne kövessék aztán különböző 
típusú események. 

Kissé beleborzong a kánikulába. 
Szemével simogatja a mellette elsuhanó, itt-ott dinnyére vagy szépleányokra alkudozó 

szabad állampolgárokat, és szektorsemlegesen szereti őket. Szeretné, ha nem lenne többet 
részük „különböző típusú eseményekben”. 

De mint fegyelmezett ember, ismét feladatával jobban összefüggő elmélkedésre inti 
hevülő agyvelejét.  

Kocsiját rendőrautó előzi. A további kilométereken a kép egyhangúbbá válik. A 
dinnyeárusok kerülnek nyerő pozícióba. 

Ilyen egyszerű? –  kérdezi magától E. Cs. 
És sejti, hogy nem. 
Aztán saját gondjainak halmazát odaképzelve, szinte észre sem veszi a kunhalmokat. 

Boldog idők. 
Az út végéhez közeledik, már feltünedeznek a célállomás tornyocskái. 
E. Cs. tudja, maga is az út végéhez közeledik, és nagyon szeretné látni már azokat a 

tornyocskákat is. Legalább a távolból.  
Most remélni akar. 
Nagyon. 
 

Leányfalu 
(30. kép) 

 
1998. augusztus 23. 

 
Dr. E. Cs. elmélkedései dolgos munkaszüneti napokon 

 
Vigaszát elmélkedésekben kereső doktorunk megfeszített iramban tevékenykedni kénytelen, s 
imígyen fogyatkozásra ítélt belső tartalékait az ünnepnapok szabadabb beosztásban 
használható óráival és ritka ünnepi élvezetekkel gyarapítaná. 

Ennek kapcsán merül fel irigyelt hivatásának újabb sajátossága, mely szerint is a 
szabadnak nevezett, mások szerint tévesen munkaszüneti napnak definiált időszakok 
igencsak megpróbálják a házaknak orvosait. Mert az elvégzendő munkára okot adó 
történések, meg a hanyatló egészségű közösség idült kórságai bizony nem tartanak szünetet e 
szent napokon.  

A szolgálatra felesketett személy tehát a mások szerint pihenésre szolgáló napok előtt s 
után kell kiváltsa e napok elmaradhatatlan feladatait. 

Szent Kamill derék kálomista szolgája azért igyekezne erőben gyarapodva kikerülni az 
ünnepi ciklusból, s változatos tevékenységgel, épületes látványok keresésével, szellemet és 
lelket gyarapító élményekkel próbálja dúsítani fogyó óráit. 

Örömmel járul hozzá, válik részesévé a szemlátomást gyarapodó helyi civil 
kezdeményezés megnyilvánulásainak, s közben a központi események részese is próbálna 
maradni. 

Ennek eredménye egyik velőt s jóérzést próbáló élménye. 
Generációs konstrukciós hibája vagy tán eredet kórtani deficitje, hogy a nemzeti 

ereklyéket tiszteli, s ma is, ezerszer is átbizsereg rajta a Himnusz hangja. 
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Államalapító Szentünk ünnepén, mint (ismétlem) kálvinista magyar, nagy tisztelettel és 
meghatottan nézi televízióján a Szent Jobb körmenetét. Örömmel konstatálja a menet 
hatalmas méreteit és rendkívüli színességét, az ökuméne, esetünkben a közös magyar tudat 
jeleit. 

És ekkor bevágott riport szól. A riporternő  kérdez: 
Nem provokáció-e a körmenet a nem katolikusokkal, a nem keresztény hívőkkel, az 

ateistákkal szemben? A szelíd válasz semmitmondó. 
Ismerősünkben a felháborodással együtt lobban a válasz. 
Nem az őshagyományú menet, nem a máig érvényes intelmeiben az idegenek 

befogadására és elfogadására buzdító király szent ereklyéjének tisztelete a provokáció, 
hanem az ilyen, ekkor és itt elhangzó kérdés. 

Változik a kép, napra-nap jő, s lankad a kesernyés emlék. De ünnep utóján új élmény 
részesévé válik háborgó kollégánk. 

Mint, aki nem csak a lélek, de a test épségének is felkent harcosa, az évszázad nagy 
magyarországi sporteseményére fogad el meghívást. Az Atlétikai Európa-Bajnokság 
csodálatos élményekkel gazdagítja. Örömmel veszi észre az általa évek óta hirdetett 
szemlélet megjelenését. Örvendeni tudunk már a kevéssé feltűnő és csillogó helyezéseknek 
is, a méreteinkre szabott kis sikereknek, fiaink, lányaink önmagukhoz, önmagunkhoz mérten 
becsületes helytállásának. 

És a megújult stadionban, mely fokozatosan alakul emberszabásúvá, grand ómenjéből a 
grandomániának, pajzán gondolata támad. 

Mit szólna ez a közönség, ha most és itt, miközben tíz- és tízezrek tapsolnak ütemesen a 
sokadik helyezett magyar atléta teljesítményét stimulálandó, a kommentárokkal szolgáló 
riporter megkérdezné a főrendezőtől, vajon nem provokáció-e ez a sokaság azokkal szemben, 
akik például nem kedvelik a sportot, pláne az atlétikát, vagy akiknek nem tetszik a magyar 
színekben küzdő atléta biztatása? 

A kérdés természetesen nem hangzik el. Itt mire való is lenne? De hát – mint köztudott 
– van ártalmas és ártalmatlan sokadalom. 

E. Cs. ünnepe egyébként szokványosan zajlik. Megmerítkezvén a szabadnapok 
lehetőségeinek garmadájában, újult erővel kezdi majd behozni a lemaradást. 

Nagy idők várnak ágazatára. Reménykedik, hogy hajlott kora nem lesz akadálya nagy 
idők nagy eredményeinek tanújaként élni még egy keveset a sokféle, de egyformán sanyarú 
átmeneti korszak után. És reméli, hogy eljő az az idő is, mikor eretnek elmélkedéseit sem 
tartja senki provokációnak. 

                                                 
Leányfalu 

(31. kép) 
 

1998. szeptember 01. 
 

Dr. E. Cs. elmélkedései „bonyolódó” helyzetben* 
 

Lelkes – családi körben más jelzőkkel illetett – barátunk összébbhúzza magán a rövidkabátot. 
Közben arra gondol, hogy nem régen még bőszen mondogatta: a hideget azért jobban bírom, 
mint ezt a hőséget. Jön még E. Cs.-re dér(is), gondolja és belelapoz a friss sajtóba. 

Hangulatát felstimmolni nem éppen alkalmas híranyagok sokasága után, még 
szembetalálkozik önnön elmélkedéseivel is. 

S nicsak, ráadásul azzal, ami alatta van?! 
A megrögzött egyke zavarával nézi a kistestvért. 
Már nyúlna is utána kedveskedve. 
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És az csodák-csodája megszólal. S ímé az első bonyodalom! Az öcsike nem gügyög. 
E. Cs. torkán akad az atyala-patyala. 
A mesebeli kistestvér pedig se szó, se gügyögés, már el is indult a sárkányt levágandó. 
Az indulás előtt még szelíden szelídnek szólított bátyó aggódva néz az öcsi után. 
A sárkány ugyanis nem lófejeit lóbálja már. Manapság bizony ez csak nevettetésre 

volna elég. A sárkányok hétszer hét feje inkább más ábrázatokat mutat. A sanszot remélni 
képes ellenfél pedig legalább akcióhős kell legyen.  

Nem segíti már a legkisebb fiút a rőzsés nénike sem. Bizony, már az öreglány sem 
elvarázsolt királykisasszony, találós kérdései is csapdákat rejtenek. Határeset! – szól a ravasz 
válasz, s a gyanútlan Szent György-jelölt dobálhatja le a bokor alá drágán szerzett vértezetét. 
A száraz ágon ott himbálja már a szél a rozsdás szeméremövet, fölötte hollók köröznek. A 
banya nem könyörül. Él jogaival. Behajtja járandóságát. 

Itt minden és mindenki könyörtelen. 
E. Cs. lehet, hogy talán szelíden, de sok fronton próbálja vívni harcait, vérttelenül és ha 

lehet vértelenül. 
Vigyázz, bátor kistestvér és légy résen.  
Mert a nagycsalád hazavár. Kellenek az élő, küzdelemre kész testvérek. A bonyolultak 

is. 
 

Leányfalu 
                                                                           
* A lapban E. Cs. elmélkedései mellett írás jelent meg, „Dr. Bonyolult Családorvos” címen. 
 

(30. kép) 
 

1998. október 01. 
 

Dr. E. Cs. elmélkedései  kongresszus után 
 

Túlbuzgó barátunk ismeretek és információk vadászása okán, gyönyörű honi tájról „van 
hazatérőben” kies otthonába. 

A kis kocsi motorja barátságosan duruzsol. Még nem katasztrofális a tömeg, a 
hazatérők csak később rohamozzák meg a romló állagú sztrádát. 

E.Cs. szokása szerint a szabályokat kényesen betartva halad. 
Van is miatta baja számos. És jut eszébe szebbnél szebb gondolat is, –  számtalan. 
Amint meghagyja a szabályos követési távolságot, a mögötte jövő azonnal előzésbe 

kezd és befurakodik a kis résbe. A következő pillanatban őrült reflektorozással autócsoda 
repül el mellette 180 körüli sebességgel. De azt imitálni próbáló bádoghalmaz is megkísérel 
hasonló bravúrt. Mikor hat szörffel megrakott lassú járművet előzne, jelzés nélkül vág elébe 
egy sávváltó, majd kisvártatva a hat szörfös is észveszejtő sebességre vált, és minden 
pillanatban elszállni kész rakományával megelőzi. 

A fővárosba érve újabb tapasztalatok. A sűrűsödő forgalomban alkalma van minden 
elképzelhető szabálytalanságot észlelni vagy kivédeni. Ebben a városban a szabályosan 
közlekedő zavarja a forgalmat, jegyzi meg útitársának. 

Rendőr sehol. 
Egyelőre. 
Mert, amikor a közben beesteledett Duna-parton, a rakpart már igen sűrű forgalmában 

látható résbe besorolni próbálván, az ésszerűség és tapasztalat diktálta sebességre vált 50-100 
méternyi távon, a lesben álló pénzautomaták azonnal leállítják. A 70 kilométert megengedő 
tábla előtt 3 méterrel. Foglalkozását kérdezik, majd tulajdonképpen udvarias, de elrémisztő 
szöveg következik arról a több tárgyalásról amire számíthat. A fiatal egyenruha keresztnevén 
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szólítja többször, de urazva!? Mikor pedig szerényen és elfoglaltságára hivatkozva kegyelmet 
vagy pénzbírságot kér, hosszas huza-vona után kiegyeznek a 4000-ben. Élete első bírsága ez 
gyorshajtásért. 

E. Cs. boldogan fizet. 
Már végetért a rakpart, amikor észbe kap.  
Nyugtát nem adtak. 
Hát erről volt szó. 
Mellette félelmetes csikorgással halad el egy BMW. Benne kopasz, trikós, fülbevalós. 

Vagy ez utóbbit már csak odaképzeli? 
E .Cs. mérgelődik, magában beszél. Az út hátralevő részén kimondottan rosszul vezet.  
Hát akkor számoljunk, mondja hazaérkezvén. 
Mennyibe is kerültek mai ismereteim? 
És ebből mennyi az elszámolható? 
Palinak születni kell, somolyog a család. 
Két cipőre is futotta volna ebből az unokáknak, szól a tárgyszerű megjegyzés. 
A szolgálat és védelem ifjú titánjai pedig közben ki tudja hányadik áldozatukat fogják a 

jól kiválasztott ponton. 
Talán nem is voltak valódi rendőrök? 
Hát azok biztosan nem, gondolja E. Cs. és hozzálát a szerzett információk rögzítéséhez. 
Az óra éjfélt kongat. 
Az utcáról kerekek csikorgása hallatszik. 
Az utóbbi napokban is sorozatbetörések voltak a környéken. 
Szolgálunk és védünk? Idézi palira vett ismerősünk a jelszót, és elmerül kötelező 

munkájában. 
               

Leányfalu 
(33. kép) 

 
1998. november 01. 

 
Dr. E. Cs. elmélkedései kétségek közepette 

 
470 hypertóniást gondozni nem rest, saját tenzióját – kisebb(-nagyobb) sikerrel – kezelgető 
barátunk, mellékállások révén tartósan bérelt kocsijával halad a vigasztalan novemberi 
esőben. A Bartók rádió kellemes sztereo hangjai közben azon elmélkedik, hogy ő 
tulajdonképpen helyi orvosi munkáján túl végzett szakértői tevékenységéből szponzorálja 
körzetét, tehát önkormányzatát, mikor e kocsival beteget megy ellátni. Hasonló módon 
próbál a számítógépes hálózat korszerűsítésére is pénzt szerezni. Ezenközben az 
önkormányzat(ok)nak fogalmuk sincs arról a ma már minden szakmapolitikai fórumon 
közhelyként emlegetett kötelességükről, hogy az egészségügy nem működési jellegű 
költségeiről gondoskodniuk kell. Végre többször is elhangzott a fenti magyarázat arról az 
eddig kétértelmű mondatról, mely szerint az alapellátásért felelős önkormányzatnak kell 
garantálnia a működés feltételeit. 

E. Cs. elmereng azon, hogy miért kellett ehhez közel 8 év, hogy vajon ez az információ 
eljut-e az illetékes fülekig, azok megértik-e, s ha igen, nem engedik-e ki sürgősen az 
ellenkező oldali hallójáraton. Ennek kapcsán persze rögtön feldereng az az ígéret is, mi 
szerint ezeket az összegeket megpróbálnák nevesíteni, vagy ahogy azt pár éve mondták: 
felpántlikázni. 

Helyben vagyunk-, morog öreg doktorunk. Tervek, ígéretek. 



 46 

De vajon mit jelentenek az utóbbi időben elhangzott szómozaikok. Vagy az, ami nem 
hangzott el!? 

Tegnap felsorolták az egyenlősdiből kiemelt ágazatokat. Tanügy, bírák, rendészet, és 
sehol a nemrég még listavezető egészségügy. 

A minap arról adtak hírt, hogy az egészségügyet 2001-től lehet csak stratégiai 
ágazatnak tekinteni. E. Cs. vitatkozna. Hiszen az egészségügy az volt, az és az is marad. 
Legfeljebb 2001-től lehet ekként kezelni. Persze ki tud eligazodni a média fogalmazásán. Mit 
lehet tudni, miként hangzott el az eredetiben? Hiszen volt olyan híradás, mely a dörgő tapssal 
fogadott Nagyvárad téri privatizációs bejelentést a miniszterelnök távozása után egy órával 
elhangzott, azzal semmi módon összefüggésben nem levő kis morgolódással vágta össze a 
videoszalagon. 

Bizony nagy érték az információ, még nem tudjuk milyen nagy. Még nem szoktuk meg 
jövőnk önálló tervezését, amelyben benne foglaltatnak nélkülözhetetlen elemekként a rossz 
és a jó hírek. A zavaros hírek, pláne ha valóban zavarról szólnak, elbizonytalanítanak. 
Megtörik az optimizmust, a csak most ébredező lendületet. Még nem tudjuk hideg fejjel 
leltározni és beépíteni stratégiáinkba. 

E. Cs. butácska gondolatokat forgat agyában. Vajon a nagypolitikusok fejében 
mennyire szimpatikus az orvostársadalom. Mert bizony a szubjektív elem sem mellékes. 
Elképzelhető, hogy senki sem gondol arra: ha abban a szubjektív rangsorban hátrább 
kerültünk, velünk az egész – egyre betegebb – társadalmat sújtják? 

Elképzelhető, hogy rosszabbul álljunk, mint a bankszektor? 
E. Cs. fürdőszobai hírforrására gondol. A borotválkozás közben recsegő kis táskarádió 

ma közölte, hogy a Postabankot minden áron megmentik. A „kisbefektetők” nem 
károsodhatnak. 

E. Cs. kedveli a szójátékokat. Ennek kapcsán jut eszébe az elmúlt évek 
bankkonszolidációiról egy a valóságot fedő alternatív definíció: Konc-szolidáció. Reméli, 
hiszi, ezúttal nem erről van szó. 

De eszébe jut ugyanakkor elmúlt évtizedek sok betege közül jó néhány 
idegösszeroppanásos könyvelőnő és könyvelőcske. Napokon át kellett éjt-nappá téve, újra és 
újra nekirugaszkodjanak, hogy az 1-2 forintos eltérés okait megtalálják !!!   

A rádió pedig lazán közli, hogy a Postabankot átvilágító két szakmai csoport között 20 
milliárd körüli különbség van a hiány megítélése terén. És ez természetes. 

E. Cs. fájdalmasat sóhajt és fékez. Egy nagyon szegény, nagyon öreg betegéhez 
érkezett. 

Beáll a járdaszélre és felhelyezi biztonsági berendezéseit, melyekről maga az eladó is 
bevallotta, hogy profi tolvajnak mit sem számítanak. Fohászkodik egyet és magára hagyja 
bérkocsiját. 

Vajon az egészségügy konszolidációja mikor köszönt végre ránk? Mikor hallhatjuk, 
hogy a „kisbetegek” nem károsulhatnak? 

A kedves kis öregasszony boldogan mosolyog. Isten hozta, doktorbácsi, mondja. 
És E. Cs. ismét visszavedlik önmagává. 
 

Leányfalu 
(34. kép) 

 
1998. december 01. 

Dr. E. Cs. elmélkedései az év fordulójához közeledvén 
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Várakozások évadján, adventi hangulatban E. Cs. szeretne visszaruccanni a múltba, ahonnan 
a pasztellszínekben pompázó ifjúság kegyetlen évei, mint szép és vissza nem térő emlékek 
pillantgatnak a kifelé lépegető után. 

Nosztalgiás merengéseit azonban mindegyre megzavarják a nem kevéssé kegyetlen – 
 csupán csak más – jelen rémképei. 

A kétfelé szakadt emberiség, a kétfelé szakadt ország, a sok repedés mentén két- meg 
kétfelé szakadt (s előbb már öt felé szakított) magyarság és a szakadások szövevényei szőtte 
történelem jelen időben küldi nap mint nap üzeneteit elmélkedésre hajló ismerősünknek. 

A szakadások szülte várakozás vágya advent idején különösen felparázslik. Helyzete 
szerint ki-ki a remény vagy a reményvesztettség hullámain ringatja magát. 

Várakozik s remél már oly sok ideje a magyar egészségügy is. Mindhiába. A változások 
és váltások sora sem volt elég, hogy a vele szemben tornyosuló pénzügyi kényszert képes 
legyen meggyőzni fontosságáról. Az évtizedeken belül bekövetkező milliós népességfogyás 
réme sem elég. Az Európa beteg nemzete szégyenteljes cím kivívása sem elég. A szakadék 
látványa sem elég. Semmi sem elég. 

E. Cs. keserű gondolatait hessentené, és remélt reményeit pátyolgatná. 
Csakhogy jönnek a hírek. 
Jönnek, csak jönnek. 
Betegek mondják, rádió-tv sugározza, újságok zizegő lapjai mesélik. Kikerülhetetlenek. 
Már-már sikerül visszafojtani a feltörő kételyt, mikor az újabb bankkonszolidáció hírére 

agyában a párhuzam bosszantó ötlete támad. 
E. Cs. így elmélkedik: 
A bankkonszolidáció elkerülhetetlenségének egyik fő érve a kisbefektetők pénzének 

megmentése. Ez eddig rendben is van. Ezek a pénzek kisbetétes kisemberek pénzei, tehát 
statisztikailag feltehetően jelentős százalékban becsületes, adózott jövedelmekből spórolt, 
verejtékkel szerzett forintok. Jelentős, bár természetesen soha nem bizonyítható százalékban, 
ismétli E. Cs. 

Mi a helyzet ugyanakkor pl. az egészségügyiek elmaradt készenléti és ügyeleti 
pénzéből, valamint ki nem fizetett 13. havi járandóságukból keletkezett követeléseivel? Ezek 
az összegek a tartósan a bérskála utolsó helyén várakozó egészségügyi dolgozók nehéz és 
felelősségteljes munkájával megkeresett pénzei. 100%-ban ellenőrizhetően. Mégsem 
garantálja senki?  

Mi a különbség tehát a kisbetétes megspórolt pénze és az egészségügyi dolgozó ki nem 
fizetett járandósága között a pénzügyi etika skáláján? – ha van ilyen. 

Semmi. 
Sőt. 
Az egészségügyi dolgozók visszatartott járandósága minden kétséget kizáróan és 

ellenőrizhetően a kisemberek nehéz, becsületes munkával szerzett és a költségvetésnek 
megelőlegezett, vagy hitelbe adott pénze.  

A kutya máshol van eltemetve. 
Itt egy továbbra is perzisztáló szemlélet taszajt újra meg újra vissza a lejtőn. Azt pedig, 

hogy miből táplálkozik e szemlélet, csak részben fogja meglelni a hálapénz hátterét 
tudományosan kutatók munkacsoportja. Mert az csak az egyik gyökér. A másik az 
eredendően a nemzetfeletti gondolkodásmódhoz közelebb álló, gyökereit a kor 
megkerülhetetlen törvényei szerint a határon túl eresztő pénzügyi világ szellemében van. A 
jelek arra mutatnak, hogy ők immúnisak mindenre, ami szerintük szubjektív érv.  

Az egészségügy marad tehát a siránkozások rubrikájában? 
E. Cs. felindult elmélkedésében idáig jut, mikor a Vasárnapi Újság műsora indul. 
A Postabank-ügy újabb bizonyítékait hallván már nem elmélkedik tovább. 
Ez az a pont, észleli E. Cs. – ahol megáll az ész. 
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    Aztán ez a műsor is befejeződik. 

A család meggyújtja a második adventi gyertyát. 
Tovább várakozunk. 
 

Leányfalu 
(35. kép) 

 
1999. január 01. 

Dr. E. Cs. elmélkedései folyékony közegben 
 

Sorvadó szellemét elmélkedéssel konzerválgató kollégánk fájós derekát áztatja. A vasárnap 
reggeli nyugalom és a táskarádió otthonos skatulyahangja körülölelik, akár a meleg 
folyékony elem. A gőzölgő víz nem engedi érvényesülni a fűthetetlen üdülőből orvoslakássá 
nyilvánított lak, nem túl barátságos átlaghőmérsékletét.  

A télidőben 18 fok fölé nem fűthető lakás hivatalos, előírás szerinti lakbérét, nem is 
olyan régen akarta egy hozzáértő tanácsnok nyugati bérlakások szintjére emeltetni. 

Ó áldott függetlenség, sóhajt E. Cs., és gondolatai a párás fürdőszobából máris a 
privatizáció régióiba emelkednek. 

Mi lesz ebből az egymásnak feszülésből? A folyamat biliárdgolyójának gördülése a 
zsákban való megpihenésig kiszámíthatatlan iránymódosításokat eredményező koccanások 
sorozatától függ. A dákó ott suhog a fejünk fölött, és nem tudjuk, mikor és hogy löki meg a 
golyóbist, s pláne nem azt, honnan bukkannak fel okvetetlenkedő más golyók a kopottasan 
zöld alapon. Ők is a zsákba igyekeznének, de nem veszik észre, hogy a nagy játszmában csak 
az összehangolt és egymást támogató koccanások szolgálják a végcélt. 

E. Cs. élvezettel mosná le fejéről a sampont, testén jótékonyan csordogál a langymeleg 
víz, de eszébe jut a pincében lapító 12 éves bojler, melynek cseréje szintén csak saját erőből 
várható. Akár a számítógépeké, a kocsié és a vele együtt öregedő műszerpark egyéb tagjaié. 
Ez némileg csökkenti a test örömeit, viszont serkentőleg hat az elmére. 

Hogyan is fog ez működni, – ha a privatizáció valóban reánk köszönt? 
Azt mondták, hogy átcsoportosítják az önkormányzatokhoz leosztott és egészségügyre 

szánt pénzeket. Azokat, amelyekről tízből kilenc önkormányzat el sem ismerte, hogy 
léteznének. Eltűntek azok a fejpénzek sovány rubrikájában. 

E. Cs. sokat tapasztalt már. Tudja, hogy ezért nem is nagyon kárhoztathatja az 
önkormányzatokat. Az a fejpénz valóban nagyon sovány. A baj inkább azzal volt ahogy 
levették kezüket az egészségügyről. Az őszinte bajfeltáró, közösen gondolkodó, bizalom 
jegyében folyó átbeszélés sokat segíthetett volna. Helyette azonban legtöbbször ellenfelek 
taszigálták egymást. A sárdobálás sem volt ritkaság. A betegekről csak a demagógia 
hullámhosszán esett szó. 

Tehát itt elkerülhetetlen forrásbővítés szükséges. Privatizációval vagy a nélkül, 
egyaránt. 

Mert, gondolja E. Cs. miközben őszülő szakállát habbal habarva az enyészetnek adja, 
az új finanszírozási tervezet bizony költségekkel járó elemeket is jócskán tartalmaz, és ezek 
elmaradását a számonkérés visszamenőleges finanszírozás-visszatéríttetéssel torolná!  

A napokban jött a parancs, hogy oltási könyveket vásároljon és minden felnőtt oltottat 
azzal lásson el. Bagatell összeg, ha csak egy néhány személyről van szó. 

A most bevezetett mentőutalvány is sokkal drágább a réginél. Bagatell összeg, ha 
havonta egy-két embert mentőztetünk. 

A szűrésre való behívás bélyegköltségei egyeseknél túl fogják lépni a 150 forintot is, de 
a kártyapénz jelentős részét erre kell költeni, az biztos. 
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A tesztcsíkok ára is meredeken kúszik felfelé. 
Az új feladatokra hivatkozva a dolgozók is kérhetik béreik emelését, miközben a 

finanszírozásban még az inflációkövetés is elmaradt 1998 során. 
A kevéske szakértői díj összege hosszú évek óta változatlan. 
Az ANTSZ viszont egyre magasabbra emeli a sterilizátor kötelező ellenőrzésére kirótt 

térítést. Egy vállalkozói engedély módosítása már 18500 forint. 
E. Cs. kezében megáll a borotva. Nem nyílik ki, mert már nem klasszikus, no meg nem 

is bicska, jelen állapotában zsebet is hiába keresne magán. Nem régen olvasta, hogy az 
ANTSZ túlteljesítette bevételi tervét. 

Ez olyan, mintha – ó már hányszor mondtam – morogja barátunk fogkrémes agyarai 
között, szóval mintha a MÁV saját dolgozóinak a bérletéből és vonatjegyéből gazdagodna. 
Ez önbecsapás. Mert itt is az egészségügy jobb működését szolgáló sovány összegek 
megcsapolása és a másik – saját – zsebbe való átcsorgatása folyik. 

 
A kádban is lefelé csordogál már a víz. 
E. Cs. rendet rak maga körül és megpróbálja ugyan ezt magában is. Gondolatait is 

rendezi. 
A ma reggeli leltár készen áll. 
 

Leányfalu 
 

(36. kép) 
 

1999. február 01. 

Dr. E. Cs. elmélkedései nyestektől nyüstölve 
 

Derűre, borura egyként és mindenkor kész barátunk a délutáni rendelés előtt könnyelműen 
elfogyasztott kávé hatására ébredezik diszkopátiás deszkáin. Gondolatai azonnal az apró, de 
életét kitöltő sorskérdések felé röppennek, s már nem is bánná az éj csendjében köröző 
eszmefuttatás taposta virrasztást.  

A témák adva vannak. 
Minden ok adva van a reményre és a kétkedésre egyaránt.  
Ez a nappal bénító, de ilyenkor az elmélkedés hullámain lágyan ringó ambivalencia 

gondolatokat is ébreszt, s nem csupán az azoknak hajlékot adó őszülő fej ébredezik. 
E. Cs. saját vereségek nyomán keményebbre fogott küzdelmeit összegzi, s azon 

töpreng, vajon az általa a közért hozott áldozat mennyire győzi meg legalább kimondatlanul 
azokat, kik önmaguk ellen is döntve akadályozták meg –kis közösségéért folytatott, szép 
álmok és ugyanakkor reális esélyek által jellemzett – munkájában.  

Arra gondol, hogy egyre több olyan esetet hall, ahol a háziorvos pl. üzemorvosi 
tevékenységből tartja fenn körzetét, ha nem akar a legprimitívebb feltételek között és módon 
tevékenykedni. Maga is kiszámíthatta, hogy ebben az évben már szponzorálja háziorvosi 
munkáját. Az OEP által küldött pénz nem lehet elég, ha nem akarja kitenni magát az APEH 
vegzatúrájának. 

Fülében cseng egy könyvelő intelme, mely szerint foglalkozás, beosztás, sőt földrajzi 
helyzet szerint lennének kiszámított elvárások az orvosok jövedelmében is, melyeknek ha 
nem tesz eleget, felteszik a költői kérdést: Miből költött az életre? 

Saját vidékén azt rebesgetik, hogy most 1 300 000 a határ?? A nyugdíj előtti évek 
bizonytalansága is szorít. 

Nincs mese.  
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Be kell tartani az íratlan szabályt, bár ez előnytelen nem csak számára, de a 
finanszírozónak is, s főleg az ellátás színvonalára hat rosszul. 

Ha ezt és a munkatársai fizetését összeadja, már alig marad az egyéb kiadásokra. 
Ha valaki nem tud mellékállást vállalni, vagy körzetében nincsenek elég mély gyökerei 

a hálapénznek, bizony bajba kerül. 
A kártyapénznek nevezett valami pedig egyre csak veszt reálértékéből, s azzal senki 

sem foglalkozik. 
E. Cs. elgondolkodik a MÁV sokszor tatarozott fizetésein és az egészségügyiek 

csendes, tiszteletreméltó, de senki által nem becsült türelmén. 
Ismét eszébe jut, hogy az általa készített felmérés kimutatta, hogy kollégái nem 

sztrájkolnának adott esetben. Saját érdekeik elé helyezik a betegét. 
Náluk a beteg nem utas. (Bár az utas lehet beteg is.) 
És eszébe jut ismét az eretnek gondolat, melyért egyesek haragudtak, sőt egyszer egy 

írásából „véletlenül” ki is maradt. Így hangzik:…„az egészségügy dolgozói, nemhogy nem 
sztrájkolnának, de még az sem jutott eszükbe, hogy recepteket, netán gyógyszereket 
égessenek vagy eltorlaszolják a betegutakat…” 

E. Cs. saját pályatársai nagyszerűségén meghatódva elszenderül. 
De nem sokáig. 
A hideg által űzve padlására költözött nyestek kezdik meg szokásos éji táncukat. 

Mintha megannyi szellem kuglizna a romló állagú „szolgálati lakás” tetején, annak rendje 
módja szerint, koponyákkal és lábszárcsontokkal. 

Korosodó és szószátyár kollégánk a fiatalabbak által alig ismert Koprol-reklám 
hálósipkás figurájához hasonlóan, lámpásával riasztó hadműveletre indul.  

A zaj átmenetileg elül. 
Újabb alkalom adódott hát a szellemi tornára. 
A gondolatok csapongva kavarognak agyában, mint a számítógép monitorvédő 

programjának mobilis ábrái.  
Az utóbbi időben tanulmányozott anyagokból eszébe ötlik az az elképzelés, mely 

szerint a csoportpraxisban dolgozó szakképzettségét szakorvosi tevékenységekre fordító 
kolléga, ha a praxisból egy beteget is máshova küldenek az általa művelt szakterület 
valamely külső képviselőjéhez, elvesztené jogát a pontszerzésre. 

E. Cs. érzi az ötlet képtelenségét. Hiszen alapvető szükséglet a minőségi 
betegellátásban, mióta orvos az orvos, hogy legyen lehetőség konzíliumokra, és a 
felszereltség sem lehet minden praxisban minden irányba kiépítve. Ez esetben éppen a 
gazdaságosság elve sérülne. 

Az elérhető távolságon belül egymást jól kiegészítő, különböző irányú érdeklődéssel 
megáldott kollégák együttműködése a beteg javára így ellehetetlenülne. 

A nyestek egetverő boszorkánytáncba kezdenek. 
E. Cs. bekapcsolja a rádiót és ötven, a nyesteknél is őrjítőbb zene után szimfónikus 

dallamokra lel. 
A melódikus és az idegtépő zajok furcsán vegyülnek. E. Cs. a fáradtságtól kezd ismét 

félálomba szenderülni. A rádió, mintha versenyre kelne a hidegtől ide menekülő, védettségük 
tudatában elszemtelenedett állatok kísérteties zajaival. Muszorgszkij Egy éj a kopár hegyen 
c. csodálatos művének boszorkánytánca elnyomja a nyestek zörejeit. E. Cs-t pedig az álom. 

Ma is dolgozni kell. A mércét maga állította fel. A beteg nem tudhatja, mennyi az, ami 
jár, s mennyi az, amit önként nyújt az egészségügyi. Utóbbi pedig nem számolgatja. Csak a 
pénzt, amit immár meg kell keresni, ha nem akarja, hogy irigyelt háziorvosi státusában 
végzett munkája közben a minőség csorbát szenvedjen. 

Üstdobok peregnek, nyestek nyüstölik a hajnalodó ház padlásának dermesztően hideg, 
számukra mégis melegebb zugait, de barátunk már ezt nem hallja. 
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Álmodik. 
Amiről a sok-sok egyszerű családorvos. Nyesttel, nyest nélkül. 
Vajon az illetékesek közül virrasztott-e már valaki e gondok megoldásain gyötrődve? 
 

Leányfalu 
(37. kép) 

 
1999. február 04. 

Dr. E. Cs. elmélkedései régi és új mezsgyéjén 
 

Csalódásról csalódásra tengődő ismerősünk Óbudán hajt át. Sokadszor. Torlódás és megállás. 
Ismét alkalom az elmélkedésre. 

Szemét körbehordozza a világvárosi tájon. Előtte tornyosul a blokknegyed új, hatalmas, 
szürke és koszos, kétségtelenül azonban sok rászoruló családnak otthont adó 
egyenépületeivel. És árnyékukban ott lapul szerényen a múlt. Szépséges kis házak, 
palotácskák, emlékeket, történelmet hordozó, emberszabású és szemet gyönyörködtető 
mivoltukban. 

Régi és új.  Hagyomány és modern sablon.  Magyar múlt és akárhol látható egyen jelen.  
A kocsisor tovább halad. Mellékutcába fordul, s ismét dugóban találja magát. 

Hótorlaszok, araszoló gépkocsik. 
Itt a ritkás régebbi épületek között, azokkal barátkozó, szépségüket bár eltakarni vagy 

lehetetlenné tenni nem akaró újabb házak sora vonja magára figyelmét. Mintha jelen és múlt 
párbeszédben döntene arról, hogy érték, ami volt és meg kell őrizni az embernek kedves 
vonásait. 

A lakásban, hova intézendő ügye s baja szólította, modern bútorok. Kényelem. De ami 
a szemet magára vonzza, ami uralkodik, ha szerényen is, de harmonikusan, egy antik 
bútorokkal berendezett sarok. Meleg, hívogató, művészi. 

Íme, múlt és jelen szövetsége, gondolja E. Cs. és gondolata tovább röppen. 
Eszébe jutnak az ósdi nemzeti és a modern világpolgár vita részletei minden 

szélsőségükkel. Agyában felvonulnak, mint lágerek sorvatag lakói a besározott szavak és 
definíciók. Olyanok, hogy szeretet, lovagiasság, becsület, hit, adott szó vagy éppen olyanok, 
hogy nemzet, sőt magyar. 

Látva látja mennyire üresek modern világunk azon sarkai, hol ezek a szavak, ezek a 
tulajdonságok, ezek a tartalmak fontos helyre találnának és lakályossá tennék, tehetnék a 
dermesztő jelent. 

Alig hallja a házigazda szavait. Zavartan búcsúzkodik. 
Kocsijába száll, hogy elkeveredjen az épülő világváros arctalan forgatagában. 
 

Leányfalu 
(38. kép) 

 
1999. március 15. 

Dr. E. Cs. csapongó elmélkedései március idusán 

 
Ismerősünk a három napos ünnepet kihasználva, iratait rendezgeti. Úgy képzeli, hogy a sok 
évtizedes harc papíron megmaradt nyomai esetleg érdekelhetnek valakit. Sajnos, a java nincs 
meg. 

Régmúlt gondolatok tovatűnt nyomain borongva kezdődik hát az ünnep. 
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E. Cs. azokra az időkre emlékezik, mikor még le sem írhatta, amit gondol, eszébe jut, 
mint csomagolták egykor, apja eldugandó irományait. Gyanú felett álló ismerősök 
ereszaljába, pincéjébe kerülte, s volt, ami ott is enyészett el. 

Előtte van a hatalmas máglya, mely napokig égett udvarukon a nagy „lakhelycsere” 
előtt, s az utcán sétáló „szemek”, kik még a felszálló pernyéből is olvasni szerettek volna. 

Aztán kéziratok postai viszontagságai, útban a Mozgó Világ felé. És egy 
figyelmeztetés: Nem jó helyre küldözi írásait, doktor úr! 

Most jórészt a számítógépes korszak anyagára, néhány megmenekült irományra és 
memóriájára hagyatkozva emlékezne. 

Mert emlékezni kell. 
A Nemzeti Ünnep előkészületi hangulata valahogy nem az már, mint amikor tiltva volt. 

Nem tudunk örülni a szabad Március Tizenötödikének. 
Ezért kell emlékezni. 
Az eseményeket átélők mind-mind le kellene írják emlékeiket, tanulságul a fogyó 

utókornak. Hogy ne ismétlődhessen, hogy tudjanak örülni, hogy becsüljék meg a magától 
értetődő szabadságot. 

E. Cs. egészségügyi témakörben felröppentett gondolatait is fésülgeti. Volt értelme? 
Minden bizonnyal igen.  
Ha visszapillant, egész sora van a megoldódott részletkérdéseknek. 
Csak a nagy egész, az ágazat helyére emelése nem történt még meg. 
Nem kétséges, hogy elkerülhetetlen, tehát meg fog történni. A pillanatnyi vezetők 

legfeljebb azt befolyásolhatják, hogy a prioritások között minél előbbre sorolják. Időben és 
fontosságban. 

Mert itt a késlekedésnek irreverzibilisek lehetnek a következményei. 
Nagy, nagyon nagy felelősség ez. Nem lehet kicsinyes alkuk tárgya, politikai 

csatározások silány eszköze.  
Legalább március idusán merjük nyomatékkal kimondani azt a két szót, hogy: a nemzet 

egészsége. 
Milyen szürkén és szégyenteljesen hat most bérekről beszélni. Szinte pirul, mikor 

eszébe jut, hogy az ünnepnapok előtti délutánt is az érdekegyeztetés töltötte ki. 
Pedig a dolgok sajnos csak a gyakorlatias gondolkodás és cselekvés mentén 

oldódhatnak meg. Gazdaságosságot kérnek számon az egészségügyön világszerte, gazdag és 
szegény országokban egyaránt. A gazdaságosság egyenlő a minőséggel, ez a teljesítménnyel, 
emez pedig a bérrel. 

A kör itt bezárul. A bér tehát gazdaságosságot jelentene. 
Az anyagi okok miatti morális válságából kiemelt egészségügy tudna csak olyan 

teljesítményt nyújtani, melyben számon kérhető és megvalósítható lenne a gazdaságos, 
minőségi munka. Amelyben lenne kin számon kérni a minőséget, mert nem a kontraszelekció 
ösvényein az egészségügybe kényszerült, vagy ott kora, kilátástalansága  miatt megrekedt 
rosszkedvű emberek sokasága hígítaná a még  élő megszállottak kis csapatát. Amelybe a 
következő orvos generációk is alapos verseny után léphetnének be. Amelyben az orvosi 
egyetemek felvételi bizottságai nem az utcáról fogják fogdosni a jelentkezőket. Mert erre 
mutatnak a tendenciák. 

E. Cs. kezei között régi papírok zizegnek. Eszébe jut, mikor egy eldugott kokárdát 
nézegetett szüleivel, s amikor a padláson kutatva ráakadt egy pokrócba csavart magyar 
zászlóra és apja tiszti kardjára a mestergerenda tetején. Ma is érzi, amint egy furcsa boldog 
borzongás fut végig a gerincén. 

    Te NATO-tag, büszke új Magyarország, emlékezz! 
Ti élő szemtanúk emlékeztessetek! 
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Március 15. reggele van. Az idő még hűvös, nem túl barátságos, de a madarak, ezek az 
apró oktalan állatok vidám csicsergésükkel bizakodva várják az igazi tavaszt. 

E. Cs. kitárja az ablakot. 
 

Leányfalu 
(39. kép) 

 
1999. április 14. 

 
Dr. E. Cs. elmélkedései csalódott állapotban 

 
E. Cs. barátunk  a halmozott cserbenhagyottság hangulatában ténfereg. A sok évtizedes 
„löket” még viszi, de a néhány hónapon át életet adó „adalék” fogyóban van üzemanyagából. 

Mindent, ami bántó, szeretne magának pozitívan megideologizálni, és a maximumra 
fokozott jóhiszeműség, a bizalom visszatükröződésének évtizedes óhaja ebben jó partnere is. 
Csakhogy ez a képesség is véges. 

Szomorúan állapítja meg, hogy ha nála fogytán a lehetetlenhez is erőt adó 
elfogadókészség, akkor ez azt jelenti, hogy a többség is így van vele. És ez nagy baj. 

Érti, érteni akarja a nem várt, de még csak nem is sejtett sorrendi módosítást, viszont 
nem minden abban előttünk járót tart arra érdemesnek. 

Most jön a hír, hogy receptírási tévedések, vagy akár hibák, de talán súlyos 
visszaélések miatt, kollégák vesztették el kenyerüket egyik napról a másikra. Bizonyára 
rászolgáltak. Ám nem úgy a százmilliárdos ártók. Azokkal kesztyűs kézzel kell bánni. 

Most ment el az OEP-ellenőrök csapata. Minden kétséget kizáró szakmai fölénnyel 
igazolták, hogy az általa elrendelt gyógytorna nem gyógytorna. A század magyar 
történetének jeles alakja, a közel 90 esztendős ereklyeként őrzött öregúr merevedő izületeit 
oldó, őt a teljes életúntságból és szótlan mozdulatlanságból aktivizáló, a vidám beszélgető 
partnerségig és 80 százalékos önellátásig feljavító gyógytorna, nem is volt gyógytorna. A 
századik évében levő nénike (kinek centenáriumára egy egész közösség készül) dekubituszát, 
csak akkor lehetett volna kórháziágy-kiváltó tevékenységnek minősíteni, ha csontig hatoló. 
Mivel már hámhiány állapotában kezelésbe vették, nem jogos a tevékenység. 

Minderre ott van a körzeti ápolónő. Azaz egy mindenes. 
És az adminisztráció! Csak akkor hiteles, ha az orvos maga írja. Másra nem bízhatja. 
E. Cs. védekezni próbált. 
Az idő végességére hivatkozott. 
A higgadt és nem is rosszindulattól fűtött, s ezért talán még elkeserítőbb válasz így 

szólt: a háziorvos a szerződés megkötésekor elfogadta az ügyviteli szabályokat, ezért köteles 
elfogadni az adminisztráció minden nehézségét is. 

Egyre fogyó erővel, a végsőkig feszített munka tovább fokozhatóságának 
lehetetlenségét tudva, még próbált vitatkozni. Hiszen ez egy számára nem kötelező,  senki 
által nem honorált plusz szolgáltatás. Csak betegei javáért teszi. Legalább ne marasztalják el, 
ha már semmiféle elismerés nem jár érte. 

De az ismét korrekt és hűvös válasz, mint párbajtőrben a lábraszúrás, már ült is. Ha 
kórházba küldené, azt is adminisztrálnia kellene. Így aztán nem is érdemel ezért 
többletdíjazást. 

Az ellenőrzés tökéletes. 
Az ellenőrök higgadtak, hűvösek és nem rosszindulatúak. 
Mindenben igazuk van. 
És mégis, az egészet valami más lengi körül. 
Nem ők ebben a hibásak. 
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E. Cs. érzi az egész mögött egy második szándék bántó árnyékát, s a betegét egész 
helyzetével együtt értékelni képes és segíteni akaró, magát valóban százfelé forgácsoló, de 
véges idejét csak a legfontosabbra koncentrálni kénytelen háziorvos tehetetlenségét. 

Itt ismét pénzről van szó. 
E. Cs. csüggedten fejezi be, ma hosszabbra nyúlt rendelését. Betegei vigasztalgatják. 

Látták, hallották. 
Nem volna egyszerűbb megmondani, hogy nincs erre pénz? 
És mennyibe kerülhetnek ezek az egyre sűrűbb ellenőri akciók? 
Fáradtan legyint és összeszoruló szívvel gondol arra, mi lesz akkor, ha a lassan 200 

idős embert ellátó 3, rövidesen 4 vagy 5 otthonban a körzetébe telepedett, jórészt elfekvő 
állapotú betegek magukkal hozott zárójelentése alapján felírt gyógyszereket fogják rajta 
számon kérni? 

És ha befejezi az újabb, az előző néhány évvel ezelőtt végrehajtottnál is alaposabb, 
teljes lakossági szűrést, miáltal tovább nő a gondozandó betegek és kezelendő betegségek 
száma? Akkor mi lesz? 

A telefon egész délután szól. A szorongás és felháborodás hevíti fel a vonalakat. 
A napi sajtóból és a ma befutó egészségügyi lapokból egyidőben értesültek többen is 

arról, hogy a gyógyszerellenőrzés egyelőre nem jár szigorú szankciókkal, s arról, hogy több 
orvos már el is vesztette jogát a receptírásra. Helyettesítésükről máris automatikusan 
gondoskodtak. 

Az átszűrt újságok már egymáson hevernek. 
E. Cs. kusza gondolatai is. 
Egy biztos. A lépéskényszer valóban létezik. De talán ismét baj van a hogyannal. 
 

Leányfalu 
(40. kép) 

 
1999. május 14. 

 
Dr. E. Cs. ivor színű elmélkedései arccal a gesztenyefák felé 

 
Kora reggel van.  

A víz felett párák gomolyognak. A májusi zöldek megszámlálhatatlan sokasága simul 
E. Cs. látóterébe. Közöttük csodás kontrasztnak Tóth Árpád „ivor fényű gesztenyefa 
pagodái”. 

Testi épségét ápolni felszólított kollégánk a vizet hasítja, e jelzőt nem annyira a 
nagyobb gyorsaságra, mint inkább a nagyobb hasra vonatkoztatván. 

Csodálatos a reggeli úszás. A medence üres, sehol egy lélek. Az elme pedig még friss. 
Barátunk, a rábízott kis közösség egészségvédelmével kapcsolatos elkerülhetetlen 

tervein elmélkedik. 
A jóra s még jobbra törekvés ősi ösztöne hajtaná. Megszólal azonban egy belső hang, 

mely óvatosságra inti. A tapasztalat hangja ez. Eszébe ötlenek az elmúlt évtizedben lehetővé 
vált tervek, remények megvalósításáért folytatott harcai. 

Persze az is valami – gondolja egyre lazábban tempózó kollégánk –, hogy egyáltalán 
próbálkozni lehetett. És hát, ha aránytalanul nagy egészség, lélek és feltehetően 
élettartamvesztés árán is, de volt, ami sikerült. 

Aztán az élenjárók kockázatai, a sok felesleges szorongás jut eszébe. És a gyanakvó 
környezet. Igen, főleg ez. Vajon mit akar, vajon miért jó ez neki, kérdezik a szolgálat 
szellemét nélkülöző s így az előrelépés vágyát megérteni nem tudó, de a beleszólás jogával 
bíró számosak. 
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A szakma szakértő vezetői elmondták elképzeléseiket. Több szempontból a startjel is 
elhangzott már. Csak ki kellene ugrani. 

De minden gondolat felett ott gomolyog – mint a pára a víz fölött – a pénzügy ködös 
szemlélete. Nem adunk az egészségügynek! 

E. Cs. úgy látszik még nem veszített eleget lelkének rózsaszínjéből. Újra és újra 
megdöbben e gondolat képtelenségén. A többi ide illő jelzőt jólneveltsége még a csendes vízi 
magányban sem engedi megfogalmazni. Pedig lennének. 

A vízben úszó képzeletének ernyőjén végigfutnak eddigi küzdelmei, mindaz az áldozat, 
amit saját kis egyszeri életéből az egészségügy oltárán áldozott. 

Részben eredménnyel, s ezt nem is sajnálja. De sokat, nagyon sokat hiába. És ez fáj. 
E. Cs. sietve tusol és törölközik. 
Hét órára talpig fehérben ott kell álljon a betegek előtt, mint az egészségügy fő 

ütközője. Személyre szabott módszerekkel kell elmagyarázza kinek-kinek, hogy mit miért 
nem lehet. Indulatokat kell csitítson és átkokat szóró embereket csitítson úgy, hogy ne őt 
okolják –de mást sem –méltánytalanul. 

Nem könnyű feladat. Hiszen gyakran kell olyanokat védenie, akik talán nem érdemlik 
meg, s akik őt magát soha meg nem védenék, helyzetén jottányit nem könnyítenének. 

A sétányon csodás színeikkel sorakoznak a virágzó gesztenyefák. 
Törzsükön felirat: Vigyázat, mérgezett!!  
 

Leányfalu 
(41. kép) 

 
1999. június 10. 

 
Dr. E. Cs. elképedését követő elmélkedései 

 
E. Cs. egy nagy teremben ül. Itt és most elmélkedésre semmi esély. Zúdul, árad az 
információ. Percre kalkulálható, sőt négyzetcentiméterre jutó információs nyomás alatt ül a 
szerencsés hallgató. 

A magyar egészségügyi kormányzat végre sikert könyvelhet el, olyan sikert, amelyik a 
beteg sikere is. Megszületett a józan gyógyszerár alku. Ennek számadataitól lesz hangos a 
magyar sajtó. Egyik fele a félig üres, másik fele a félig telt pohár szemszögéből fogja 
kommentálni az eseményt. Pedig itt egész egyszerűen a józan ész felülkerekedése és a 
tárgyalófelek állóképessége az, ami az eredményt hozta. A piacgazdaság egy a jövőben majd 
egyre megszokottabb jelenetsora zajlott le. 

E. Cs. arra gondol, hány oda nem való esemény lett a politika áldozata, hány jó és 
titokban mindenki által evidensnek ítélt megoldás bukott el a politika kiteregetett hálójában. 
Ezúttal nem ez történt.  

Barátunk belekortyol a közpénzen beszerzett narancsitalba és fülét hegyezi. A 
gyógyszerár szimfónia fő tételei után megszólalnak a variációk, majd a mellék motívumok is. 
A hangszerelés igen változatos diszharmóniákkal szolgál. A miniszteri biztos arról beszél, 
hogy a 90 és 100 százalékos támogatással, szakorvosi javaslatra írható szereknél pongyola 
fogalmazás miatt történik évek óta félreértelmezés. Nem 3 vagy 6 hónapig írhatjuk fel a 
jelzett szereket a javaslat alapján. Bizony nem. Sok-sok év után derül ki, hogy a fogalmazás 
felületessége miatt utazott megannyi beteg, vitázott megannyi háziorvos paciensével, 
dolgozott számítógépes szakember a javaslati határidők beprogramozásán és nem utolsó 
sorban kapott elmarasztaló jegyzőkönyvet, netán büntetést sok olyan orvos, aki pl. 6 hónapnál 
régebbi javaslatra is megírta a recepteket. A valóságban ugyanis arról van szó, hogy a javaslat 
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alapján 3 vagy 6 hónapra szóló adagot lehet a szerből egyszerre felírni, a szakorvosi javaslat 
pedig nem veszti érvényét. 

E. Cs. elképedve ül. Egy ekkora tévedés csak évek után derül ki? Vagy ne higgyen a 
fülének? 

A tájékoztató régen befejeződött. Kollégánk hazafelé tart, és magában próbálná 
felsorolni azt a sok szenvedést, vitát, félreértést, álmatlan éjszakát, amit a rosszul fogalmazott, 
félremagyarázott, vagy félremagyarázhatóra sikeredett törvények és rendeletek okoztak. 

Otthon visszahallgatja kis magnetofonját. Nem tévedett, az ominózus mondatok ismét 
elhangzanak. Vajon ezt senki sem fogja megcáfolni? Mennyi időnek kell majd eltelnie, amíg 
orvos, patikus, ellenőr és beteg megszokja az új módit? 

És hány hasonló tévedés lehet még gyakorlati alkalmazásban, nem beszélve a nem 
tévedésből, hanem hozzá nem értésből vagy éppen valamilyen hátsó szándék miatt kiötlött 
rendelkezésekről. 

Vajon mikor lehet majd hasonlókat hallani a gyógyító orvosok iparűzési adójáról vagy a 
cégautó adót tetéző egészségügyi járulékról, és annak ezresre kerekítéséről? A kettő együtt évi 
negyedmilliót meghaladó összeg is lehet. 

A járulékfizetők APEH által begyűjtött és a kincstár által gyógyításra kifizetett fillérei 
így vándorolnak el az egészség ügyének szolgálatából. Ezeknél a nemtelen ötleteknél még a 
sokat mocskolt hálapénz is tisztább és becsületesebb dolog, gondolja E. Cs. 

Aztán lezárja a kis magnót és írni kezd. 
A pénzügyi okokból elmaradt szúnyogirtás miatt zümmögő estben még egy kis 

átismételő elmélkedésre is futja. 
Milyen érdekes, hogy amikor valamit el kell venni, a legképtelenebb ötletek is azonnal 

alkalmazhatóvá válnak. Ha viszont adni kellene, törvények és rendeletek sokasága, érdekek és 
gáncsok szövevénye, politikai játszmák és sok egyéb kiszámítható vagy kiszámíthatatlan 
tényező, szövik a halálos hálót minden épkézláb ötlet köré. 

Elmélkedésektől nyűtt barátunk elképedése már a múlté. Lassan már akkor fog 
elképedni, ha nem történik semmi elképesztő, gondolja. 

És már alszik is kimerülten. Jóságos, angyali OEP ellenőrökről álmodik, szárnyaik 
puhán KEVER-ik a nyár forrósodó levegőjét. E. Cs. a mindent elfedő szárnyból tollat húz ki 
és belemártja a kalamárisba. Ma nem fogadta el az egyik gyógyszergyár korrupciós 
golyóstollát. De lám alá kell írnia valamit. 

Az aktát felismervén E. Cs. riadtan ébred meg. 
Annyira még emlékszik, hogy Szerződés feliratot látott álmában. 
 

Leányfalu 
(42. kép) 

 
1999. június 27. 

                     
Dr. E. Cs. elmélkedései forma-1 közben 

 
Viseltes lelkületű barátunk, média- és egészségügyi zűrzavarok csalódásainak évadján, 
elmélkedései elől menekülne. A vasárnap délutáni csend igen csábító az ilyenfajta 
naplopásra. Gyermekkori emlékek terelik tétova ujjait, mikor az oly ritkán működtetett 
televízió gombjain kezd matatni. 

A Forma-1 franciaországi futamát kezdik közvetíteni. 
Eszébe jutnak régvolt motorok búgó hangjai, emlékezetének homályából klasszikus 

szépségű Bugattik és Mazerattik lépnek elő, szinte érzi a ricinussal kevert éter egykor 
misztikusan izgalmas illatát. 



 57 

A képernyőn a modern kor modern gépcsodái száguldanak. 
Az eső által megzavart indítási sorrendet a legnagyobbak hősies küzdelem árán 

próbálják javukra fordítani. Már-már sikerül, mikor a felerősödő eső miatt a bírói gépkocsi 
bejön, és minden keservesen megszerzett előny semmivé válik. A kocsik unalmasan 
köröznek mögötte a tócsává vált pályán. 

A körök, ha lassan is, de fogynak. 
E. Cs. észrevétlenül mégis elmélkedni kezd. 
Fantáziája ismét a pálya alkonyán felrémlő utolsó lehetőség, a privatizáció körül keres 

témát magának. Hány nagydíjat futott le esélytelenül, előre kiosztott helyezéssel? Hány 
istállónak volt már rabszolgája? Hány éven át kellett életveszélyes, ócska járművel felvenni a 
versenyt a futottak még kategória elérésének biztos reményével. 

És most, amikor felcsillan annak reménye, hogy valami más is történhet, valami jobb is, 
– megered az eső és bejön a bírói gépkocsi. Ki tudja, honnan fújta a szél ide azt a felleget, ki 
tudja milyen erők egymásnak feszülése döntött a lendületet megfékező jármű pályára 
küldéséről. Még az is lehet, hogy valóban a balesettől akarják védeni. 

Pedig oly közel volt már a lehetőség, a dobogó, a pezsgős locsolkodás. 
A képernyőn ismét elszabadul a pokol. A lóerők veszik át az uralmat és űzik, hajtják 

egymást. Megpörgések, kicsúszások, sportszerű és sportszerűtlen előzések képei keverednek. 
Az esélyesek lemaradnak, felküzdik magukat, majd ismét elpuskázzák a lehetőséget, s 
minden kezdődik elölről. A küzdelem öldöklő. 

E. Cs. ismét analógiákat talál. 
Ha most elhárítanák az akadályokat, a sok öreg csalódott gladiátor még egyszer 

megmutathatná, mit tud. Még egyszer megküzdhetne becsülettel, és visszavonulhatna ugyan 
úgy. Még egyszer példát mutathatna az utána jövőknek, elnyerhetné sok évtizedes áldozatos 
küzdelmeinek méltó jutalmát. A fiatalok pedig mércét kapnának az új évezred új 
küzdelmeihez. Ahhoz, ahogy arra fel kell készülni, ahogy azt meg kell vívni. 

Ki meri azt állítani, hogy ezt nem érdemlik meg? 
A képernyőn újra indul az eső. De most már nem jön be a bírói kocsi. Kerékcserék és 

nagy taktikai húzások, kockáztatások és bravúrok követik egymást. 
És csodák-csodája kialakul az igazságos sorrend. 
A közönség tombol, a befutók boldogok. 
Himnusz, serleg, pezsgő, bámuló tömeg. 
És boldog feleségek. 
Mi ennél kevesebbel is beérnénk. 
Elég lenne, ha elnyernénk igazságos helyezésünket a nagy verseny finisében. Elég 

lenne, ha a végére még jutna néhány örömkönny, és nem csupán az utókor háláját remélve 
kellene bevonulnunk a boxokba. 

A Forma-1-ben következnek az újabb versenyek. 
E. Cs. is felkészül lélekben az utolsó küzdelmekre. 
Mert a reményt feladni nem szabad. Bármennyire is betakarja pályánkat a vízfüggöny 

köde. Menni, menni kell. 
Előre. 
 

Leányfalu 
 

(43. kép) 
 

1999. augusztus 01. 
 

Dr. E. Cs. parttalan elmélkedései a parton 
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E. Cs. – nyári szabadság dolgában hátrányos helyzetű kollégánk (üdülőövezeti körzete 
főszezonban tízszeresére duzzad, s helyettesítése így illuzórikussá válik) – idei kétnapos 
„eltávozását” tölti. 

Könnyelmű semmittevésének helyszíne a Magyar-tenger. Este van. Szép öreg, nyári 
este. Ma, életútját hosszan kísérő vagy azt gyakran keresztező, számára kedves emberekkel 
találkozott. Az egyiket „másságában” bántották meg, a másik hiábavaló küzdelmeibe 
megfáradva, önpusztító életmódjával kerül egy féle másság helyzetébe. 

E. Cs. szomorúan mereng. A rádióban Petőfi halálának 150. évfordulóján a költőóriás 
verseit szavalják. Barátunk újra rácsodálkozik a versek végtelen természetes egyszerűségére, 
s azokra a csodálatos sorokra, melyek a szinte hétköznapi szavakat, hordozórakétaként 
röpítik kozmikus magasságokba. 

Ilyen gondolatokkal foglalkozó elméje lassan szendergésbe hanyatlik. Az éj időtlen, s 
már jő is az ébredés. 

De E. Cs. reggeli ébredését is e gondolatok hangulata lengi be. 
Az egyszerű, a nagyon egyszerű igazságok elfogadása sokmindenre megoldást 

jelenthetne. Tegnapi beszélgetések, keserű hangok kelnek ismét életre gondolataiban. 
Itt van például a másság oly sokat csépelt, már-már ingerültséget ébresztő témaköre. 

Egyik barátja ezt szenvedte meg, a másikat ennek egy formája nyerte (nyelte) el. 
Mi is hát a rend? Elmélkedésben őszült ismerősünk ezen töri fejét. 
Közismert tény már, hogy az anyag legapróbb részei is meghatározott rend szerint 

léteznek, s ha ebben a rendben külső erő rendetlenséget okoz, az katasztrófához, teljes 
pusztuláshoz vezet. 

Értelemszerűen az anyag magasabb szinten létrejövő rendszereiben, így az élő 
szervezetekben és a legfelsőbbrendű élő szervezetek, az emberek rendszerében, a 
társadalomban is csak ugyan ez a törvény érvényesülhet. E. Cs. nem kétli, hogy ebben a 
rendben funkcionálisan illeszkedik be a tolerancia is – bizonyos esetekben. Ugyanakkor nem 
elképzelhető a toleranciának olyan kiterjesztése, hogy ez a rendszert megbontó devianciát a 
rendszerbe, sőt a rendszer fölé emelje. Itt kell keresni a másság elfogadásának ésszerű 
határait. Hacsak nem tagadjuk a mindnyájunk otthonát jelentő, létet garantáló emberi 
társadalom szükségességét. 

E. Cs. már a lassan benépesülő parton fekszik. A nap sugarai barátságosan simogatják 
bőrét. Az ózonlyuk ártalmát ismerő nyaralók kenegetik magukat. 

Egyik oldalon halkan szól a Bartók rádió, de egyre több felől hangzik fel durván a 
valóság. E. Cs. feje fölött a légtérben b….megek keresztezik egymást, mint az egy 
dimenzióval magasabban, a felhőtlen égen keringő sárkányrepülők. A part felől durva hang 
üvölt: haver, hány sört akarsz bepancsolni? 

A társadalom megkezdi életét. E. Cs. hátát is kenik már a „faktorokkal”, és 
megkezdődik – a számára, kellően el nem ítélhető módon – „másságot jelentő” valóság 
tolerálása. Sebaj, a fejlődő piacgazdaság a 24 lelki faktort tartalmazó gyógyírt is rövidesen 
áruba bocsáthatja. 

Estére pedig a „szabadság” úgyis véget ér. 
 

Leányfalu 
 

(44. kép) 
 

1999. szeptember 02. 
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Dr. E. Cs. elmélkedése egy miniszteri interjú közben 

 
Már megtört, szelíd fényével süt be a nap, a fénnyel hátnak állított PC képernyője is 
hívogatóan vibrál.  

E. Cs. reggeli szertartásai közben, szokás szerint a rádiót hallgatja. Csütörtök van, és 
kellemes meglepetéssel észleli, hogy a szokásos szerdai után ismét miniszterelnöki interjú 
hallható a Kossuth rádióban.  

E. Cs. nem tud közömbös lenni, s csalódásokkal kövezett évek után, újra és újra 
remélni, hinni  szeretne.   

Sajnos tudja, hogy ebből a szempontból ő hátrányos helyzetű. Hogy miért? Nos azért, 
mert az egészségügyben éli végzetesen fogyó napjait. Az egészségügy pedig a mai valóság 
visszásságait igencsak reálisan mutató visszapillantó tükör. Visszapillantó, mert amikor 
valamit megpillantunk, az mindig csak utólag sikerül. Mikor már nincs visszaút. S a tükröt 
gondos kezek próbálják homályosítani. Az indulatosabbak ha tehetnék, akár le is törnék. Mi 
csak haladjunk előre a magunk emberségéből, mindent elviselve. Mint Lót. Ahogy a kabaré 
dalocskában énekelték: Lót, Lót, Lót, 

                             Te csak menj, csak menj, csak menj, 
                             S ne nézzél hátra. 
Szó ami szó, gondolja nyűtt elmélkedőnk, „Lótás”-futásunk közepette jobban is esne 

nem visszanézni erre a Szodomára. De felelős emberek vagyunk, s nem csak magunkért. Mi 
felvállaltunk valamit, és vállalásunkkal magunkra hagytak. Cser-ben. (és Mikóban és ne adj 
Isten Lampéban is?) 

Nos, az interjú halad. Kényes kérdések sorakoznak, és Miniszterelnökünk a maga 
nyugodt és pontos fogalmazású mondataival tesz pontot a felmerülő kételyekre. 

E. Cs. várja, hogy mikor kap helyet az egészségügy is. S csodák csodája nem marad el. 
Utolsó előttinek (lám ez a bérelt helyünk) megszólal egy kérdező. Maradékelven működő 
sorsunkról kérdez. A megfontolt válaszban van egy fontos mondat: Amennyiben az 
önkormányzatok nem tudnak eleget tenni feladatuknak, csődhelyzetbe kerülve „adják 
tovább” a kórházaikat. Először a megyei önkormányzatoknak, s ha azok sem képesek a gond 
felvállalására, akkor az államnak. Az állam pedig egy nagy és költséges reform keretében, ha 
kell több tízmilliárdos költséggel is, de működőképessé kell tegye a rendszert. 

Eddig szól a miniszterelnöki válasz, de E. Cs. mást is ért belőle. A teljes 
helyzetazonosság alapján ez vonatkozik az alapellátásra is.  

Ha egy önkormányzat nem volt képes eleget tenni a vagyon átruházásával (és 
átruházásáért) reászállt feladatnak, akkor adja tovább azt. Esetünkben az ebben a  
struktúrában leggazdaságosabb privát szektornak. 

E. Cs. búsan legyint. Mert mi történik ezzel szemben. Már a privatizáció híre is 
felkeltette a – ritka és igen tiszteletreméltó kivételektől eltekintve érdemtelen – tulajdonosok 
étvágyát, és nyereséget szimatolnak. Nyereséget, mint önkormányzat, s ez lehet bocsánatos 
bűn, de van ahol személyes nyereség lehetőségéről fogtak szagot. Hiszen a feketepiac áldásai 
itt is megjelenhetnek, és ha az nem, legalább a nepotizmus. Jó lesz az a kis privatizálás a 
keresztfiúnak, vőnek, pereputtynak. Már veszélyben vannak kollégák, már kísért a 
kényszerprivatizáció réme, s az ellenkezője is, már darabolnák a körzeteket, hogy többet 
lehessen eladni. Sovány egészségügyünket, melyet semmivel - még jóindulatukkal sem – 
támogattak, legalább bőröljék le. Ha lehet, többször is. 

E. Cs. tízig számol. Lecsendesíti levelek, telefonálások és szállongó hírek rémségei 
által felzaklatott elméjét. Tudja jól, hogy az esetek többségében egyszerűen arról van szó, 
hogy az önkormányzatoknak nem volt miből megfelelni feladatuknak.  
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Eddig rendben is van, mormolja elcsendesedőben levő háborgónk, de akkor ne 
akarjanak (részben) vétlen mulasztásukból hasznot kovácsolni. 

A miniszterelnöki interjú közben már régen befejeződött. 
A rádióban popsztárok üvöltöznek. 
E. Cs. is szívesen tenné, de koránál fogva működő automatikus bölcsessége másra inti. 

Átkapcsol a Bartókra, ahol éppen az Eroica gyászindulója szól. 
Helyzetünkhöz alkalmatos zene, gondolja. S már ismét mosolyog. 
Valahogy csak lesz. 
 

Leányfalu 
(45. kép) 

 
1999. szeptember 19. 

 
Dr. E. Cs. elmélkedései kongresszus végén 

 
Itt van az ősz, itt van újra és vele a kongresszusok is. E. Cs. gyakran mérgelődik, mert az 
érdeklődésre számot tartani hivatott rendezvények fedik egymást. 

Évek óta próbálja népszerűsíteni azt a gondolatot, hogy legyen egy „kongresszusi 
iroda” vagy a MOK-nak egy ez ügyben felelős személye, akinél minden rendezvényt 
bejelentenének, s amennyiben fedés van, módja lenne a feleknek időpontot választani. 

E. Cs. természetesen tudja, hogy ebből rettenetes háborúk, viták és ellenségeskedések is 
születnének. Mi már csak ilyenek vagyunk, gondolja. 

Most is választás előtt állt, és felemás döntést tudott csak hozni. 
De van itt más hiba is, morgolódik az egész napos várakozó koncentrálásban kimerült 

kíváncsi. 
Mert a kongresszusok többségét túlrendezik. Túl sok a meghívott beszélő, túl sokan 

lépik át az adott időt és szinte menetrendszerűen elmarad az a pont, amelyikért érdemes 
eljönni: a vita, a kérdések és válaszok, az egész együttlét eredményeinek nyugodt 
kiértékelése. Nem valami előre megírt záró szöveg elmondása vagy felolvasása, hanem egy 
interaktív tevékenység nyomán születő konklúzió, amely szentesítené az elfecsérelt órák 
célszerűségét, és a résztvevő elégedettebben térne haza. 

E. Cs. tudja, hogy mindenkor van véleménye, és azt is megtanulta, hogy a cél nem a 
szereplés, hanem a tisztázó s ha lehet alkotó előrelépés. Ezért szokása megvárni a 
hozzászólásokat s csak akkor szólni, ha gondolatai, ötletei, kérdései nem hangzottak el 
mások szájából. 

Most is így tett volna, de éppen a legérdekeltebbek kiabáltak be, hogy korlátozzák a 
hozzászólásokat egymondatos kérdés, egymondatos válaszra. Igaz, későre járt. De akkor 
minek fecséreltük el az egész napot? 

Nos ezért volna célszerű kevesebb előadó, kevesebb és jól szelektált téma és bővebb 
vita.  

Aki sokat markol keveset fog, mondja barátunk, és elindul lefelé a lépcsőn a végsőkig 
kitartók kis csapatával. 

El szerette volna mondani, hogy az egészségügyi reform egyetlen sikere, a funkcionális 
privatizáció is jelentős tanulságokkal járt. Hogy sokkal nagyobb sikert lehetett volna elérni, 
sokkal kevesebb fájdalom, harc és veszteség árán, ha ezt az egyetlen megvalósult ötletet nem 
úgy bocsátják útjára, mint kisgyermek a papírhajót. Nem lettek volna belőle 
ellenségeskedések, gyűlöletek, rokkantak, sőt halottak, sokkal többet profitálhatott volna a 
beteg és még a nagyon ellenkező önkormányzatok is. 
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Most ismét itt állunk a teljes privatizáció előt, s ma sem látszik igazi szándék arra, hogy 
az önkormányzatoknak elmagyarázzák: miről is van szó. Nem a nagyoknak, nem a szakma 
veteránjainak. Hanem a sok kis, hatalmát, presztízsét, vagyonát féltő önkormányzatocskának. 
Azoknak, ahol jobb lehetőség híján Mindenmindegy Jakabok, Tanácselnök Vladimírek, 
Templomlakó Juliskák, Nagyotígérek Aladárok, Nekemhasznos Rezsők, Hatalmasén 
Gedeonok, Ugorjdoki Balambérok, Jótakarok Imrék, Denemhagyják Terézek és más 
hasonlók alkotják a mindenható testületeket. 

Ők nem ismervén kötelességeiket, csak addig jutnak el a gondolkodásban, hogy sokkal 
biztosabb valamit elvenni, mint adni.  

E. Cs. nagyot csap a levegőbe. 
Hogy indul el a privatizáció egy magasabb szinten, ha még a funkcionálisnak keresztelt 

alapfokon sem jutottak el az ismeretek az illetékesekhez, több mint fél évtized után. Mikor 
nem ismerik, s így el sem ismerik a duális finanszírozás mibenlétét, s az ezzel járó 
felelősséget. 

 Nem csak az ő hibájuk, csitítja magát okoskodó kollégánk. Hiszen évekig ült a TB is 
ezen az információn, s alig lehetett kipréselni azt belőle 1997-ben. Addig még hivatkozni 
sem volt mire az önkormányzattal vitázó háziorvosnak. Ezután is csak egy újságban feltett 
kérdésre írt cikk volt a segédeszköz. A törvények és rendeletek csupán célozgattak arra, hogy 
mit lehet és mit nem. 

Barátunk már a volánnál ül. Megkönnyebbülve, hogy a kocsit nem vitték el sem a 
rendőrök sem illetéktelenek. 

Mennyi újabb bajtól, vitától, fájdalmas sebtől kímélhetnénk meg orvost és 
önkormányzatot egyaránt, s mennyivel több energia maradna betegre-polgárra, ha jóelőre 
tisztáznák a döntéskényszerbe kerülők számára azt, hogy miről is van szó. 

Úgy, hogy mindenki megérthesse.  
A feltehetően jóakaratú többség megkönnyebbülten hozhatná meg pozitív döntését, 

eltűnnének az értetlenségből bizonytalankodók, az ármánykodók, és a haszonlesők pedig 
meggondolnák háromszor is, hogy megéri-e az ármány úttalan útjaira lépni.  

Az esti híradó már emlegeti is a lezajlott eseményt. Nem pontosan, nem éppen azt 
kiemelve, ami számunkra a legfontosabb, nem érezve a valódi súlypontokat. 

De emlegeti. 
Valamire készülnek, előbb-utóbb lépni fognak. 
Jó lenne ezúttal élni a saját tapasztalattal és jobban előkészíteni a dolgok szubjektív 

oldalait is.  
Sokszor ugyanolyan fontos, mint az objektív. 
Vagyis a pénz. 
A kocsi lassan gördül el a Postabank előtt. 
Ebben a házban annyi pénzt tapsoltak el, ami elég lett volna az egészségügynek egy 

szinttel magasabban történő újraindításához, gondolja E. Cs. 
Aztán lassan kikeveredik a városból és felgyorsulhat. 
Akár a reményei szerinti privatizáció. 
 

Leányfalu 
(46. kép) 

 
1999. október 17. 

 
Dr. E. Cs. elmélkedései a médiának kiszolgáltatott állapotban 
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A Kossuth rádió esti krónikájának háttér műsora vége felé közeledik. A vacsoráját – 
étvágyrontó hírek, és az ezekből fakadó hasonló hatású elmélkedések közepette – fogyasztó 
E. Cs. összerezzen.  

A rövid mondatok csattannak a dobhártyáján, az ingerület vad nyargalással csap le a 
kéregre. Meghallgatták a kormánybiztost, szól a hír. A privatizáció az önkormányzatok 
kezébe kerül, ők döntik el, kivel és milyen feltételek között hajlandók tárgyalni. Így nem 
sérül az önkormányzatiság. 

E. Cs. kezében megáll a falat, koponyájában rágás helyett a rágódás kap központi 
szerepet.  

Ki tette ezt? Hiszen Fodor Miklós közülünk való, s éppen ettől kellet volna 
megvédenie. A hír csúsztatás, vagy nagy tudósítói, esetleg szerkesztői baki kéne legyen.  

Már ott is ül a telefon mellett, s ez így megy éjfélig. Mindenhol megdöbbenés. 
A FAKOSZ kérésére küldi is az internetről leemelt információt.  
E. Cs. a faxot olvassa. A legnépszerűbb napilap szerint Fodor doktor nem ezt mondta, 

de annál inkább mások.  
Ez nem lehet igaz, gondolja E. Cs. és tovább telefonál. 
Országszerte bizonytalanság, vérmérséklet szerint: egyeseknél meggondoltabb, 

másoknál meggondolatlan reakciók. Az elcsukló hangtól a vad káromkodásig. A bűnös 
ismeretlen, a szidalmak mégis egyirányúak. Ismét sikerült egy ötletrohammal rombolni a fent 
és lent között oly nagyon óhajtott bizalmon. Vajon véletlenül? Vajon kétbalkezességből? 
Vajon lobby érdekből? Vagy netán…??? Itt ma már mindent lehet. 

Hiszen még alig kezdtük feldolgozni magunkban az ígéretek füstbemenetelét, a 
szerződéskötés megalázó procedúráját, s nem utolsó sorban a legrosszabbkor bejelentett 
10%-os elvonás visszavont, de mély nyomokat hagyó ötletét. 

E. Cs. nehezen alszik el. Másnap folytatódik a telefonálás, személyes találkozások is 
tarkítják a képet. Odafönn meglepően keveset tudnak a dologról. Akkor miként juthatott az 
ügy ebbe a stádiumba? Hírek szerint a javaslattevők is korrekciót fognak kérni, mert nem 
egészen ezt mondták!? 

Vajon megtudjuk-e valaha az igazságot, gondolja E.Cs. Egyelőre azonban inkább az 
érdekli, hogy az egymásnak feszülő elképzelések közül, a józan ész képes-e 
győzedelmeskedni. 

A telefonok, faxok, e-mailek és emberek, keresztül-kasul száguldoznak.  
És ötödnapra csoda történik. 
A szombati lapot már hajnalban leső E. Cs. olvashatja a miniszteri nyilatkozatot. 
Lesz praxisjog. (Tehát nem döfik hátunkba saját fegyverünket.) A nemzet ajándékaként 

kapják meg a jelenleg dolgozó háziorvosok. 
E.Cs. próbál megkönnyebbülni, de már nem tud. 
Már nem képes hinni. A hit-tartalék kiürült. Majd ha túl vagyunk rajta…gondolja. 
Csak egyet nem ért. 
Ha praxisjogot kapunk, az az általunk létrehozott szellemi értékek valódi 

tulajdonosának felismerése, azon felhalmozott értéknek a jogos tulajdonoshoz való 
visszajuttatása, melyet ingyen, saját életéveiket, közel kétezren egész életüket beleépítve 
adtak a nemzetnek. 

Hogy lehet ez akkor: „ A nemzet ajándéka?” 
Ha netán ténylegesen bekövetkezik, beszéljünk inkább „az igazság pillanatáról”. 
A rádió ismét híreket vezet fel.  
E. Cs. szorongva nyúl a készülékhez. 
Kapcsolja ki? 
Vagy készüljön fel ismét néhány napi izgalomra? 
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Leányfalu 
(47. kép) 

 
1999. november 15. 

 
Dr. E. Cs. elmélkedései egy fehér asztal és a Duna mellett 

 
Hangtalan fecsegésre hajlamos barátunk megropogtatja az ülés közben elgémberedett tagjait. 
Következményeikkel az ősz nedves ködjei is benne vannak már ebben a mozdulatban. 

Az ünnepi hangulatban kitóduló közönség dús asztalok mellett gyűjti a szépséges, de az 
egyszerű otthoni ízekkel versenyrekelni képtelen látványfalatokat. A gyakorlottabbak előre 
tankolnak desszertből is. A végére nem szokott maradni. Letarolják az édesszájúak. 

Az asztal hamar rágcsálók körévé tömörül.  
E. Cs. ekkor észleli a média neves alakjának jelenlétét. Íme a rólunk gyakorta 

kritikusan írni hajlamos sztár. Kétségtelen tehetségét jelentős profi tapasztalat és annál is 
nagyobb őt szolgáló információbázis izmosítja. 

Szó, szót hoz. 
Schleffer Ödön kolléga kitűnő gondolatait parafrazálja barátunk. Arról tesz említést, 

hogy bizony-bizony csak az hír, ha hibázunk, a sok ezer gyógyult „esete” nem érdekes. Csak 
az orvosi műhiba bír hírértékkel, a becsülettel végzett munka soha. 

Parnasszusi magasságból csap le a fölényes válasz. 
Miért? Azért mert nem az a hír, hogy a Duna lefelé folyik. 
E. Cs. dermedten hallgat. 
Az ünnepi hangulatban senkit sem szeretne megsérteni. A kikívánkozó válasz torkán 

akad. 
Ráadásul nálunk bizony az is hír, ha a Duna lefelé folyik. Ha hagyják saját medrében 

haladni távoli célja felé. 
Egyébként pedig mi az oka, hogy a rólunk tudósításból élők, töredékét sem akarják 

tanúsítani irántunk annak az empátiának, melyet tudósításaikban tőlünk éjjel-nappal, 
fáradtan-pihenten, öregen és fiatalon – minket semmibe véve, semmivé téve is 
megkövetelnek? 

E. Cs. felhörpint egy kesernyés grapefruit levet. 
A kérdésre választ soha nem fog kapni. Ezt jól tudja. 
Szedelődzködik. Hazafelé indul. 
A Duna-parton a vizet nézve halad észak felé. 
A vén folyó pedig csendesen folydogál lefelé, délnek. Zavaros, bölcs és nagy. 
E. Cs. az irodalomtörténeti dinnyehéjat keresi rajta. Lelki szemei előtt ott is 

himbálódzik a novemberi Duna vizén. 
Igen – gondolja barátunk – a költő számára valamikor ez is hírértékű volt. Hallhatatlan 

sorokkal tudósított róla. 
De ő csak egy egyszerű – öngyilkos – költőóriás volt. 
 

Leányfalu 
(48. kép) 

 
1999. december 10. 

 
Dr. E. Cs. elmélkedései bántásainkról az emberi jogok napján 
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Alig fél nappal azelőtt, hogy a véres évszázad utolsó emberjogi napja rávirradt, 
konfliktuskerülő fogalmazásban, mert ezt a képességünket rövidesen megvizsgálják: ismét 
furcsa megnyilatkozások kerültek – testét-lelkét szűrésre alávetni kész – barátunk látó, és 
hallóterébe. 

Először lássuk az alaphelyzetet, gondolja a búsképű álmodozó. 
Közel hétezer ember van hónapok óta a hírek kereszttüzében. 
Közel hétezer emberről keringenek – mások hibájából – szélsőséges hírek.  
Közel hétezer ember „helyzetbe hozásával” remélnék megmenteni az anyagi és morális 

tartalékait felélt egészségügyet. 
Közel hétezer embert emiatt irigyelnek. 
És mit csinálnak ők, a hétezrek? Kérdezi magától elérzékenyülni már gyanús 

gyakorisággal kész kollégánk. 
Nos, ők kétszeres várakozásban élik az általuk ellátottakénál átlagában rövidebb 

életüket. Várakoznak az advent megszentelt hangulatában, mint bárki más halandó, és 
várakoznak a nagy huzavona mielőbbi végét remélve. 

Ezenközben pedig mások „kockát vetnek ruháikra”. E. Cs. fegyelmezetten… nem 
legyint! Egész testével készül a tesztre. 

Magában arra gondol, hogy már nem lehet tudni, milyen szándékok és követhetetlenné 
váló érdekek működnek a mélyben. 

Igen, csupán néhány órával állunk az évszázad utolsó emberjogi napja előtt. 
Enyhe, becsapós, eleinte ködös, barátságtalan, majd fokozatosan felderülő decemberi 

nap van.  
Ismét egy rendezvény vendége fáradhatatlan elmélkedőnk. 
A kezdést megelőző beszélgetések során felháborodva emlegetik azt a hangot, melyen a 

parlamentben a háziorvosokról beszéltek. Milyen jó, hogy nem volt idő a képernyőt 
nézegetni, örvendezik az ősz jóhiszemű. 

De folytatódik a csevely. Egy – állítólag – immár szólásmondás rangjára emelkedett 
mondatot citálnak: „A háziorvos az, aki elveszi a kártyát, továbbküldi a beteget és 
zsebrevágja a kártyapénzt.” 

Újabb ismerős egy vasúton ellesett beszélgetést emleget: A szemét háziorvos nem 
látogatja rendszeresen munkaképes betegét, hogy ellenőrizze otthon gyógyszerszedését. Csak 
zsebeli a sok aláírt kártya után a rengeteg pénzt. 

De már meg is kezdődik a rendezvény, s hallj csodát, ismét csak a háziorvosról szól a 
szöveg. 

A privatizáció rossz irányba viszi a dolgokat. Ergo jobb lenne a háziorvosokat a 
közösbe terelni. Annál is inkább így van ez, mert csak azzal „tarthatók kézben”, hogy nem 
tudják megoldani a helyettesítést, a kötelező továbbképzést, és betartani a rendelési időket. 
Vidéken nem is rendelnek. Utolérhetetlenek. Kapálni járnak. „El kell húzni az orruk előtt az 
anyagiak mézes madzagát”, ha munkát várunk tőlük. Stb. 

     Az árva érintett csak ül és bámul. Annyi ereje még van, hogy a későbbiekben 
beszámoló – nem a vitatkozás szándékával, de – ennek ellenkezőjét bizonyító kolléganőnek 
kezet csókoljon. 

     Aztán a választ is megkapja. Ő is volt körzeti orvos egy időben. 
     Addig érezte magát orvosnak.                                                    
 

Leányfalu 
(49. kép) 

 
2000. január 07. 
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Dr. E. Cs. meggondolásai és meggondolatlanságai 
                       
Hétezres táborához hasonló módon meghurcolt ismerősünk, immár öt éve elmélkedik együtt 
hűséges olvasóival. Eleddig sem tértek el egymástól gondjaik-bajaik, hát még most. Az 
utóbbi hónapokban kollektív megkínzatásnak vetették alá az első orvos-beteg találkozás 
felelősségét hordozókat. Égeti arcát a parlamenti megjegyzés: A háziorvosok „olyanok, 
amilyenek”. A szakvizsga letétele sem segített képzetlenségükön. Mi lenne, ha nevét E. Cs.-
ről, O. A.-ra változtatná. Mondjuk így: Dr. Olyan Amilyen.  

Egy kesernyés mosoly után E. Cs. már másra gondol. A nyilvánvalóan magasan 
felettük szárnyaló érdekek diktálta játszmát a ráadás hónap heteiben követvén a rá 
jellemzőbb mérsékletet meghazudtoló módon – dühöngött. Elmélkedései is ezt tükrözték. 
Most először vette igénybe a bölcsesség hideg zuhanyát is. Elkövette az öncenzúrát. 

Másodszor fut neki annak, hogy tisztázó gondolatokkal rendezze azt a zűrzavart, mely 
agyában fészket vert, szinte állandósult a követhetetlen események nyomán. S most is első 
gondolata éppen az, vajon akad-e olyan szereplő a szégyenteljes színjáték kikényszerítői 
között, aki ennek a hónapok óta tartó feszültségnek és a létfontosságú törvény esetleges 
elvetélésének felelősségét átérzi a beteg szempontjából is. 

E. Cs. levont már minden következtetést arról, hogy mennyire nem fontos az 
egészségügy egy bizonyos szemléletmód híveinek és egy világszerte offenzívába lendült, 
önmaga jövőjét sem kímélő, úthengerszerű erő megszállott képviselőinek. Ezt már egy 
évtized tapasztalata igazolja, és ezzel megtanult együtt élni. 

Nem ennyire egyszerű azonban azt eldönteni, hogy mennyire helyes magatartás a beteg 
szempontjait is negligáló döntésekre rábólintani. 

Aztán századszor-ezredszer jön rá, hogy ez a kettő nem elválasztható, s aki az egyiket 
elfogadja, annak a másikat is el kell fogadnia. Helyesebben egyiket sem fogadhatja el. Csak 
éppen nincsenek eszközei ennek kinyilvánítására. Az egyetlen ilyen lehetőség a méltatlan 
körülmények között folytatott munka végnélküli folytatása, az önmagát felélő magatartás. 
Csakhogy ezzel a személytelen ellenfél, vagy testetöltő képviselői, nem sokat törődnek. 

A parlamenti vita és újságközlemények, nyilatkozatok és médiahírek torlódnak 
túlterhelt emlékezetében. Keresi a kulcsot, a kulcsmondatot, a kulcsjelenséget. 

Újra és újra az egymást kiegészítő két dolog jut eszébe. 
Az egyik egymagában nem tűnik oly érdekesnek. Ezt, ha megvalósíthatatlanságát, 

folyamat jellegét, dinamikus, időben felépíthető, fejlődésszerűségének igényét nem ismerné, 
akárki kívánhatná. Így szól: A privatizáció történjen egyszerre az egészségügy valamennyi 
ágazatában. Legyen mindenkire kiterjedő. 

De azonnal más színt kap a kép, ha hozzá tesszük a másodikat. Az elfogadhatatlant. Ez 
pedig így hangzott el: Ha már mindenképpen be akarják vezetni a praxisjog fogalmát, akkor 
ezt az önkormányzatoknak kell odaadni. Ők adják majd ezt tovább piaci áron – ha akarják – a 
háziorvosoknak. 

E. Cs. érzi azt, ami e ravasz fogalmazás mögött van. Elképzeli amint hétvégén átmegy 
– mondjuk az újgazdag zöldségeshez – és felveszi a heti bért. Még egy snapszot is kap az 
előszobában, miután átadja az ipari kamera által ellenőrzött heti hálapénzt is. 

Az önkormányzat pedig jól jár. A pályázat nyertes zöldséges biztosan maga is hálás 
volt. S ha nem is, de az általa fizetett kerek summából telik járdára a rendelőig, s az egyik 
bizottsági elnök lakása irányába is. Igaz, csak fél útig. 

A betegek mit sem sejtve kapják meg – azt hiszik – ugyan azt az ellátást, mintha a 
biztonságban és a tervezés lehetőségével felruházva dolgozó orvos harminc éven át építgetett 
praxisában látnák el őket.  
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De az is lehet, hogy zöldségesünk nem zöldséges. Színeit különben is oly sokszor 
váltotta már. Lehet, egy jogi személyiség képviselője csupán. Az orvos pedig egy 
egészségügyi kolhoz derék jobbágya. Jó esetben, még háztájit is kap a maga módján.  

Egyre kedvetlenebb barátunk egyre képtelenebb magyarázatokra vetemedik. Mi mást 
tehet. A világon mindennek oka van. Ha valamit ennyire ráncigálnak, akkor az a ráncigálok 
valamelyikének nagyon fontos konc. Ő is kapaszkodna bele, csakhogy ő nem tud a koncon 
marakodók kíméletlenségével huzakodni. Saját élete munkáját tépik-marcangolják. Úgy jár, 
mint a mesebeli anya a bölcs szultán előtt. Nem tudja kitépni gyermekét a hamis anya 
ráncigálásából. De hol van itt a bölcs és hatalmas szultán? 

Aztán eszébe jut, hogy hol és mikor él. Eszébe jut a piac szó. És annak régebbi 
változatai. Bizony olyanok is lehetnek a koncra török, vagy a koncra törést egyengetők 
között, akik nem is oly régen még őt kérdezgették a tőke rothadásának kellemetlen illatairól?  

Vajon milyen lehet az ő leheletük? 
E. Cs. ismét rálegyint.  
Egy biztos, nem az utolsó. 
 

Leányfalu 
(50. kép) 

 
2000. január 29. 

 
Dr. E. Cs. elmélkedései a kultúra templomában 

 
Január hava kezdi kilehelni hideg lelkét. Pest huzatos mellékutcáiban már nem fúj át 
kabátunkon a szél. És csodák csodája itt egy parkolóhely. 

E. Cs. jelez és komótosan beáll a kényelmesnek mutatkozó résbe. 
Kellemes estét remél. A tudományból született piac beveszi magát néhány órára a 

művészetből csinált piac házába.  
A nagyvonalú cég pompával köríti a majdani vásárlók majdani igényeit felébreszteni 

képesek előtti bemutatkozót. Újabb csodaszer a magyar piacon. 
A kényelmes zsöllye és a padlófűtés barátságos melege otthonosan vár. 
S íme, már szól is a tudomány. 
Színvonalasan, tárgyszerűen, visszafogottan, meggyőzően, cáfolhatatlanul.  
A kört neves külhoni professzor zárja. Néhányan értik is. A professzor vékony kis 

emberke, tapintatlanul azt is mondhatnánk, jelentéktelen. De van benne valami. Talán éppen 
a méltóság, a nagyság látszatát keltő mindennemű külsőség vagy igény hiánya. Nemzetközi 
tekintélyét munkájával alapozta meg, s megengedheti magának, hogy ne keressen más 
eszközöket. 

Aztán véget ér a szakmai program. 
Mindenre figyelni szerető barátunk csodálkozva hallja, hogy a számára rövid idő alatt 

szimpatikussá vált emberke meglepetésre készül. Feszülten figyel. 
És ekkor az megjelenik, szinte ugrabugrálva, vidáman, kedvesen, gyermeki derűvel és 

mintha itt sok száz barátja ülne. Kezében egy szál hegedű. 
Nem tagadja, ő itt ebben a gyönyörű házban szeretne muzsikálni. Na nem, ne higgyék, 

nem művész ő – csak szereti a zenét. 
És még valamit. 
Még valamit, amit feléjük nem szégyen szeretni. Ami náluk természetes és fel sem 

merül annak a gondolata, hogy nevetséges lehet. Az pláne nem, hogy gyanús, vagy 
éppenséggel megbélyegezhető. 

A hazáját. És annak népzenéjét. Azt szereti a kis emberke. 
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És amint a skót dudán ismert dallamokat hegedülni kezdi, megnő E. Cs. szemei előtt, 
betölti a muzsika szentélyét. Akár a palackból kiszabaduló szellem. Terebélyesedik, és 
minden zugot elfoglal.  

E. Cs. azt szeretné, ha a lelkek és elmék zugaiba is bejutna. 
Lássátok emberek. Vannak a világnak boldogabb fertálya, ahol ez így természetes. 

Gondolkodjatok el, kollégák. 
Aztán a varázslat végéhez ér 
E. Cs. még látja egyszer a számára jelképpé vált alakot. Egy oszlopnak dőlve mesél 

néhány embernek. Kedvesen, közvetlenül. Miközben a tömeg egymást taposva veszi 
magához az esti kalóriákat. 

De ez nem ide való történet. 
A kocsi motorja csendesen felduruzsol. A késő esti krónika izgatottan tudósít. Kirúgták 

X.Y. igazgatót. Nyilatkozatháború. Újabb botrány a magyar ugaron. 
Marjuk egymást. 
81 éve ilyenkor Ady már elpihent. A hazát siratta utolsó szavaival is. És azt a kisebbiket. 
E. Cs. fülében most furcsa módon egy kis skót kolléga hegedül. 
 

Leányfalu 
(51. kép) 

 
2000. február 26. 

 
Dr. E. Cs. elmélkedései Puccinit hallgatván 

 
A zümmögő kórus andalítóan fájdalmas érzéseket ébreszt. 

A képernyőre felkerül a cím, és ismét kopogni kezdenek a fáradhatatlan klaviatúra 
billentyűi. 

Hogy a Pillangókisasszonynak mi köze lehet barátunk elmélkedéseihez, még maga sem 
tudja. De van valami összefüggés. 

E. Cs. ismét érzi, hogy elmélkedni kell (vagy – friss kongresszusi élmény – a 
betegjogokat sértő módon, a felelősség elől egy holt nyelvben bujkálva: necesse est). A 
szombat este erre különösen alkalmatos. Különösen azért, mert az éteren át a Metropolitan 
küldi szokásos hétvégi operaközvetítését távoli országokba. Így egy pannon elmélkedőnek is. 

Szegény kis Cso Cso Szan. Ígértek néki, majd cserbenhagyták. 
Megvan! Gondolja E. Cs. Itt az összefüggés kulcsa, itt az, ami ismét elmélkedésre 

hangolta. 
A világ olyan, mint egy – jogaiban akarva-akaratlanul is gyarapodó – beteg szervezete. 

Minden mindennel összefügg. 
Egyébként is már néhány hete forgatja fejében a kérdést. 
Eszébe jut Mátraháza. 
Örömünnepre gyűlni készült a háziorvos-társadalom. És nem csalódott. A várva várt 

hírt, a közismerten nagy harc eredményét jelentő törvényt, jelentőségének megfelelően, a 
Miniszterelnök adta át. Emelkedett pillanatok voltak. Ebben sok kollégával értett egyet 
elmélkedőnk. 

Az ördög azonban nem alszik. 
Média papnői már másnap, ahogy mondani szokás: „szövegkörnyezetéből kiemelt” – 

gúnyosra hangolt környezetbe átemelt – idézetekkel próbálták profi ármánnyal az államfő 
ellen fordítani az ott elhangzott őszinte szavakat. A jelentős programvázlatot bagatellizálták. 
Eleve megfosztották a „hihetőség vélelmétől”. Azt is többször felemlegették neki, miért kérte 
számon az egészségügyön a józan paraszti ész használatát. 
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Úgy általában pedig – az alapellátás-csömörtől szenvedő újságok – nem foglalkoztak az 
egésszel jelentőségének megfelelő szinten. 

A fő baj mégsem ez volt, gondolja E.Cs. 
Már ott a helyszínen megtörtént az ünneprontás. A Miniszterelnök távozását követő 

fórumon. Magának a várható végrehajtási rendeletnek a részleteivel és más ezzel párhuzamos 
kérdésekkel foglalkozván. Ami ott terítékre került és sok válasz is, melyet az illetékesektől 
kaptak – ünneprontó volt. Bizony nem a beteljesülés boldog érzésével, hanem új meg új 
kérdőjelekkel tértek haza. 

Megcsalva érezték magunkat. 
Ki itt a bűnös? Kérdezi E. Cs. magától.  
Valóban ilyen nagy a rövidlátás, valóban bele kellett rondítani az örömbe? 
Naiv barátunk megpróbál csavarosan egyenes utat találni. 
Az természetes, hogy a politika nem csak a kérdések megoldásáért felelős. Úgy kell 

azokat megoldja, hogy általa kivívja azt az elismerést, mely utóbb a hatalom megtartásában 
segítheti, következésképpen tehát a cselekvés fonalát továbbra is kezében tartva, az elkezdett 
terveket megvalósíthatja. És így tovább. 

Elképzelhetetlen olyan amatőrség, hogy egy siker kiaknázása előtti azonnali 
lerombolása, semlegesítése – saját ötlet legyen. Ha ez így van, az igen szomorú.  Marad egy 
másik feltevés is. Ez magán viseli a paranoia jeleit, de óhatatlanul felmerül. Az ilyen ötletek 
vajon csak a szakmában nem otthonos, de helyzetben levő szakemberek ügyetlenségei, vagy 
netán tudatos kihasználása ez a politikusok – ügyeinkben érthető – járatlanságának? 

Minden lehet, mondja magának E. Cs. 
Közben, a rövid boldogság után cserbenhagyott Cso Cso Szan már halott. 
Nekünk azonban nem megoldás a harakiri – mormolja magában barátunk. 
Nekünk feladatunk van, elvárják áldozatos munkánkat, és közben játszanak idegeink 

vékonyodó húrjain. 
Barátunk egyelőre a tértivevényes levelekre kezd félretenni bélyegre valót a busás 

kártyapénzből, nehogy a ciánozott busák sorsára jussanak kártyái. 
A fejlett betegjogokat élvező polgárok ugyanis még csak nem is ösztönözhetők arra, 

hogy orvoshoz menjenek. A „szakemberek” pedig nem akarják megérteni, hogy a kártyapénz 
nem valódi teljesítménydíjazás, hanem átalány. 

A rádióban az operának vége. A közönség tombol. A közönség elégedett. 
Bejelentik a következő heti műsort: A víg özvegyet fogják közvetíteni.  
Hogy E. Cs. képes-e egy nagyoperett dallamai közben is elmélkedni, vagy inkább 

mással foglalkozik, az még sok mindentől függ. 
Először azon kellene gondolkodni, hogy ami itt folyik drám, vagy már annál is több – 

operett. 
Egy héten belül nem valószínű, hogy kiderüljön tud-e elmélkedni E. Cs. Lehárul.  
Ennyi idő alatt nincs remény arra, hogy minden, ami drámai, elhárul. 
E. Cs. – paradox módon – belenevet a képernyőbe és másik zenét keres. 
Íme, egy terület, ahol szabad akaratát érvényesítheti. 
 

Leányfalu 
(52. kép) 

 
2000. február 27. 

 
Dr. E. Cs. meginog, de emelkedő kedve visszatér 
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Fáradhatatlanul elmélkedő barátunk fáradni érzi magát. S felteszi a kérdést: érdemes-e 
elmélkedni mai napság. E. Cs.-t megcsapja a befeléfordulás, a l’art pour l’art érzés, a 
feleslegességet jelentő hangulat veszélyes szele. 

Arról elmélkedik, hogy ha nem elmélkedne, mit lehetne tenni az így felszabaduló 
időben.  

Például alhatna. Jelentős deficitje van. Na, de minek. Már Fülöp, a derék király 
megmondta: lesz arra idő az Escoriálban.  Esetünkben ezt a köznép nyelve sárga agyagként 
említi.  

Vagy családjával foglalkozhatna. Itt is jelentős a deficit. Csakhogy az elmélkedésre 
fordított percek vagy gépkocsivezetés, vagy éjjeli PC pötyögtetés közben következnek be. A 
család, személyét legjobban igénylő tagjai, az unokák, ilyenkor elérhetetlenek. 

E. Cs. már tudja, hogy nem lehet elmélkedés nélkül élni. És hátha akad, aki igényli is a 
vele közös gondolatforgatás tevékenységét. Pro vagy contra, mindegy. 

Szóval meghajol a belsőjéből feltörő igény előtt, és látva, hogy azt eleve olyankor 
elégíti ki, amikor fogyó szellemi energiáit másra már nem használhatja: gondolkodni kezd. 

Itt van például ez az érthetetlen helyzet, a rezidensek és az őket foglalkoztatni nem rest 
kollégák esete.  Sokszor mélázott már azon, hogy egy igen körültekintően kidolgozott és 
eredményes rezidensképzés félidejében miért veszik le kezüket a fiatalokról. Miért várják el, 
hogy ezt a terhet is maga a rezidens vagy az őt befogadó kolléga vegye magára? A 
degresszió-kedvezmény csak mamut körzetekben teszi lehetővé a részleges forrásteremtést. 
Pedig 3 év nem kevés idő. Egy rezidens életében sem. Élnie kell valamiből még a kezdőnek 
is. Hát még a kórházból átnyergelt „haladónak”. Esetében már sokkal valószínűbb, hogy 
gyermekeket is el kell tartani. 

Igen érdekes módon, a sok fórum még több vitája során ez nem felkapott téma. Mégis 
sarkalatos. A rezidensektől várjuk a megújulást, a természetes körforgás beindulását. 
Elköltjük a képzésükre eddig biztosított jelentős forrásokat, hogy utána máshol keressék 
boldogulásukat? 

E. Cs. hümmögést hallat – sokadszor – és más tárgyra tér. 
Ezúttal az alázuhogó adminisztratív igények sokaságával szemben érzett 

kiszolgáltatottság érzése legyinti meg. 
Mostanában a nap legkellemetlenebb pillanata a postabontás. Vagy csekk vagy 

jelentéskérés. A több tízezer forintos ajánlatokat hirdető meghívó pontszerzésre alkalmatos 
rendezvényekre, már csupán ráadás. 

Mikor, miből, minek és kinek a rovására kérik ezeket a feladatokat végrehajtani? Erről 
nem szólnak az érkező felszólítások. Már az is ritkaság, ha idejében érkeznek. Éves 
visszapillantás valamire, amiről még a PC sem tartalmaz adatot, hiszen előre kellett volna 
tudni, hogy kérni fogják. Számítógépes szakembert kívánó adatsorok, fizessünk, siessünk, 
reszkessünk, teljesítsünk! 

Mi ez, ha nem a teljes kiszolgáltatottság állapota? S ebben a legszomorúbb, hogy 
rajtunk kívül senkinek sem tűnik fel.  

Mi ez, ha nem közöny, felkészületlenség, hozzá nem értés, vagy netán tendenciózus 
visszaélés a hatalommal. 

És itt van a folyton visszatérő forgatókönyv. Új követelmény, nagy pallos-suhogtatás 
(lehetőleg a legrosszabbkor), hangulatok keltése, felháborodás ébresztgetése, szorongás 
magvainak elszórása. Aztán kiderül, hogy a fegyvernek látszó – pallos szerű – tárgy csupán 
zsebkés. Bicska. Ami aztán beletörik az egészbe. De hiába, nem tanulunk belőle. Új bicsak, 
új próba. Lásd szűrés bukása, majd most – alig egy év után – a kártyalejáratás ötlete. Egyre 
megy. 

Feltételeket adjatok – gondolja E.Cs. –, és önként végezzük el azt is amit még ki sem 
találtatok. 
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Leányfalu 

(53. kép) 
 

2000. február 28. 
 

Dr. E. Cs. arról elmélkedik: milyen lenne utolsó elmélkedése 
 

Az E. Cs.-t mostanság leggyakrabban hatalmába kerítő érzés az: elég már. Kemény 
eszközökkel toleranciára nevelődött természete is ellenkezik. Sok az, ami körülöttünk folyik. 

Sokféle érdeklődéséből eredő fokozott sérülékenysége is erre prediszponálja. Szereti az 
elmélkedő életformát, de egyszer ezt is be kellene fejezni. Valami más kellene kitöltse 
gondolkodását, szellemi tornát igénylő szürkéit.  

A körülötte „működő” való világ s a benne vergődő szűkebb pátria, az egészségügy, a 
folytonos csalódások színtere. 

A teljes visszavonulás gondolata csábító, de nem megvalósítható. Pedig ott van a sok 
ezer kötet, mely elolvasásra vár. Hányszor gondolt arra, hogy egyszer valamikor ezt is 
kiérdemli.  

Ami igaz, igaz. 
Kiérdemesült. 
Egyébként is, immár félszáz elmélkedéssel ostromolta ártatlan olvasóit. 
Lehetne leplezni a harci kedvet, s olyan műfajt választani, amelyik szívesen pihen az 

íróasztal fiókjában. Az idő ott érleli későbbi koroknak. Az alkotás öröme így is meglenne. Ez 
talán jó lehetne megoldásnak – gondolja. De ekkor érezni kezdi, hogy a publicisztika oda-
vissza élményt jelentő közege már túlzottan megfertőzte. 

Mi hát a megoldás. 
Hogyan lehetne sérülésmentesen kiszállni ebből a mindent megrontó közegből? 
Ezen töri fejét unalomig ismert barátunk: dr. E. Cs. 
És érzi, hogy elveszett. 
Nem tudja magába rejteni a gondolatot. 
Nem tud hallgatni. 
Az a negyven esztendő mindent beléfojtott. Ez a tíz rászoktatta arra, hogy kimondja. 
Íme, demokráciánk szent titka. 
A kimondható szó öröme és elégtétele. 
Íme, a kapaszkodó, aminek erőt kell adnia egy még sokáig tartó, egyszemélyben 

megélhetetlen, átmeneti kor minden visszásságát elfogadni. 
Írni és várni. 
Tenni és remélni. 

     Hinni! 

 
Leányfalu 

(54. kép) 
 

2000. március 30. 
 

Dr. E. Cs. elmélkedéseit megkísérti a Cini-izmus 
 

A hosszú körzeti menetelés finisében fújtató, de elmélkedésre még nem rest ismerősünk 
közéletet él. Kongresszusok és rendezvények, fő és fórumok tarkítják a kor zavaros 
egészségügyében megkeseredett napjait.  
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Mint a „felmenedzseltek” mondják, ma a legfőbb tőke az információ. Hát mit ne 
mondjak, gondolkodik barátunk, ezen szempont alapján nem vagyunk tőkeszegények. Mert 
az információ árad. Hideg is, meleg is, jó is, rossz is és főleg igaz is és hazug is. Egyszerre. 
Ember legyen a talpán, aki átlát a szitán. 

Mi történhetett itt, kérdezi magától E. Cs. miközben többrendbéli réteseket bocsát 
útjára, az információk bizarrsága ellenére, még most is egy irányban működő 
emésztőrendszerébe. Szünet van. A teóriák után a kalóriák magunkhoz vételének ideje. De az 
izgalmaktól megviselten rágcsáló sokadalom most sem nyugszik. A hasi erek tájékára 
kívánkozó agyi vérellátmány sem akadály. Találgatnak. Kinek lehet itt hinni. 

A sokaság tagjai orvosok és a fórum második felére fogyatkozó önkormányzatiak, ki-ki 
a maga szempontjait keresi a hallottakban. És ki-ki megtalálja, olykor egyazon előadó, de 
főleg az egymást követő szónokok bölcs intelmeiben.  

Az okozók által fércműnek deklarált, de jó esetben mégis folyamatokat generálni képes 
3 paragrafus a végrehajtási rendeletek áldozatául látszik esni. 

Mi van e mögött? 
A miniszteri aláírás ott van a bekezdések végén.  
Akkor pedig?  
Nem olvasta vagy nem ezt írta alá. 
Alá kellett írja. 
Ezt akarta aláírni. 
Esetleg nem azt jelenti,amit mond, vagy ahogy magyarázzák? 
A bevezető szónok a zavarkeltés veszélyeiről beszélt, s a továbbiak mégis ennek 

jegyében zajlanak. Mi hát az igazság?  
E. Cs. már ismét ott ül a padsorokban, és ámulva hallgatja a nagyok élesedő és 

érzékenységektől, presztízsértelmezésektől, meg...szóval sokmindentől nem mentes 
szócsatáit. 

A működtetési jog nem lehet fiktív, szól a kamara bölcs szava. A működetési jog 
általános érvényű, tehát fiktív is lehet, felesel a hatalom képviselője. Mi több, már el is 
keresztelte valaki országos érvényű horgászengedélynek. 

Az önkormányzat továbbra is azt csinál, amit akar. Az önkormányzat nem szállhat 
szembe a szakma szavával. 

És így tovább. 
Ez már sok, ez már tragikomikus. Kinek az érdeke, hogy minden várakozásunk 

nevetségességbe fulladjon? Ki tette ezt? És miért hagyták a dolgokat idáig fajulni azok, akik 
most látják és elítélik, de tervezet formájában is látták, és nem ítélték el. 

A társaság ismét kis köröket alkotva vitatkozik. Végéhez közeledik az ismét csak 
sokkoló nap. Akik a zűrzavar veszélyeiről beszéltek, még a zűrzavar kialakulása előtt 
távoztak. De itt áll a sok megzűrölt és megzavart. 

Az önkormányzatiak információs muníciójukkal már elégedetten hazavonulhattak. 
Akik most itt beszélgetnek, holnap tízmillió állampolgár egészségének alapfokú felelősei. 

E. Cs. egy hangulatra figyel fel magában. Nem is olyan régen még vidám szellemi 
tornákat folytattak egy jeles emberrel, aki míg élt, a Cini névre hallgatott legszívesebben. És 
ismét begerjed az akasztófahumortól olajozott, vigasztalni is képes Cinizmus.  

A praxisról folyik a vita. Definíciót keresnek. Barátunk fáradó agyából kipattan a 
megoldás. 

Mi is a praxis?  
A háziorvos számára kijelölt türelmi zóna. 
A társaság derűsen oszlik szét, a zűrzavar marad. 
 

Leányfalu 
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(55. kép) 

 
2000. június 28. 

 
Dr. E. Cs. elmélkedései évfordulós bolyongás közben 

 
Az egészségügy ősz rabszolgája – ki a reményt megragadni újra meg újra kész – óvatosan 
vezeti bérkocsiját egy 85 gépből álló demonstráló oszlop mellett.  Mint mondják, kistermelők 
demonstrálnak éppen. Kombájn-kombájn után. Mennyi kistermelőnek van már kombájnja, – 
gondolja E.Cs.  

Ezen elmélkedik még, mikor már a Királyhágó szerpentinjén halad. Az útra széles 
csíkokban terítik a bitumenes kőzúzalékot, feliratok intik az utast lassú haladásra. A hőség 
kegyetlen. Az automobil külső hőmérője 38 C. fokot jelez. 

Araszolva halad a kocsisor, kövek ropognak-kopognak. Csak baj ne legyen. Egyszerre 
rémítő kattogás, csikorgás közepette vágtató kocsisor előzi a cammogókat. A nyitott ablakon 
át szurkos kőtörmelék zúdul E. Cs.-re. Az elhúzó autókon magyar rendszám. 

Az eset a hágó túlfeléig többször megismétlődik. Egy közéjük ékelődő osztrák Audit 
kivéve, valamennyi előző kocsi magyar. 

A veszélyt, a következményeket negligálva, előzni már tudunk – gondolja E. Cs., és 
félrehúz hűsölni egy erdei tisztásra. 

Csucsán már csupán a helyismerettel rendelkező gondol Adyra és Csinszkára. A felirat 
csak a következő tulajdonos, Octavian Goga múzeumát hirdeti. Író ember volt ő is, s 
mellesleg egy fasizálódó kormány kardos, nacionalista minisztere. De ez itt már így szokás. 
Hitler egykori kedvence, Antonescu generális, a német nyomás nélkül is több százezer zsidó 
és más áldozat meggyilkolásáért felelős hóhér, a hírhedt besszarábiai jég alá lövéseket 
kidolgozó Calotescu főnöke, ma sugárutaknak ad nevet a szomszédban. 

Bánffyhunyadon a roma kisebbség – még vakolatlan – 4, 6, 8 fénylő tornyocskával 
díszített kis palotái. A tulajdonosokkal Nyugat-Európa városaiban lehet találkozni. Kis 
perselyekkel gyűjtögetnek szerény 8-15 szobás kétszintes házaik befejezésére. 

A kincses város utcáin balkáni tömeg. Tanácsos védettebb helyre félrehúzódni. A jól 
ismert óvárosi utcácska, mely az irodalomtörténetbe is bevonult, egy nyomszélességű. Ennek 
megfelelően egyirányú utca. Egyirányú, – mindkét oldalról. Az utca közepén összetalálkozó 
úrvezetők békésen tárgyalnak arról, hogy ki tolasson vissza. Mondják, évek óta így van ez. 

A temetőben nyomorék, vagy elnyomorított koldusgyerekek, az utak megsüllyedtek,  az 
ősi nemesi kriptákon többségi nyelvű feliratok. Már hiába van rajta a műemlékjelzés. Nem 
védi. Mondják, Funar polgármester úr nagy gondot fordít a halottak száműzésére. Az élőket 
az egykori Magyar Nemzeti Színház lépcsőjéről tartott beszédében fenyegette halállal. Vele 
nem foglalkozik Európa. Őt biztosan minden sajtóvihar nélkül meghívhatnánk baráti 
látogatásra. 

A város egyik fele szorongva várja a választás eredményét, józan szövetséges után 
kutat. A másik, nagyobbik része, az új, szürke, sivár és piszkos betontengert feltöltő tömeg 
kitart Funar mellett. 

Tordáig hatsávosnak tűnő jó út, felfestés nélkül. Szabadon kóvályognak rajta a kocsik.  
E. Cs. ismét csak Hemingvayre gondol.  Az egykor Trianonból is tudósító író később 

klasszikussá vált mondását idézi magában: „Európát akartunk csinálni a Balkánból, s 
Európából csináltunk Balkánt”. 

Torda és Marosvásárhely között útépítés. Évek óta. Félsávos lezárás 20 helyen. Két 
helyen dolgozgatnak is. 
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Az egykori székely fővárosban tavaly ünnepelték a többség többségbe kerülését. Az 51 
százalék bejelentését pezsgőbontással köszöntötték. Ez volt az utolsó igazi nagyváros a 
végvárak közül. Most majd a közepeseken a sor. 

Találkozó. 
A vártemplomban istentisztelet. Senki sem kérdezi a másik felekezeti hovatartozását. 

Az ökuméne ott ma is természetes, mi több a Te benned bíztunkat, azt a bizonyos 
kilencvenediket, a zsidó kolléga is velünk mormolja. Sok olvasata van ám ennek a zsoltárnak 
az őt éneklők számára. Itt még sok a közös gyökér, és ápolják is. 

E. Cs. csodálkozva tapasztalhatja, hogy a hotel és vendéglő az egykori magyar 
polgárváros vendéglátó kultúráját idézi. Kifogástalan kiszolgálás, nagyszerű ízek. A 
kolozsvári szomorú tapasztaltok után felszabadultabban lélegzik a vándor. 

40 éve 120 fiatal magyar orvos indult innen útjára. 
Ma 18 már halott, 20 az anyaországban, s közel ennyi a nagyvilágban éli utolsó munkás 

éveit. Az otthon maradottakból sokan már nyugdíjasok. Nem tudnak befizetni a számukra 
drága bankettre. Egyhavi nyugdíj nem fedezi. 

Az egyetem dísztermébe már ismét beengednek, de a vezetőséget nem képviseli senki. 
Három idős tanár a kevés élőből még megjelenik. Egyikük már a Magyar Tudományos 
Akadémia tagja. Megható megemlékezések. E. Cs. arra a helyre ül, ahol az 56 nyomán 
rendezett boszorkányper során faggatták. A tettesek halottak, a cinkosok nem jöttek el. Pedig 
már régen túl vannak áldozataik a keresztényi megbocsátás spontán és természetes 
folyamatán. Többségük gazdagodott az elszenvedettek nyomán. De kései halottja is van az 
eseményeknek. 

E. Cs. elmélkedik. Gondolatainak sodrát nem lenne illő követni, s nem is érdekelné az 
olvasót. 

Ez a 120 ember helytállt. Az élők és már holtak egyaránt. A közösség érzése töretlen. 
Sok-sok éve már annak, hogy nem csak kerek évfordulókon találkoznak, hanem évente. 
Minden évben más városban látják vendégül az ott dolgozó kollégák egykori diáktársaikat. 
Példaértékű dolog ez. 

Ott ül közöttük az is, aki a szomszédos országban elindította az egészségügy reformját. 
Megbuktatták, de oda állt utóda mellé és keresztülvitték. Nem gazdagabbak, mint a magyar 
egészségügy, de az ottani kevésből eddig soha nem tapasztalt arányban részesülnek. 4,5 % a 
nemzeti jövedelemből. A megkérdezett háziorvosok – mivel ott is az alapellátással indult a 
reform – most 4-5-ször nagyobb bevételből működtetik az önkormányzatoktól teljesen 
független praxisukat. 

E. Cs. arra gondol, mikor ezt megjósolta s ezért  itthon megmosolyogták. 
Ha ez így megy tovább, elkezdődik egy előzés. Sok csikorgás és kavicsfelverés nélkül, 

csendben elhagy minket a Balkán? 
Barátunk lelki szemei előtt megjelennek a ránk váró Európa tárt kapui.  
A (leendő schengeni?) határátlépőnél a Csíksomlyóról hazatérők utóvédje áll sorban. 

    A magyar vámos E. Cs. forgalmi engedélyét hosszan nézegeti.  

Már autót is onnan lopnak ide? 
 
Leányfalu 

 
(56. kép) 

 
2000. július 12. 

 

Dr. E. Cs. elmélkedései, melyekben érdemtelenül  
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az egészségügy Szindbádjának képzeli magát 
 

Életének nem kis részét úton töltő barátunk, dr. E. Cs. most érkezik haza. A fáradtság már 
régen útitársa. Nem is próbálja azt lebeszélni erről. Jól esik a megérkezés és a pihenés 
lehetősége is. Hát még ha valóban sor kerül erre – az E. Cs. életében elég ritka – luxusra.  

Jövés-menésben megfáradt utasunk arra gondol, hogy más ez a háziorvoskodás, más, 
mint a legsötétebb körorvoskodás kora. Nem sír vissza semmit csak tárgyszerűen 
összehasonlít. Akkor, gondolja – miközben leül és beleszippant az otthon levegőjébe – 
minden nagyon kemény, de igencsak világos volt. Mindenekelőtt tudta, hogy ember kell 
maradjon az embertelenségben. Őszülő ismerősünk persze azzal is tisztában van, hogy akkor 
még fiatal volt. Tette a dolgát. Belefáradt naponta, de a lelki teher nem volt ekkora. Nem 
terhelte a nap mint nap meghiúsulni látszó remény megannyi homokzsákja, melyeket az 
egészségügy Szindbádja nem győz kidobálni a reménység rózsaszín felhői között imbolygó 
törékeny léghajójából. Akkor minden rossz várható, kiszámítható, felmérhető és 
lelkiismeretfurdalás nélkül teljesíthető, vagy ha nem, akkor kezelhető, dokumentálható, vagy 
ugyancsak lelkiismeretfurdalás nélküli formalitással jelenthető volt. 

A mai háziorvoslás magán viseli a rendszerváltás – csak nevében hordott fordulatának 
– minden visszásságát. 

A maradékelv maradt. 
A presztízs tovább hanyatlott. 
A teljesíthetetlen elvárás nőtt. 
Az ellenőrzés és az ezt szolgáló adminisztráció az égig nőtt. 
Igen. Reform címén ránkköszöntött a zűrzavar, és négyévenként más-más arcát mutatva 

folyamatosan uralkodik. 
A táplálkozás örömeit megvetni nem óhajtó elmélkedő éhséget érez. Nem nagyot, csak 

annyit, mi a gyomor ízek élvezetével kacérkodni kész nyugtalanságát jelzi. A megkésett ebéd 
már órák óta remélt illatai kellemesen lengik körül. Jóleső érzéssel mossa meg kezét, és a 
terített asztal felé indul. 

A telefon kellemetlen és – be kell ismernie – barátságtalan, soha meg nem szokható 
hangja megszólal. 

Egy közterületen működő – szezonális – műintézet hívja azonnalra, mert valakit 
megcsípett egy rovar s az illető belépti díja jogán orvost követel. A jeles intézet ezernyi 
embert fogad naponta, de orvosra nem telik. E. Cs. már nem érzi az illatokat. Belezuhan a 
vezetőülésbe, és elindítja a motort. 

Öreg délután van, inkább kora este, mire ismét hazaér. A „csípett” beteg nagyjelentet 
produkált. „Tetszik tudni, érzékeny ám az én idegrendszerem”. Ezt követően többen is 
lerohanták, komoly meggyőző munkát kellett folytatnia, hogy megértsék, menet közben nem 
írogathat fel féltucat embernek recepteket a táskáján vagy a kocsi tetején. 

E. Cs. Európára gondol. Az öreg kontinens egy vágtató bika hátáról integet felé. Oda 
akarunk mi is felszállni, mondja, és ismét csak keserűen mosolyog. 

A magyar közönség egyébként még ma sem jött tisztába a lehetőségekkel. Úton-útfélen 
íratná a gyógyszereket. Magának, rokonnak, kutyának. Az orvos, aki ezt nem teljesíti, eleve 
nem szimpatikus. 

E. Cs. arra a földrajzi és gazdasági okokból újonnan beköltözött néhány száz betegére 
gondol, akiknek jelentős része sértődötten vette tudomásul, hogy vizsgálaton kell átesnie e 
bejelentkezéshez és indignálódva hallotta, hogy havi gyógyszeradagot írnak fel, nem 
korlátlan számú receptet. 

Vándor elmélkedőnk kellemetlenül érzi magát. Nem hiszi, hogy jobb a többinél, de 
mégis – a kockázatos lazaságot elfogadó – mások okoznak számára kellemetlen perceket, s 
rontják meg alakuló kapcsolatát az új betegekkel vagy az itteni szokásokkal ellenkező 
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információkat halló régivel. Tudja, hogy ezt is át kell gondolni. Nem csak a kívülről jövő 
bajokkal kell foglalkozni. Sokféleképpen tudunk mi ártani egymásnak, állapítja meg, és 
reménykedve készül a vacsorává érett ebédhez. Közben felméri, hogy bizony ez egy igen 
kényes kérdés. Tudja, hogy eretnek és nem népszerű gondolat erről beszélni. 

Minden rossz szándéktól mentes barátunk már vacsoráját eszi. A telefon ismét 
megszólal, de csak tanácsot kérnek, s ez az est folyamán még többször ismétlődik. Például 
évtizedek óta itt lakó, kártyáján a kért információt zsebében hordó beteg érdeklődik a 
rendelési idő után. Másvalaki állatorvost keres. De odaszól egy orvoslátogató, sőt egy 
közvélemény-kutató is válaszokat óhajt. 

Az este már itt van. A békák is elkezdik koncertjüket. A hangulat idilli. E. Cs. könyvel, 
útvonalnaplót tölt ki. Aztán belenéz a napi sajtóba és az elektronikus média híreit hallgatja 
meg.  

A hírek között pedig az egészségügy és annak megannyi kérdése. Már hosszú idő óta 
szinte minden nap ez van az élén. Okkal, ok nélkül. Hol új ígéretek, hol a régiek 
számonkérése. 

Az ágazat öreg vándora elvágyik innen. Valahova olyan helyre, ahol az orvos csak a 
gyermekmesék kedves fehérruhás kelléke. Valahova, ahol a kórház szeptikus osztálya már 
idejében elköltözött a rusnya MRSA-k elől. 

Sajgó lelkű Szindbádunk jobb híján egy kételyeit gyógyító osztályra vágyik. 
Elszenderül az éppen aktuális egészségügyi alanyt faggató képernyő előtt. Álmában beutalót 
kap a szkeptikus osztályra. 

 
Leányfalu 

(7. kép) 
 

2000. július 14. 
 

Dr. E. Cs. telefonálások szabdalta és stimulálta elmélkedései 
 

Dr. E. Cs. – fogyó lelkesedését karbantartani kész – jószándékkal elmélkedik hűséges 
klaviatúrája felett.  

Igazságkereső természete – mely nem kedveli egyesek igazának bizonygatását – eddig 
nem sok jót hozott, s még kevesebb jót ígér neki.  

Tudja azonban, hogy az elmélkedés joga megilleti, és matatni kezd a billentyűkön. 
Az életet és utolsó éveit a remény sugaraival cirógató és oly nagyon várt reform új meg 

új nekirugaszkodásaival már-már önmaga karikatúrájába fordult.  
Elmélkedésével gondjaink régi útitársává vált barátunk tudja, hogy saját sorsát is 

karikírozza a sok egymást követő jó vagy rossz, de kivitelezésében egyaránt képtelen 
rendelet. Mert egy számunkra negatív üzenetet hordozó rendeletet is lehet zökkenőmentesen, 
relatív fájdalmatlanul, egyszóval profi módon átvinni az életbe. Hát még a jót. 

Mi lehet az oka annak, hogy évek óta szinte megszakítás nélkül zavarodnak össze és 
zavarnak meg tevékenységünkben a rendeletek? 

Ezúttal egy elegáns gesztussal a szakminiszter magára vállalta a hibát. Csakhogy nem 
egy ügyről, hanem sorozatról van szó. Az egy ügyben pedig nem a 100 000 Ft. „varázsszó” 
körül forog minden, hanem az ettől független káoszról, melybe az ügyért felelős teljes 
irányító torony (piramis) belebukott. Nem tudtak tanácsot adni, a megoldások felelősségét 
elhárították, felfelé mutogattak. Az olajozott működéshez szükséges részletek kidolgozása 
nem a szakminiszter feladata lett volna. 15 milliárd valóban nagy pénz. Nem lehet csak úgy a 
nép közé szórni, lelkes „osztozzatok rajta” kiáltozással. 
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E. Cs. ujjai elidőznek a levegőben. Eszébe jut, hogy ezenközben, vezetők és vezetettek 
viszonya romlik folyamatosan. Kölcsönös gyanakvások bonyolult szövevénye terheli a 
kapcsolatokat. 

A képernyőbe bámuló, kedvetlenül próbálja az egyre több felől rátörő gondolatait 
kordában tartani. A tisztánlátás ezen a szinten egyre nehezebb. Vagy sommás és egyben 
felületes következtetésekre ösztönöz, vagy éppen demobilizál, munkakedvet, hivatástudatot 
öl. 

A tájékozódni akaró megpróbál felröppenni az átláthatatlanul gomolygó felhők fölé. 
Perspektívát keres, ahonnan a sok kisebb-nagyobb képtelenség megértése könnyebb. És 
ismét felmerülnek a veszedelmes gyanúk. Ezt a mesterséges ködöt nem a véletlen, nem is 
ügyetlenkedő emberek, hanem tudtukkal működő, de lehet tudtukon kívüli szándékok 
mozgathatják. Itt maga az egészségügy a célpont? Itt az egészségügy célja a célpont? 

Elképzelhetetlen, hogy egy mindenhol, mindenki számára oly fontos nemzetstratégiai 
szempont így sodródjon a bagatellizálódás szakadéka felé. Innen, más, még rémesebb 
gondolatokig már csak keveset kell „emelkedni”. 

Ott kísért mindenekfelett a globalizáció ismerősen kiismerhetetlen árnya. 
E. Cs.-t, sötét gondolatinak csapdájából a telefon ragadja ki. Nem az első, nem is a 

tizedik. Te mit hallottál? – kérdezik. Mi az igazság? Mit csináljunk ezzel az átkozott pénzzel? 
Négyen vagyunk! Öten vagyunk! Rezidensem is van a praxisban. Erre senki sem gondolt? 
Továbbra is azok lesznek hátrányban, akik vállalják az előremutató, példaértékű és elvárt 
kísérletezést, akik nem minimálbéren tartott, minimális csapattal dolgoznak? Bár sok hely 
van ahol ez utóbbi nem bűn, hanem elkerülhetetlen kényszer. 

Aztán esetek következnek. 
Ahány telefonhívás, annyi féle. 
- Az önkormányzat 100 000 forintot kér a praxistól a szociális gondozó számára. 

Szerintük a vállalkozó háziorvoshoz küldték a pénzt. 
- Egy beteg gúnyosan jegyzi meg: „Hallom, már megint maguk jártak jól. 100 000 Ft. 

szép pénz.”  
- Másik beteg szól aranyat: „Remélem, doki nem megy el ebből a sok pénzből egész 

nyárra szabadságra. Nyáron is beteg lehet a szegény ember.” 
- Mentősök panaszkodnak kesernyés hangulatban. A hordágyon fekvő beteg a hálapénz 

után kotorászó hozzátartozót lökdöste: „Ne adj nekik semmit. Most kapott megint mindegyik 
100 000 forintot.” 

- Más telefonhívások az információforrásnak hitt hivatalokról mesélnek. Egy hölgy a 
hivatalból szigorúan figyelmeztet: a vállalkozó háziorvosoknak semmi sem jár. Osszák szét a 
pénzt alkalmazottaik között.  

- Az újság arról ír, hogy minden fillért „le kell járulékolni” és adózni, s a maradékot 
jövedelempluszként felvenni, majd szigorúan elszámolni vele. Az újság másnap megnyugtat, 
nem kell elszámolni, felhasználható az összeg bárhogyan. 

- Újabb hívás: a vállalkozói státusban dolgozó alkalmazottaknak nem jár semmi. 
Aztán egy nyilatkozat. A 10% biztonsági tartalék megold majd mindent. 

Nyomtatványon kell majd igényelni a különbözetet. A nyomtatványról az illetékesek nem 
hallottak és nem is láttak soha ilyent. E. Cs. gyorsan számol. A környéken több mint kétszer 
annyi az egészségügyi alkalmazott, mint ahánnyal a pénz kiküldésekor számoltak 
(körzetenként kettővel).  

És folyik a cirkusz egy kényszerű, de mégis jószándékú intézkedés körül. 
Újabb balkezesség. Szakmai. Politikai. 
Mert kérem ilyen a tűzoltás. 
De tagnap hangzott el a nyilatkozat arról, hogy 2000-ben mégis rendezik az 

egészségügy béreit. És ma már az ellenkezőjéről szól a hír. 



 77 

Minek ez? – Kérdezi magától E. Cs. Ha nincs pénz, minek a felhajtás körülötte. Amíg 
lesz forrás, vagy megengedik, hogy a már létező forrásból mi is részesedjünk, nem lehetne-e 
pénzbe nem kerülő, közérzetjavító, a munka minőségét emelő, profi módon kidolgozott 
intézkedésekre koncentrálni? Mert nem csupán a pénz körül van zűrzavar. Távolról sem csak 
ott. 

A legtöbb gondot és bosszúságot a mindennapi munka ellenőrizhetőségét és az 
adatszolgáltatást biztosító adminisztratív munkát előíró rendelkezések egyre jobban 
ellehetetlenülő világában kereshetjük. 

- A telefon pedig egyre szól. Mindenki kérdez. Mindenki bizonytalan. Senki sem örül!! 
Csak a kívülállók irigykednek. Ebben viszont nincs semmi különös, állapítja meg – a lassan 
fáradni látszó – elmélkedő. Hiszen még ennél is nagyobb a közöttünk pusztító irigység 
hulláma. 

E. Cs. elmélkedő kedve ismét földközelbe ér. „Emelkedett” gyanakvásait elnyomják 
okosan gerjesztett hétköznapi gondjai. 

- Ki van ez találva? 
- Elég!… Mentés, kilépés, kikapcsolás. 
- A gépen.  
- A valóságban mindez nem lehetséges, mondja E. Cs., és az ablakhoz lép, hogy 

kiszellőztesse vészesen nehezülő fejét. 
 

Leányfalu 
(58. kép) 

 
2000. július 16. 

 
Dr. E. Cs. a túlsó partot kémleli 

 
Barátunk – az egészségügyi reform vándora – arról elmélkedik, miként menthetné át hitét, 
optimizmusát. a túlsó partra. 

Lelki szemei előtt nem ezüstös folyó, szelíden fodrozódó hullámokat csillogtató tó, de 
még csak nem is tajtékosan viharzó tengerként jelenik meg az életét keserítő reform. 

Képzeletben sok-sok évnyi szélességű mocsarat lát maga előtt, és mocsárgáz szaga 
mérgezi a levegőt. 

Jobb ezen nem töprengeni?  Ismét arra gondol, hogy talán egy időre fel kellene 
függeszteni minden elmélkedést. Csakhogy a reform végtelen a lét pedig véges. Nem 
elmélkedni pedig már kiderült, hogy képtelenség.  

Egy külföldön hallott vicc jut eszébe. Magyarul így szólna: 
- Mitika csendesen ül és maga elé bámul. 
- Mit csinálsz Mitika? Ülsz és gondolkozol? Kérdezi tőle valaki. 
- Csak ülök. Feleli Mitika. 
Nos ez az az állapot, melyet nem kizárt, hogy szívesen vennének tőlünk is. A „csak 

ülök”, sőt a „csak dolgozom”. Gépiesen, önmagamból semmit sem adva, gondolja csendesen 
E. Cs. 

A gondolkodás és az élénk fantázia, a beleélő képesség nélkül nem művelhető hivatás 
kellemetlenné és nehezen eltompíthatókká teszi művelőit. 

A klasszikus orvos nehezen illik bele egy globalizált falanszter képébe. Hiába a merev 
szabályok, a szakmai protokollok, a bizonyítékokon alapuló medicina, egy adott pillanatban 
nélkülözhetetlenné válik a kombinatív képesség, az elme vagy máskor (mindenkor) az 
emberség megvillanása.  
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Lehet választani. Kiöljük, mint kellemetlenül feleslegest, vagy megőrizzük, mint 
nélkülözhetetlen rosszat? 

Innen már csak egy lépés a kérdés. Mennyire és kik számára lesz szükséges az 
orvostudomány? Mire való lesz néhány évtized múltán s hol húzza meg a világot irányító 
láthatatlan erő annak határait? Remélhetünk valamit azért, mert a fogyasztással is sokrétű 
kapcsolatban van? 

Miközben fillérek – lehetetlennek bizonyuló – elosztásán marakodunk, egy sokkal 
nagyobb perspektívában, egy mindnyájunk felett elterpeszkedő erő határozza meg sok más 
között azt is, hogy sorsunkon és tevékenységünk határain keresztül milyen jövőt szán a 
nemzetnek. 

Ingatag segédeszközeinkkel, kezdetleges gólyalábainkon araszolunk a mocsárban a 
sejtett-remélt túlsó part felé, létünk, valamennyiünk léte a tét.  

Figyelmünket pedig az köti le, hogy kinek és milyen jelzéssel van joga gólyalábat 
felírni. 

 
Leányfalu 

(59. kép) 
 

2000. augusztus 26. 
 

Dr. E. Cs. elmélkedései civil fórum közben 
 

Ünnepek örömében megmártózott, ünneprontás bánatában megmerített barátunk már a nyári 
szünet végét jelző civilfórumon üldögél. 

Még nem tűnt el retinájáról a színes fényözön, még fülébe csengenek a magasztos 
himnuszok, s még megborzong a történelmi pillanatot idézve, de a hétköznapok szorgos 
hangyamunkájának biztonságát szavatoló változások reménye újra meg újra sorompóba 
állítja. 

Közben azon rágódik, hogy saját magából csinál bolondot, hiszen tudja, hogy tudtával 
csinálnak belőle azt, és mégis folyton újrakezdi. 

Lehet, hogy ez a csodás megmaradás titka? E. Cs. erre gondol miközben a közélet 
nagyjára figyel. 

A felvezetésből már tudhatja, hogy a sokat hangoztatott pártatlanság leple alatt más 
leledzik. A narrátor elrontja a diplomatikus főszereplő rejtőzködésének kísérletét, és csöpögő 
gyűlölettel kalauzolja hallgatóit az egyedül üdvözítő irányba. Sok rá a vevő. 

Nem csoda, motyogja maga elé öreg barátunk.  
Itt az elkövetett hibák tálcán kínálják a lehetőséget a bizalomvesztésre hajlamosaknak. 

S bizony letűnt évtizedek, – egész tűnő életünk nyomán – többségben vagyunk erre 
predesztináltak. 

Mert hibázni lehet, sőt hibát beismerni is a hitelképesség elvesztegetése nélkül, de ha 
hibák sorozatát sikernek mondják – arcába mosolyogva a szenvedő félnek, ha betervezett 
sikertörténetet, ha kényszerű, de mégis feszültségoldó lépést hagynak kudarcba csavarodni?  

Ki érti ezt? 
S már jön is a válasz a kérdezettől: zavarosra van szüksége a halászoknak. 
A labdát leütötték. A helyeslő moraj végigfut a termen. 
Hiszen józan ésszel a kívülálló mi mást hihetne? 
E. Cs. keserű hangulatban ül helyén. Adatok sorjáznak, – igazak. Hibák, melyekre ő 

maga is évekkel előbb már rálátott. Cáfolhatatlan tények. És közöttük számára ismeretlen új, 
hasonló töltetű információk.  
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Kinek lehet itt hinni? Az ellenőrzött igazságok mellé sorolt ellenőrizhetetlen állítások 
igazságtartalma, előbbiek fényében meggyőző erejű. Míg a gyakorlott hallgató gyanakodni 
kész, a tömeg feltétel nélkül hisz. 

Gondolt valaki arra, hogy ennek elejét vegye?  
Gondolnak-e elég eltökéltséggel a tiszta átlátható információ, a szakma 

meghallgatásával és a közvélemény megnyugtatásával számító irányítás szükségességére?  
Ki veszi komolyan a reform, ciklusokat és irányzatokat átívelő jellegének 
elkerülhetetlenségét? Egy nagy álmot nem így kell megalapozni. A Szent István-i mű sem 
így született. Tűzzel-vassal, de egy örök igazság fényében. Mindenki tudta, hogy mit miért.  

Kinek az oltalmába lehetne ajánlani a nemzet egészségének szolgáit és céljaikat? 
Hol vannak azok az erők, akik számára ez csupán terhes kényszer, akiknek e 

nemszeretem fogyasztó takarékra állítása mindent megér? 
Az előadó elejt egy szót. Csak mellékesen, de saját jelentőségétől hangsúlyosat. 
Globalizációs erők. 
Borongó hangulatban jegyzetelő elmélkedőnk gondolatai egy percre ismét 

elkalandoznak. 
Erről egyre többet és többfélét lehet hallani. Egy idő óta – szerencsére – ellenzőiről is. 

Azt mondják, önmérséklet híján önmagát emészti fel. De félő, hogy a XX. századi két sötét 
kolosszus XXI. századi utódát fedezhetjük fel benne. Vajon képes lesz-e megállni? Említett 
elődei, melyek borzalmaikkal együtt is lehet, hogy csupán előfutárai voltak ennek a sokkal 
ravaszabb és hatalmasabb erőnek, önmagukat pusztították el. Tudjuk, mibe került az 
emberiségnek. 

A fórum nem erre folytatódik. A nagy háttérokokat nem taglalja. Itt a célok 
földközelibbek. Kis gyalogsági fegyvereivel másra tüzel a kérdezett. 

Az egészségügyi szféra kimeríthetetlen muníciót biztosít számára. 
Barátunk tudja, hogy az egymagában is nemzetsorsot eldönteni képes ágazat jövője 

egyúttal képes eldönteni a nagypolitika sorsát is.  
Mégis hiába várunk a megoldásra. 
Az egészségügy vesszőfutása nem akar véget érni. 
Nem is vesszőfutás ez – írja jegyzetfüzetébe E. Cs. 
Mi egy feneketlen zsákba-futás részesei vagyunk. 
A zsák hiányzó feneke is azok kezében van, akik annak hiányát emlegetik, s a futásra 

késztető eszközök nem kevésbé.  
Az örök vessző és az örök mézesmadzag. 
E. Cs. arra gondol, hogy ő már megfutotta futását.  
És ekkor eszébe jut, hogy mindannyian egy ezer éves staféta tagjai vagyunk.  
Így hát tovább kocog. 
Csak azt nem tudja, hogy fáklya, vagy csak egy bot van a kezében. 
 

Leányfalu 
(60. kép) 

 
2000. szeptember 11. 

 
Dr. E. Cs. elmélkedései európai utakon 

 
Barátunk ritka szabadság(ocská)inak egyikét töltené. Az utószezon áldásos előnyeit élvezve 
ismét magára terítheti a szindbádi utazó köd-mönét. A hangulat azonban kevéssé idézi 
Krúdyt. 
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Az autóbuszon az előtte ülő feltartóztathatatlanul terpeszkedő honfitársnő igényeitől 
tenyérnyi helyre szorítva, zsibbadtan olvassa az egészségügyi sajtó utolsó heti termését. 
Közben az utasok beszélgetésfoszlányai festik alá a tartósított írottat a valóság friss ízeivel. 

Képzeljétek, bementem az orvoshoz és első kérdése az volt: mit írjak fel? Prozacot 
vagy Seduxent? Meg sem vizsgált. Miféle ember az ilyen? Fel is jelentettem az 
intézetvezetőnél, aki azzal érvelt, hogy ez csak egy helyettes. 

E. Cs. próbál belemerülni egy cikkbe. Hány százalékban felelős az egészségügy a 
lakosság egészségi állapotáért? Az elvándorlás miként rombolja már nem csupán a minőségi, 
de a minimális ellátás igényének lehetőségét is. A felvételi pontszámok alacsony volta 
miként vetíti előre egy – anyagi reményei miatt – presztízsvesztett hivatás kontraszelektált 
jövőjét. 

A háttér ismét megszólal. Lassan-lassan annyi kiderül, hogy a Prozac számos negatív 
kardiológiai vizsgálat után került felajánlásra. 

Újabb alkalom barátunknak elmerengeni a magyar beteg természetrajzán.  
S már jő is az újabb sokkoló élőteszt. Te hol születtél, kérdezi egy másik hang, türelmes 

hallgatójától? Brassóban, szól a válasz. Akkor te is szlovák vagy ugye? Nézzed éppen most 
hagyott el minket egy szlovák busz. Biztosan focistákat visz Franciába. 

Edzett fülű elmélkedőnk lelki szeme előtt megjelenik egy térkép s emlékezetében a 
tény, hogy sok-sok egyszerű román ismerőse mennyire ismeri Debrecen és Szeged 
románosra pödört nevét, mint a trianoni – szerintük számukra – igazságtalan béke során 
elvesztett román városokét. A román parlamentben nemrég megtapsolt régi jelszók is fülében 
csengenek: „Egy folyó sem folyjék ki az országból” vagy: „A Dnyesztertől  a Tiszáig”, szólt 
a tapsvihart megelőző európai csengésű lózung.  

A gyanútlan magyarokat viszi a busz nyugat felé. Szelíd kalandozásra arra, hol 
befogadottá szeretnének válni, mint a politika mondja: szuverenitásuk részbeni feladása árán. 
Európába, mely évről-évre több évre van tőlük. Mi, Európa egykor volt – állítólagos – 
sarcolói repesve kínáljuk kincseinket, de csak olcsó munkánk gyümölcseire tartanak igényt, 
profit néven. Addig is, gondolja a szindbandukolásban bűnös utazó, elvárnak maguk számára 
egy-két előnyt. 

Telnek-múlnak az órák. Európa felett süt a nap, aztán süt a hold. Erdély címerének is 
ékességei, a székely nemzet heraldikai jelképei.  

Brassó – sokáig Európa kapuja –, te csodás „szlovák” város, leszel-e még legalább 
tenmagad?  

A busz megáll. Európában blokád van. A globalizáció itt sem kíméletes. Csakhogy 
Európa kisemberei keményen tiltakoznak. 

De Európa sem tökéletes. Az utasokat váró kemping neve rosszul szerepel a 
prospektuson. Másfél óra barangolás Port Grimaudban az elcsigázott utasokkal.  

Aztán éjjeli fürdés St. Tropez fényeivel szemben. 
Európában. 
Vendégként. 
 

Leányfalu 
(61. kép) 

 
2000. szeptember 24. 

 
Dr. E. Cs. ötödik kontinens gerjesztette elmélkedései 

 
Az ősz hűvös reggeleivel, az olimpia leforrázó hajnali híreivel csipkedi-gyötri E. Cs. éjjeli 
elmélkedésekben megzavart, a Petőfi hullámhosszára állt testét-lelkét. 
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Emberi nagyságról és gyengeségről van alkalma elmerengeni, és azokról a lelki 
nyomelemekről, melyek igazán naggyá tudják tenni a nagyokat. 

Eltelt az olimpiai játékok több mint fele, és nem gyűlnek az érmek, sok az olyan 
vereség, ahol egyébként adva lennének az előbbre végzés lehetőségei, de valami, valami 
hiányzik. Valami, ami az önbizalom és az elhivatottság érzésének ötvözete táján kereshető. 

Mi az, amiben e két elem benne foglaltatik s amit egyes kitűnően szereplő közeli és 
távoli országok gladiátorai képesek felmutatni? 

E.,Cs. már sejti hol található ez a valami, de azt is, hogy miért hiánycikk az éppen 
nálunk. Miért elfogadott ez a valami mindenki másnál és elitélendő, ha hazánkfia mutatja fel.  

Az olimpia a legjobb alkalom ennek felmérésére, hiszen mint a legkitűnőbb tesztcsík 
jelzi, hogy mi e téren a világtendencia.  

Egy menet közben elcsípett megjegyzést idéz fel: jó, hogy van olimpia, legalább négy 
évben egyszer lehet az ember magyar anélkül, hogy nacionalistának neveznék. 

S már kézben is a cáfolat. Még most sem lehet. 
E. Cs. maga előtt látja az első aranyérem eredményhirdetését. Schmidt Pál, a NOB 

magyar tagja adta át az érmet (régi szokás ez a NOB berkeiben) és a himnuszt a győztessel 
együtt, hangosan énekelte. Nagyon szép és felemelő jelenet volt. S az „elkövető” ennek 
megfelelően meg is kapta méltó büntetését. Nem ott, ahol ez esetleg feltételezhető lenne. Ott 
természetesnek vélték. Itthon. Itthon kérem. Mit énekelget a Pali ott az olimpián. Ő NOB- 
tag. Legyen csak semleges. 

De jó lenne, ha lehetséges volna a lehetetlen, és felmérhetnék az azonos módon 
felkészített sportolókat: nemzeti öntudat, hazaszeretet birtoklóit és nélkülözőit. Dupla vak 
próbával. Biztosan az első csoport vinné el az aranyérmek zömét. S ez számos esetben jól 
látható az idegen nemzetek győzteseit nézve 15000 kilométerről. Jelek szerint nálunk is 
jelentett valamit. Tímea a himnuszt énekelte, Ági is sírt a himnusz alatt, és elmondták, hogy 
9 évesen jegyezte el magát az úszással, ezekkel a szavakkal: szeretnék egyszer én is az egész 
országnak örömöt szerezni, Szilveszter büszke öntudattal s mégis tartózkodóan, de énekelte a 
himnuszt, s kemény férfiarca mögött ott dúltak az érzelmek. 

E. Cs. ismét gondolkodóba esik. Mit jelent mindez egy egészségügyi lap olvasójának? 
Kérdezi magától. 

Aztán elszáll a kétely. Hiszen az emberi teljesítmény, legyen az sport vagy napi 
tevékenység, fizikai munka verejtéke vagy szellemi gyötrelem, egyazon gyökerekből 
táplálkozik. 

Az az orvostársadalom, amelyik a mai megalázó erkölcsi és anyagi helyzetében teszi 
dolgát, nagyon lehet, hogy sok esetben valami ilyenfajta energiát is mozgósít. 

Jutalma nem aranyérem és nem himnuszos ünnepség.  
Csupán egy másik magyar megkönnyebbült, olykor hálás mosolya. 
Aztán tovább telnek a napok, E. Cs. reményei tűnni látszanak, hírek keringenek 

marakodásokról a sportolók egyes csoportjaiban és Montreált idézve (akkor Szécsi 
sikertelenségének hírére volt itthon pezsgőbontás) ocsmány levelek mennek a 
vízilabdázóknak, legérzékenyebb, legkedvesebb reményeink egyikének megtörésére, a sokáig 
magyar sportnak számító sportág képviselőinek. Az annyi éve várt és most méltán remélt 
aranyérmet akarnák kikáromolni a kezükből. 

 De fordul a kocka. Kemény csakazértis magyar fiúk és lányok rohamozzák meg a 
dobogókat az utolsó két napon. Sikerrel. És miénk a vízilabda aranya is. A dobogón álló 
csapat tanulmány lehet az egészséges nemzeti öntudattal foglalkozó kutatónak. 

Valahol a behűtött pezsgőket későbbre teszik el, vagy bánatukban szopják le magukat a 
negatív ünnepre készülők? 

Azt mondják, az öregedő pezsgő még jobb lesz. 
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De a magyarság hírét-nevét öregbítő sporteredmények nemzettudatot erősítő erejével is 
érdemes számolni.  

Vajon érdemes-e beszélni még arról is, hogy hányan fanyalogtak az Ausztráliába 
látogató miniszterelnök jelenlétén, nem tudom. Ő a magyar szurkolók között ült. A lelátókon 
számos más államférfi és nő volt jelen, díszhelyeken ültek. 

E. Cs. elégedetten dől hátra az éremtáblázat láttán. Igenis szükség van erre. Kell az 
élsport, kell a nemzetnek színház és sajnos csak kellett volna a világkiállítás. 

Ami késik, nem múlik. 
Most aranyérmeseink állítottak követendő példát a jövőnket jelentő fiatalságnak. De 

minden magyarnak ez a kötelessége. Az első, a hatodik, a kétezredik helyen. Kinek-kinek 
ereje és tehetsége szerint. 

A többi már gyerekjáték. 
 

Leányfalu 
(62. kép) 

 
2000. október 19. 

 
Dr. E. Cs. elmélkedései egy szegletes kerekasztal mellett 

 
Az ősz első ökörnyálas napjai még késnek, és az asszonyok nyara még fennakad a színesedő 
fák – egyelőre csak langyos szelek rázta – ágai között. Kollégánk tudatosan gondol 
asszonyok nyarát, hiszen régebben a vénasszonyokét, ma egyre inkább a szépasszonyokét 
emlegetik. De lehet, hogy szép vénasszonyokról van szó, köti meg magában a 
kompromisszumot toleráns korunk kései gyermeke. Esetleg a vén szó, a másság 
megbélyegzésének gyanúját hordozza, bár a szép is más a nemszéphez képest. 

E. Cs. elégedett a napsütéssel, és ezzel le is zárja a témát. A csúcsforgalomban álldogál 
és a rádió újabb egészségügyi híreit hallja. Hogy rém vagy nem rém, azt megítélni képtelen. 
Minden esetre rém érdekesnek sem tudja már érezni. Megy a miniszter, jön a miniszter, a 
miniszter jön-megy, meg ígér és magyaráz. Aztán, hogy újabb két évig elkerül minket a pénz, 
meg hasonlók. 

A fórum sikeres. Villognak a vakuk meg a nagy emberek, és valóban élvezetes elmét 
serkentő a sok új gondolat. Aztán a szakmán túliak is megszólalnak. S ki más, ha nem egy 
ügyvéd. 

Az orvostársadalomról hamarosan eltűnik a keresztvíz. A közönség arcán döbbenet s a 
fülledt légben morgolódás. 

E. Cs.-t – pusztán korából eredő – bölcsessége türelemre szólítja. Bizonyára lesz bár 
egy mondat, melyben az érem másik oldala is felcsillan. Közben lázadozik: a mai helyzetben 
vergődő már-már csodatevőket nem lehet így…ez a döglődő oroszlán rugdosása…ez tömény 
ellenszenv…ez megbélyegzés…miért kerüli az okokat… Aztán vége. A várva várt mondat, 
de még egy piciny pardon sem hangzik el. 

Barátunk előveszi a meglepetéstől csukva maradt jegyzettömbjét s feljegyez néhány 
vádat. Ilyeneket, hogy: 

- Nem kommunikálunk a betegekkel, paternalista módon kezeljük őket. 
- A betegjogokkal sem törődünk. 
- Ha legalább három perc beszédre jutna időnk minden pácienssel, akkor hatalmas 

eredményeket lehetne elérni. Valahol ezt megpróbálták és egy év alatt húsz százalékkal 
csökkent a dohányosok száma. 

- A főorvosok önkényurak. Letolják a viziten az orvost, a nővért, a beteget – egyaránt 
és kíméletlenül. 
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- A nővérek ezért a bánásmódért kénytelenek elvándorolni a kórházakból.                          
- Aztán persze a hálapénz. 
- És ismét a paternalizmus és a beteg semmibevétele. 
- Aki naponta nyolcvan beteget lát el az nem végezhet orvosi munkát. 
- Ha kell, a diplomától is meg kell fosztani az orvost.                                           
- A professzorok a beosztottak nagy „kiosztói”, megalázói.                       . 
- Egyesek milliókat keresnek, mások nyomorognak                                 
- Már az egyetemeken is rosszul érzik magukat az orvostanhallgatók. 
- És a többi. 
Az állítások közül kiválogatni a kétségtelen igazakat nem jut idő, nincs vita, lejárt a 

blokk, szünet következik. 
A kávé fogyasztása közben barátunk a perceket számlálja. Lehet, hogy hat perc alatt az 

alkoholról is leszoktatható 15-20 százalék, de legalább 10, fogja szerényebbre. Aztán 
számotvet életével. Ha ezt előbb tudja, ma mennyivel kevesebb alkoholista lenne kies 
honunkban. Arra gondol, hogy közben azt is megérthette, miért kap a kórházakból leveleket: 
ne küldjön beteget, mert nincs nővér. Aztán betegeket gurító professzor jelenik meg szeme 
előtt, amint – az időt jól beosztva – tologatás közben paciensét a káros szenvedélyekről 
beszéli le. 

E. Cs. egy sarokban megpillantja a vaskos füstbe burkolódzó jogászt. Csendesen áll oda 
mellé és csak ennyit mond: látom, az ön háziorvosának sem volt három perce. 

De már máson jár az esze. Tulajdonképpen értékes volt ez az előadás is. Komoly 
információt hordoz magában. Ilyen szemüvegen át néznek minket. Azt az orvostársadalmat, 
amelyik bőrét viszi a vásárra, hogy működőképes maradjon az egészségügy. Az anyagi 
romlást kísérő morális hanyatlás kétségtelen, de ezt egymagában, sarkítva és éppen most 
számonkérni?  Akasztott ember házában a kötelet ne emlegessük. 

Tenni kell tehát valamit, véli egyszerű gondolkodású ismerősünk. Oknyomozás után 
kell felmutatni a folyamatokat és következményeiket, még az utolsó energiáit felélő orvos 
tevékenységének valós hibáit is. Ez így becsületes, így igaz és csak így lehet eredményes. 

Közben egy pécsi kolléga hazai viccet mesél: állítólag az egyetemisták ezt akarták 
kiírni: kerékpárt és jogászt a falhoz támasztani tilos. 

E. Cs. elneveti magát, de közben tudja, nem szabad fordítva sem általánosítani. A 
fórum folytatódik. A kibeszélnivaló mérhetetlenül sok. 

Csak a gyógyításra szánt pénz marad továbbra is kevés. 
A légkondicionáló csendesen zümmög, a kollégák annál hangosabbak és egymással 

versengve mondják panaszaikat. Várják a csodát. 
E. Cs. az órájára néz. Későre jár. 
Talán mégsem késő? gondolja. 
 

Leányfalu 
(63. kép) 

 
2000. november 24. 

 
Dr. E. Cs. elmélkedései a sarci helyzetről 

 
Testi alkalmasságában két évig már talán nem megkérdőjelezhető barátunk szorongva várja a 
második felvonást, az igazságügyi elmeszakértői vizsgálatot. Emlékezetében felötlenek azok 
a délutánok, mikor maga is – elmegyógyász-szakvizsgáját kamatoztatván – hasonló 
vizsgálatokat végzett. No, de kiken? 

De lám, az Isten nem ver bottal. 
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Most ott látja magát is, abban a siralmas sorban. S mi juttatta ide e furcsa 
panoptikumba, kérdezi – a csendesen, s oly gyorsan suhanó időt ezzel is múlatván – 
önmagától?   

Valóban csak a múló idő? A tény, hogy a 60 évet megélni magát nem szégyenlő 
háziorvos alkotmányos eszközökkel nem, de a megaláztatás útján – jobb belátásra téríthető? 
Jobb belátásra, ami a reform mai nyelvén a pálya szabaddá tételét jelenti. Vagy ahogy 
másként is lehetne mondani: na, tűnés!! 

E. Cs. ezen a tűnésen tűnődik most. 
Jobb helyeken a szakmai környezetnek e tűnéssel kapcsolatos gondja az, hogy a tűnésre 

készülőt valamivel „kitüntessék”. Ennek magyar változata a figyelemfelhívó halmazati sarc 
bevezetése. Az alkotmányt nem szabad megsérteni korhatár bevezetésével. Az életét a 
gyógyításra szánó öregedő orvost viszont meg kell sérteni. Lehetőleg úgy, hogy ébredjen fel 
és lépjen le a porondról.  

Úgy bizony, mondja magának ismerősünk. Hiszen aki ezt a kort megéri, az már gyanús. 
Biztosan nem is dolgozott olyan sokat. Másként hogyan lehetséges, hogy még ma is tartja 
magát? Hát persze, üthet ilyenkor homlokára a tapasztalt pályaelhagyatási szakelőadó. Itt 
nem lehet tiszta valami. Túl a háziorvosra kiszabott átlagéletkoron, mit lábatlankodik itt ez az 
öreg. 

Már megint az a kétharmados törvény. Nem lehet alkotmányt módosítani. Mert 
mennyivel simább lenne egy korhatár. Mehetne mindenki a bús...ás nyugdíjába. Másnap már 
azt lehetne fejére olvasni, hogy eltartott. Az elöregedés szekértolója. A nemzet statisztikáit 
rontóknak statisztáló gyanús egyén. 

E. Cs. már beszélt olyanokkal, akik a sarc második lépcsőjét is megjárták. Közel egy 
órás beszélgetés van előírva, melynek célja, hogy megállapítsák, mennyire alkalmas 
ügyeinek önálló vitelére.  

Az a bizonyos valami, ami az önálló ügyek vitelét ellátó központokat támadja meg, 
„háziorvostrop”. Másokat nem támad meg. Valószínűleg csak területen lehet beszerezni. 

No lám, gondolja E. Cs., milyen okosak azok akik nem vállalnak területi ellátási 
kötelezettséget. Ők nem kell ettől a vírustól féljenek. Vagy mégis? Hiszen őket is 
megvizsgálják. 

Szószátyár családorvosunk az első fordulót még megúszta potom 8400 forintból, ezúttal 
azonban már 9600 a tarifa. Most ismét arra gondol, hogy az egészségügy önmagából akar 
megélni. Önmagát próbálja gyérülő haja segítségével kihúzni a mások által dagasztott 
mocsárból, az ágyúgolyóján a holdat is megjárt báró módjára. Nálunk nem az történik, hogy 
pl. az egészségügyi járulékunkat elengedve próbálnak kárpótolni – a legszerényebb 
nemzetközi összehasonlításban is – gyakorlatilag nem létező fizetésünk stabil 
szintensetartása miatt, hanem minket sarcolva hizlalnak  egészségügyi intézeteket. 
Vizsgálataink ára ide fut be, az ANTSZ is bőven sarcolgat az új meg új engedélyek vagy pl. a 
sterilizálók egyre drágább ellenőrzése címén. E. Cs. ismét arra  gondol, hogy ő pl. a nála 
jogosítványért jelentkező kollégáktól soha  nem fogadta el a befizetést. De vajon ez 
szabályos volt-e, hiszen ezzel is megkárosította az államot. Ennek kétharmada ugyanis oda 
került volna a nagy újraelosztóhoz. 

Az erős bűntudat elnyomja elmélkedő kedvét, és helyét néhány percre átvenni készül a 
jogos indulat s a velejáró szóhasználat. De mindez csak a metakommunikációt ismerő 
arrajárok számára lehet világos. Mert elmélkedni újra meg újra kész, de a világot jelentő 
számítógépekhez és orvosságszaghoz ragaszkodó barátunk éppen sorban áll a különféle 
átutalások megejtése céljából. A megfigyelők azonban nem sokáig élvezhetik a belső vihar 
kiváltotta jeleket. Az igazságügyi elmeszakértői vizsgálatra készülő derék áldozat összeszedi 
magát, és mesterien disszimulálva az elméjében háborgó és keblében dúló vihart, derűs 
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mosollyal veszi tudomásul, hogy számlája mínuszba fordult, és fiatalos lendülettel kapja elő 
pénztárcáját, majd a kassza előtt egy felhőtlen jövőt remélő derűjével üríti ki azt is. 

Kár, hogy nincsenek még egészségügyi 3/3-as ügynökök, akik most őt megfigyelve 
jelenthetnék, hogy bizony ezt a pasast még kell egy kicsit gyötörni, ha ki akarják szakérteni a 
mezőnyből.  

De vajon mennyit kellene fizessen az öregedni nem hajlandó családorvos egy ilyen 
színvonalas, szakértői, titkos megfigyelésért?  

E. Cs. paranoid hajlamait jól leplezve, rugalmas elmét szuggeráló rugalmas léptekkel 
halad már, egy a mínuszba fordult kasszát pótolni képes mellékállás nyújtotta biztos 
menedék felé. Az a kutyának se kell. Ott még disszimulálni sem muszáj. Csak akadjon őrült, 
aki elvállalja. 

E. Cs.-t boldog, büszke és biztonságos érzés járja át. 
A betegek között eltöltött 46, és a demokráciában megélt 11 év után ennyi jár is, 

gondolja. 
S már alig várja, hogy két év múlva is fizethesse – az addig minden bizonnyal 

megemelt – sarcokat. 
 

Leányfalu 
(64. kép) 

 
2000. november 25. 

 
Dr. E. Cs elmélkedései övéivel az erdőben lovagolván 

 
E. Cs. úgy érzi lóvá tették. Már nem először, sőt várakozásainak megfelelően. Ő ugyanis 
várta a lóvátételt, mely menetrendszerűen be is következett. 

Körötte sok – nagyon sok kolléga, akik nem tudják, vagy egyesek csak sejtik a négy láb 
megjelentét. Akik nem is sejtik, azok már meglovultak, akik már sejtik, azok az átmenet 
kentaur állapotában leledznek. 

E. Cs. igazságérzete lóvátételi bizottság után kiált. Mostanában tudja, hogy a 
bizottságok kell mindent megoldjanak. Olajos és olajtalan ügyeket. 

Gonoszkodó hangulatában arra gondol, hogy a demokrácia egyik legnagyobb vívmánya 
a bizottság. Hát még az olyan, amelyben jól meg is fizetik a részvételt.  

Szóval hogyan is van. A ló nem olajos. A ló zabos. E. Cs. is. 
Barátunk visszatereli kósza elmélkedő kedvét a kiindulási ponthoz. 
Egyre sűrűbben lehet a megélhetési ártatlankodásban szenvedőket feltűnni látni ilyen 

lovas rendezvényeken. Egy-egy hétvégen egész lovas dandárok menetelnek – mit sem sejtve 
– az információ források jóelőre hirdetett hűs italát keresvén, az egészségügy dzsungelében. 

Aztán a programban szereplő nagy informátorok helyett szerény futárok és 
lovászlegények szórják szépen hímzett zabos tarisznyájukból az ízletesnek remélt, diásított 
információt, és a legbiztosabb források helyét megadván még mélyebben csalogatják be 
áldozataikat az erdőbe. 

Elég a képtelen helyzetbe behurcolt képzavarból, szól magában a kényszeresen 
elmélkedő, és ismét rendezi gondolatait. 

Egyre sűrűbben fordul elő, hogy információt várunk akkor, amikor az még meg sem 
született. Korrektebb lenne, ha munkatalálkozóra hívnák az érdekelteket, a helyzet jelen 
állásáról alkotni véleményt, s így próbálkozni beleszólni a folyamatokba. Csakhogy a 
demokráciának ez a gyakorlati módszere még nem vált nálunk bevett szokássá, s ezért nem is 
adható el. Ilyen kísérlettel senkit sem lehet fórumra invitálni. Pedig talán éppen ezt kellene 
erőltetni. Hangunkat hallatni. 
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Aztán ott vannak a mégis megszülető információk. Jelentős részük – legyen törvény, 
rendelet vagy egyéb alsóbb szintű rendelkezés – zavaros. Eleve hordozza magában a 
visszaélés, a félremagyarázhatóság lehetőségét. Sokszor annyira félremagyarázható, sőt 
félremagyarázott, hogy az értelmező – szándéka ellenére – esik a csapdába, s a logikát 
keresvén nem a valóságnak megfelelően magyarázza azt. Ez történt pl. nem régen egy nagy 
rendezvényen, ahol a kívülálló szakember nem is akart arra gondolni, hogy a praxisjog nem 
kötődik a praxishoz, hanem attól függetlenül lebeg a haza egész – összeszűkült – térképe 
felett. 

Folyik hát a nagy játszma. 
A kártyákat a szakma keverné, a pénzügy keveri, s a szűkös eredményből részesülni 

óhajtók még saját sanyarú sorsuk megértéséért, olykor félremagyarázásáért is fizetnek fogyó 
forrásaikból. 

E. Cs. ismét arról győződik meg, hogy gyengék vagyunk, gyarlók és megvezethetők. 
Pedig tudja az alapigazságot, hogy ha akarnánk, csak fel kellene emeljük a fejünket és 
minden megváltozna.  

Elmélkedései során az a vélemény kristályosodott ki – igazságügyi elmeszakértői 
kabineteket megjárt, a rendszerből kirekesztés rémét kétévente megélni kénytelen – agyában, 
hogy a globalizációs célokat kiszolgáló mindenkori pénzügyi vezetés sehol nem találhatott 
magának alkalmasabb alanyokat, mint a negyven év alatt szorongásra, közönyre, 
pesszimizmusra és önlebecsülésre nevelt magyar egészségügyben. 

A kocka fordulása imigyen nem valószínű, de az idő utódainknak dolgozik. Azoknak, 
akik nem fognak már gátlásaikkal küzdeni. Ők a kor gyermekei lesznek és megkövetelik a 
magukét. Hogy e réteg tagjai a legjobbakból fognak-e verbuválódni, az már nem olyan 
biztos. 

E. Cs. szomorúan sejti, hogy az önmagát feláldozó és egy életen át kihasznált, 
megalázott generációk új megaláztatások közepette zajló lelépése után nagy űr maradhat. A 
kötelező felemelkedés sok időt, s a pénzügy kapzsi szakemberei által ma még fel nem mért 
anyagi veszteségeket fog követelni. 

Barátunk azonban – mint a kétségbeesett erőfeszítésekkel szintentartásra 
berendezkedettek mindegyike – ettől nem lesz boldogabb. Éppen áldozatával igazolta ez az 
egy-két generáció, hogy saját boldogulását nem tudja elválasztani a szakma megmentésének 
reményétől. A várható kései elégtétel tehát nem ír sebeire. 

E. Cs. tehát tovább elmélkedik, s naivságát felvállalva csak mondja-mondja. 
A dzsungel csendjét pedig új meg új patások dobogása veri fel. 
 

Leányfalu 
(65. kép) 

 
2001. január 02. 

 
Dr. E. Cs. csúsztatott új évi elmélkedései 

 
Komor gondok barázdálta elméjű elmélkedőnk, ha a lapmegjelenések gyér volta ebben 
némileg akadályozza is, vidáman kezdené az új ezredévet.  

Egy valamiben biztos. Jövőre már nem mondhatják, hogy most kezdődik a – most 
kezdődik a... Bár ki tudja, inog meg magabiztossága. Hátha mégis. Vagy legalábbis valami. 
Valamicske. 

E. Cs. mostanság az új esztendőt köszöntve inkább így rikkant piacgazdaságban edződő 
ismerőseire: Boldogulj esztendőt!  
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A pezsgőt arra érdemes barátainak a minap e szavakkal dedikálta: legyen nálatok 
„pompa és durr”.  

Jó ez, hogy most nem évszázadot kezdünk, hanem évezredet. Ha csak évszázad lenne, 
tízszer volna kisebb a remény közös helyzetünk rendeződésére. Mert ennyi a különbség 
aközött, hogy „legyen nekünk könnyű az egészségügy a következő században”, meg aközött, 
hogy pl. „a következő évezred oldja meg az egészségügy sürgős gondjait”.  

E. Cs. már rájött, hogy milyen olcsón úsztuk meg.  A mi feladatunk csak 40-50 év 
átvészelése volt, a ki tudja mennyire szabott „átmeneti időből”. Elvégre több társadalmi rend 
felépítése nem lehet egygenerációs feladat. Mi szinte felépítettük a szocializmust, s majdnem 
a kommunizmust is. Éppen a kapitalizmus építése lenne ennél rövidebb? 

Ezen aztán elandalodik és elégedetten nyúl bejglijéhez. 
Persze vannak még feladatok.  
Mert például itt van ez a bejgli, vagy akár bájgli. 
Becsületes globalizált úriember nem globalízlel manufakturális módszerekkel, házilag 

készített, önző módon a profitot kisemmiző, mások által nem is ízlelhető árut. Ott vannak a 
szupermarketek bejgliosztályai. Ott kell azt beszerezni. „Egyen bejglit, egyenbejglit” – 
szólhatna a reklám. Mert ma már fejlett az is. Nem lehet olyanokat hallani, hogy pl. „bejglit a 
bejgliosztályról!”. 

Felháborodva gondol arra a betegére, aki hálapénz helyett információval akarta 
lebejgliz…pontosabban lekenyerezni. A jólértesültek cinkos mosolyával mondta el neki, 
hogy miként hozzák ide a fejlettebb demokráciákban lejárt árut és miként árazzák és 
lejáratizzák át azokat a kontinens második vonalának megfelelően. Honnan tudhat ilyeneket 
egy beteg, mikor az csupán az élelmiszer osztály vezetője. Pontosabban csak volt. Mert 
mikor megtagadta az időpont-módosítást, úgy rúgták ki, hogy meg sem állt a még csak 
funkcionálisan funkcionáló rendelőig. 

Hogy mik nincsenek, motyogja akkurátus barátunk, a házi bejgli morzsáit billegetve 
bajszán. 

Megtapintja farzsebét, hol a törzsvásárlói kártya lapul, névre és európai második 
vonalra kiállítva. De ez utóbbi nem szerepel rajta. Azt csak azok tudják, akik erre az öt évre 
az adókedvezményt kapták. Rossz nyelvek szerint már készül az öt év után keletebbre épülő 
áruház vásárlói számára az európai harmadik vonalas törzskártya. 

Vajon így lesz majd az egészségügyben is? – Kérdezi  E. Cs., aki úgy van ezzel, mint 
Móricka. Mindenről az a fránya eü. jut eszébe. Mit fognak ezek nekünk engedélyezni 
mondjuk kétezer…valamennyiben. Kettővel kevesebb képviselői hely az EU parlamentben, 
két évvel rövidebb átlagéletkor, kétszer kisebb fizetés. Az is igaz, hogy ez utóbbiakkal 
egyelőre boldogan kiegyezne.  

E. Cs. minden esetre belép az új évezredbe, látszólag könnyen, tagdíjat sem kérnek, ami 
ugye nem lenne leírható. Leírhatatlanul boldog, hogy ezt megérte. 

Megérte? – Kérdezi magától. 
Mert ő egy örök kétkedésre nevelt, renitens, kelet-európai, posztkommunista, 

prekapitalista, osztály. és osztályozatlan ellenség. És egy rém. Rém vándorló munkaerő rém. 
E. Cs. őszinte pillanatot él át. Ha én Ajrópa lennék – gondolja – bizony megvárnám, 

hogy haljon ki ez a 42 ezres magyar orvosdömpinggeneráció. Nehogy elárasszák a kontinenst 
és ott is összeroppanjon az egész egészségügy a sok orvosfizetés meg nyugdíj súlya alatt. 

A bejgli közben elfogyott. 
E. Cs. tudja, hogy húsvétra már európai módon, átdátumozott „korabeli” 

szupermarketbejglit vesz. 
Elvégre Európa bizalmát el kell nyerni – és le kell nyelni. 
 

Leányfalu 



 88 

(66. kép) 
 

2001. január 12. 
 

Dr. E. Cs. kolléga nehéz farsangi álma 
 
Dr. E. Cs. kollégánk nemkívánatos fejfájással ébredt az évezred első farsangjának egyik első 
reggelén. Az álomfázisok gonosz játékot űztek vele, és a kellemetlen révületből éledezvén, 
valóságos rémületbe találta magát. Az ok is kiderült kisvártatva, mert szokásától eltérően 
képes volt visszaidézni a gonosz és zavaró módon száguldozó, hézagos álomképeket. 

Álmában kollégánk vállalkozó sámán volt. Mint ilyen Jevrópából kellet átruccanjon 
Ajrópa, vagy ahogy még mondják Jurop és Őrop területére. A visszaemlékezés kísérlete 
közben pizsamáját okkal nyirkosnak érző hősünk, már a kezdetek kezdetén nehézségekbe 
ütközött. A magyar vámszervek még csupán poénkodtak vele és kacag-ányára célozgatván azt 
kérdezgették, hogy vajon humorfesztiválra készül-e?  

Mindez azonban csak a kezdet volt. Barátunk álombéli útján a poklokat járta meg. A 
sengeni határon különös öltözékét látván csomagjaiban középázsiai bevándorlók után 
kutattak. Megtapasztalhatta, hogy gyenge világnyelvi tudással előadott érvelése – miszerint 
Lillyput nem létezik még Közép-Ázsiában sem, valamint, hogy a Magyar Tudományos 
Akadémián az Obi Ugor tagozat van fölényben s nem a Türk vagy Sumér – semmit sem ér. 
Sőt! Sengen autput-imput  kiáltozással és még élénkebb motozással reagáltak. 

A következő határon avittas ruhadarabjának élő állatból származó darabjait ráncigálták 
és állatorvosi igazolást, valamint állatvédő felügyelőségi élénkzöld felöltőbeléptető engedélyt 
követeltek. Kor(hű)szerű gyógyító eszközeit a magyar nemzeti múzeum kiviteli engedélyével 
akarták csak bebocsátani a Zunióba.  

Mindjárt azt is elmondták neki, mennyivel könnyebb lett volna, ha utazását jobban 
előkészíti, és az Arkdötriomfra több színű plakátokon függeszti ki saját képmását, magyar 
rendőrök által kivert fogakkal, helyesebben nélkül. Ez esetben további életútja sokkal 
egyszerűbb lehetett volna, s még más, távoli országokból is remélhetett volna némi működési 
költséget és fix díjat, de minimum egy csinos fog-lalót vagy lelőt. 

 A hosszas alkudozás azonban mégsem volt teljesen eredménytelen. Bebocsátást nyert, 
annak ellenére, hogy árulkodóan hiánytalan fogai közt durva szitkokat morzsolt. Ilyeneket, 
hogy a szivacsos agyadat te barom Krajcáros Jakab. 

Humorát fokozatosan vesztő kollégánk végül is betyárul bepörögve, Párizs az én 
Bakonyom kiáltozással foglalt helyet egy mérhetetlenül piszkos metrószerelvényen. A 
jegyvásárlás nem volt egyszerű. Valutáját ugyanis a hátrafele nyilazáshoz szükséges, hátrafele 
nyilakat tartalmazó tegezben rejtegette, s mikor utána nyúlkált volna hátrafele, a derék gall 
jegyárusnő, „a magyarok nyilaitól ments meg uram minket” kiáltozással meg sem állt a 
Notrödámig, metró nélkül. Barátunk nagy lelkiismeretfurdalással futott utána és kezdett a 
derék idősödő Mariann kezelésébe, de ez is rosszul végződött. Ugyanis mikor az ilyenkor 
pánikbetegség ellen – sámánok szerint – indikált könnyű keleti füveket füstölögtetve a 
Konrád,  Konrád  valamint Tamás-Miklós-Gáspár-Menyhért-Boldizsár szavakat mormolta 
volna, a helyi drogrendőrség (mely hivatásszerűen a kelet-európai nyelvekben is jártas volt) 
elfogta,  majd – gyorsított eljárással – átokmondás, valamint blaszfémia gyanújával akarták 
elítélni. De kárörvendve és csunyán nézegette egy drogmaffiához tartozó területi camorrai 
titkár is, konkurenciát sejtve az elfogottban. Már ott vitatkoztak a vesztőhelyre vezető úton 
döcögő kétkerekűje mellett kísérői is, bizonyos Kordé Sára és egy akkor még ismeretlen 
segéd-vérbíró (a restauráció után azonnal pártalapító elnök, később miniszter, majd 
karizmatikus lábizomművész lett) a szegényített sámánoknak járó szegényített zsilotín alá, 
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szegényített máglyára vagy a korszerűbb, szegényített uránlövedékre ültetés kérdésén, mikor 
egy alvási apnoéban elkövetett horkantás után, a végképp zavarossá váló  kép váltott. 

Az FSK (Francia Sámáni Kamara) vizsgálta ügyét, és minthogy diplomája nem volt 
Örop konform, szükséglakhelyet kapott csupán a kártyié sárlátenben. Átmenetileg. 
Szomszédnője a csinos Samanta azonnal elnyerte szimpátiáját, csak nehezen értekeztek. A 
formás hölgy folyton seprűket (rend)számozott és a valamiféle köszöntésnek tűnő Szalem szót 
ismételgette. 

A testben-lélekben kimerült sámán nyugalmat óhajtván egy franciás ebédre vágyott. A 
resztorant őrei, egy gétképer és egy képgéter azonban – huszáros sujtásokkal tarkított ruhában 
– lesújtóan nézetek rá, és kifelé terelgették az elegáns helyről. Kacagánya nem fedte teljesen 
testét, és ismeretlen eredetű, rászáradt, puhított, marhahúsdarabokat véltek felfedezni alatta. 
Hiába próbálkozott egy griffes-indás hálanásfával kedveskedni, a derék és inkorruptíbilis 
legények a géten, Balkan-Balkan, dáko-román, lö trészor dö Nágyszentmiklós, Rumeni, 
Vjennö kiáltozással lökdösték a recepció felé. Félénk és tört nyelvi ismeretekkel előadott 
tiltakozására kiléte felől kezdtek érdeklődni, s amikor többször is elismételte a sámán, sámán 
funkcionál privátizé szavakat, a cerberus arca felderült. Á miszter Szájmon a különc zenész és 
Gárfunkel. Ui, szé moá, egyszemélyben, szólt a keletről jött, tehát levantei, bizantin, ortodox, 
bolsevik módon dörzsölt sámán. A cerberus ezután autogramot kért nagynénjének, aki 
egykoron Jozefin Béker képét kellett békeretezze a művésznő egyik férje számára, és azóta 
nagy zenerajongó lett, már amennyire a pénzügyi keret engedte. Minden esetre a garszont 
azonnal előre küldte helyet foglaltatni. 

Sámánunk végre ott ült a vágyott Örop kültúrális fővárosának csinos vendéglőjében, és 
franciás hangulatú ebédjéhez készült. A következő percben azonban a pódiumon egy zámolyi 
zenekart fedezett fel. A hangosan perlekedő zenészek menekült kesergőket adtak volna elő, 
már előbb kitántorgott rodostót – lőcsei fekete – énekesekkel, köztük egy neves kéményrock 
sztárral, aki Straszburgban úgy kapta meg a francia bevándorlási engedélyt, hogy régi gall 
arisztokrata származására hivatkozott, mint ismert kés-márki köszörűs. Kacagányos 
vándorunkat ekkor észrevették a zenészek és rögvest körülfogták információkért. Barátunk a 
szoros gyűrűben – kezét tegezére szorítva – tegeződött velük. Elmondta, hogy a megtévedt 
hon mennyire megváltozott mára, hogy a parlamentben éjt nappá téve idomították a 
törvényeket, és a belügy- s főleg a pénzügyminisztert a zámolyi szokásokhoz, utóbbit le is 
cserélték, és hogy az ellenzéki pártok a roma kérdés megoldása miatt akarják csak elvállalni a 
kormányzás keresztjét – előrehozott választások után. Beszámolt arról, hogy otthon már CIB 
kártya is van. Az üzleti élet is megtisztult, még a pénzt is mossák. Mikor a zámolyiak 
könnyek közt kezdték bánni balgaságukat, a saját CIB kártyáját ragasztotta – utánozhatatlanul 
és magyarosan lezser, mégsem megalázó mozdulattal – a szó(lam)vivő prímás homlokára. 
Meghatódva az „Ó sansz elizé-ltem az életemet” című dalra akart fakadni maga is, az 
ígéretesen franciás hangulatú ebéd előtt, de a nagy erőlködéstől felébredt. 

A többit már ugye tudjuk. 
 

Leányfalu 
(67. kép) 

 
2001. március 04. 

 
Dr. E. Cs. ismét komolyra veszi 

 
Az egészségügyért nyugtalankodni mindenkor kész ismerősünk, újfent van miért aggódjon. 

A nálunk oly mélységes kicsinyességekre képes nagypolitika ismét érezteti magas 
zavartkeltő képességeit. Most egyik hangszere éppen az egészségügy. 
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A miniszterváltással járó új vonalvezetés, mely várakozásokat ébresztvén végre juttatott 
némi tápot a reményre oly régen vágyakozóknak – a sors szeszélyes fekete angyalainak is 
kiszolgáltatva – kényes ösvényekre tévedt.  

E. Cs. az Írásra gondol, ahol valahogy így van megírva: vigyázzatok magatokra és 
őrizzétek a nyájat.  

A pásztor egyelőre magabiztos harcos, s harci tüzére csak olaj „a helyzet fokozódása”, 
de ki tudja, mi minden történhet egy ilyen zűrzavaros Magyarországon.  

A velünk elmélkedő E. Cs. tudja, hogy az eltelt évtizedben már annyi mindenre volt 
példa valamirevaló eredmény nélkül, hogy ezt az  újszerű, szokatlanul bátor fortissimót 
mindenki összeszorított ököllel várja. Hátha sikerül az áttörés, és a szemlélet megváltozik. 
Erre utaló erőteljes jel volt már a nyitány, mondhatni a feltételt jelentő előzmény, az OEP 
egészségügyi kézbe adása. 

E. Cs. nem lepődött meg azon, hogy az első várható siker ismét az alapellátást 
boldogítja. Tudja, hogy mint azt neve is jelzi, erre az ágazatra építve lehet továbbhaladni, de 
azt is, hogy a várakozásba belefáradt, a tudatos szembeállítás miatt ingerült, ismét 
késedelemre ítélt ágazatokkal kialakítandó egység nélkül nincs igazi előrelépés.  

Mi hát a teendő? – vakarja meg ősz koponyáját egyre unalmasabbá váló hősünk.  
Kézenfekvőnek tűnik, hogy az ígért 13 pontot ki kellene bővíteni legalább egy féllel, és 

magunkhoz ölelni – megértve ingerültségüket – a tovább várakozókat is. Akár a nótában: 
„tizenhárom ölet és egy felet, öleljen meg engem, aki szeret”.  Igen, egy fél ponttal, a jövő 
felcsillantásával, egy valamiféle kétlépcsős modell elindításával például az önálló 
rendelőintézeteknél. Legalábbis a bátraknál. Ez a modell aztán maga után húzhatja a nagy 
egészet és egyben letapogatja a terep egyenlőtlenségeit. Az aknákat, amint azt már régebben 
emlegette sokat faggatott kollégánk, az alapellátásbéliek már felszedték. Egyik-másik fel is 
robban velük.  

A MOK küldöttgyűlésén miniszterünk kérve kért az egység megteremtésére. Mióta 
tudjuk, de mint az álarcosbál Oszkárja, nem mondjuk, helyesebben nem teszünk ezért. S 
mennyivel jobban tudják ennek jelentőségét azok, akik – éppen ezért –ellene tesznek.  

E. Cs. csendes magányában arra gondol, hogy az alapellátás most elindul egy újabb 
kaptatón, mely ismét csak járatlan útjaival várja. „Kaptatnak” is vele valamit a kaptatáshoz. 
De még nem tudja senki mi lesz ennek az ára. Az ellenőrzéssel megbízott team kommandó 
néven szerepel a sajtóban, s ez a kifejezés máris szorongásokat keltett.  

Azok, akik nem járták meg még az út első szakaszát sem, akik valamilyen okból nem 
voltak elég aktívak, hogy harcukat megharcolandó idejében és egységesen 
megszerveződjenek, nem kellene, hogy irigyeljék ezt az újabb kockázatokkal járó 
lehetőséget. De kellene figyeljék, tanulmányozzák s mindent el kellene kövessenek, hogy 
nyomunkba eredhessenek. 

Ugyanakkor minden alapellátásbéli kolléga, minden lehetőséget és alkalmat fel kellene 
használjon annak éreztetésére, hogy a startvonalon álló sorstársakat megérti, hogy velük van, 
és hogy a kockázatot, a kísérlet nehézségeit, értük is vállalja. Nincs helye a kérkedésnek, a 
hivalkodásnak. 

Nagy időket él az egészségügy, hosszú, jövőt jelentő időszak alapjai kerülhetnek 
lerakásra. 

E. Cs. hazafelé tart a küldöttgyűlésről. A csendesedő forgalomban ilyenekről 
elmélkedik. 

A rádióban Budai Ilona énekel: Erdő mellett nem jó lakni, mert sok fát kell hasogatni, 
tizenhárom ölet és egy felet… 

Barátunk barázdált képén a remény mosolya fut át. 
Otthon – ott az erdő alján – várja dolgozószobája. 
Ráadásul ma még fát is kell hasogatni. 
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De vajon képesek leszünk-e megölelni egymást szeretettel? 
 

Leányfalu 
(68. kép) 

 
2001. március 25. 

 
Dr. E. Cs.  elmélkedései az égre nézve 

 
Az utóbbi negyedévben felizzott remény – és a vele kézenfogva járó reménytelenség –
hallható és olvasható jeleinek sokasága érkezik, elmélkedésben őszült kollégánkhoz. 
Szellemét információk korbácsolják.  

Járja a források vidékét, időt-fáradtságot nem kímélve, és mikor már-már azt hinné, 
hogy valami mégis remélhető, akkor ébred rá újra meg újra a helyzet drámaiságára, a nagy 
egész – az egészségügyön túli makrovilág – borzalmait észlelvén. 

Uram Isten – mormolja magában. Hogyan bírhatta ki mindezt ez az ország. Hiszen az 
elnyert szabadság ára nagyobb volt (lesz…) mint amit történelmi korok vetettek ki ránk 
sarcként. A fellélegzést követő alig több mint egy évtized, újabb Mohács és Trianon – 
álságosan álcázott – öklével sújtott le ránk. 

Barátunk maga elé képzel sok-sok arcot, és felidéz számtalan hangot az ezred utolsó 
évtizedéből. Nem, nem csoportokból emeli ki őket, nem mesterséges szekértáborok 
képviselőit idézi maga elé. Általunk ebben a döntő időszakban kitermelt, felszínre dobott, 
belőlünk, közülünk előre törtetett figurákat lát és hall képzeletében. 

A szabadság még testet alig öltött misztériumának, a hiedelemnek, hogy saját 
kezünkben tartjuk sorsunkat, új, modern rabszolgaság lesz az ára. Mindent eladtak abból, ami 
úgy, ahogy s olyan amilyen, de a miénk lehetett volna. Azt mondták, hogy muszáj ezt tenni, s 
most lassan rájövünk, hogy távolról sem volt ez így?  

E. Cs. megborzong, ha arra gondol, hogy esetleg jobban járhatnak azok, akik 
lemaradtak mögöttünk a nagy nyugatfelé loholásban. Ismét a képünkbe nevethetnek, akik 
tunyák voltak vagy gyávák, és azt mondhatják, hogy ők a bölcsek, az előrelátók, mi több – 
saját hazájukban – az igaz hazafiak? 

Gondolatait visszakanyarítja az egészségügyre. Milyen egészségügyet engedhet meg 
magának a modern rabszolga? A kettős rab, akit markában tart a mesterségesen keltett 
igényeit kielégíteni egyedül képes globalizáció, és a saját nemzetének legelfajultabb és 
leggátlástalanabb elemeiből formálódó – az olcsó kiközvetítésből gazdagodó – réteg.  

Lehet-e remélni azt, hogy rabtartóink felfogják a mi elpusztításunkban rájuk is 
leskelődő veszélyt? Vagy nem látnak a kapzsiságtól, a hazugságtól, amit már-már maguk is 
elhisznek, s nem tudnak szabadulni a mesterséges, életidegen létformáktól, melyeket nekünk 
kínáltak fel, de melyeken – egy magasabb szinten – maguk is élnek, annak minden végzetes 
hatásával együtt? 

E. Cs. polgári fórumon ül és minisztereket hallgat. Legfigyelmesebben persze a saját 
szakminiszterét. A laikus közönségnek – értő szavakkal színes keretbe foglalt – magyarázatot 
tart, s az intimebbé váló hangulatban történetet mesél. Mint cseppben a tenger, ebben is 
benne van egész helyzetünk, de benne van egy szemernyi utalás a kiútra is, a nem beletörődő, 
a fejet felemelni képes magatartásra. 

A rövid történet így szól: A leköszönés előtt álló USA-nagykövet, látván a 
gyógyszerfronton tanúsított következetes magyar álláspontot – nem sokkal annak kinevezése 
után – látogatást tett a szakminiszternél. Arra az esetre, ha nem megy bele az – amerikai 
érdekeket elsősorban érintő – árváltozásokba, kilátásba helyezte intézkedését, hogy 
Magyarországot az ismert preferencia listákon sorolják hátra, az egykor általa elfoglalt 
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helyekre. Az elmondottakból kiderült, hogy az idő szorításában dolgozó miniszternek helyén 
volt a szíve és hatásosan reagált. Megkeményítette magát és azt felelte, hogy ilyen intézkedés 
esetén feltárja az érintett cégek üzelmeinek részleteit. A hatás csodálatos volt. Már csak a 
kávé és a presztízsveszteség nélküli visszavonulás lehetőségének biztosítása maradt hátra.  

Nem kis siker, fontos siker, példaértékű siker. 
Csakhogy erre csupán az képes, aki elkötelezettje egy célnak, és nem vergődik abban a 

bizonyos aranyhálóban.  
Barátunk – miközben hazafelé tart – elképzeli a jelenetet, de otthon a rádiót 

bekapcsolva máris ömlesztve kapja az átmeneti elégedettségét leromboló híreket.  
Az egység, az öntudatos (nemzettudatos) közös fellépés, egy új tiszta vezetőréteg 

felnevelése az, amin álmodozik. Egészségügyön belül s főleg azon kívül. 
Nem voltunk mi erre felkészülve. Az értők zöme nem volt tiszta, s a tiszták zöme nem 

volt értő – összegzi gondolatait. 
 
Vasárnap van, az Istentiszteleten szól az ige. „Jeruzsálem, Jeruzsálem! Ki megölöd a 

prófétákat és megkövezed azokat, a kik te hozzád küldettek, hányszor akartam egybegyűjteni 
a te fiaidat, miképen a tyúk egybegyűjti kis csirkéit szárnya alá; és te nem akartad.”  * 

E. Cs. felnéz a magasba.  
Már csak onnan remél segedelmet. 

 
Leányfalu 

 
 *  Máté 23/37 

(69. kép) 
 

2001. április 13. 
 

Dr. E. Cs. vegyes elmélkedései vegyes érzelmekkel 
 

Dr. E. Cs. éppen azon gondolkodik, hogy manapság az elmélkedés tulajdonképpen a 
bosszankodással lesz azonos. Állandóan negatív ingerek érik az elmélkedésre serkenteni 
képes szellemi antennákat.  

Most – miközben más gondolatok késztették alámerülni gondolataiban – pillantása 
könyvespolcára esett, s onnan Kende Péter: Mik vagytok ti, Istenek? című könyve nézett 
vissza rá. Barátunk olvasta a hírek szerint igen jól fizető könyvet, és arról is értesült, hogy 
folytatás is van. Hát a következő bőr is lehúzatott a témáról? Tudja, hogy ezt már nem készül 
elolvasni. Nem azért mert, Kende Péter rosszul írna, még csak azért sem, mert nem írt igazat. 
E. Cs. több történetnek is utánajárt, és azok sajnos igaznak bizonyultak. 

A baj máshol van. Más miatt nem tudott megbarátkozni a kitűnő szerző sikerkönyvével. 
K. P. rosszkor írta ezt a könyvet és rossz helyen. Ilyen könyvet egy gazdag, túletetett, 

jól menő egészségügyet működtető országban, a halmozódó negatív jelenségek, a morális 
válság – egyértelműen csak a szakma művelőinél kereshető – okait tudva lehet írni. Ilyen 
könyvet egy magas presztízsű, ereje teljében működő, minden feltétellel körülbástyázott 
orvostársadalom lelkiismeretének feltisztítására lehet írni, amikor a bajok első jeleit észleli a 
közíró vagy publicista. Meg még sok más helyzetben. 

Nálunk egészen másról és másfajta pillanatról van szó – mondja magának öreg 
ismerősünk. 

Először csak arra gondol, hogy a szerző itt a döglött oroszlánba rúgott egyet. Aztán a 
kép bővül. Az oroszlán nem döglött, csupán dögrováson van, és ilyen állapotban húzatnak 
vele egy szekeret egy meglehetősen ócska cirkusz olajszagú fűrészporral leszórt porondján. 
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A vedlett, rab állaton pedig számonkérik, hogy nem olyan, mint a természetfilmekben 
megszokott királyi példányok. Pillantása alattomos, szőre koszosan, lomposan fityeg rajta, 
fogai hiányosak, hangja rekedt, s nicsak …még sántít is.  

Az oroszlán tehát olyan, amilyen. A hibái nyilvánvalóak. Csakhogy ezen a látvány 
szánalmasságának leleplezésével nem segítünk. A cirkusznak működni muszáj, a porondot 
körülüli az oroszlánénál nem sokkal jobb állapotban levő közönség, és nincs kilátás másik 
oroszlánra. A kocsit valakinek húzni kell. 

Aki segíteni akar, mást tesz. Másról vagy másként ír. Ha pedig úgy érzi, hogy ezt le 
kell írni, akkor mélyebbre nyúl, és felhelyezi a mérlegre a tárgyilagos oknyomozó 
gondolkodás valódi ellensúlyait. 

E. Cs. tudja, hogy – rétege iránti történelmi távlatokban kifinomult empátiája miatt –
túlérzékeny. Tisztában van azzal, hogy esetleg azok, akikkel együtt vitte végig ez eltelt 47 
évet – de főleg annak utolsó évtizedeit – el kellett viseljék a kor torzító hatásait, s ezekre ki-
ki saját morális ellenállóképessége, emberi adottságai szerint reagált. 40000 orvos nagy 
szám. Vannak közöttünk jók és rosszak, sőt nagyon jók és nagyon rosszak is. De úgy érzi, 
jogos az az állítása, hogy nem most van az ideje az általánosításnak. 

Elgondolkodik azon is, hogy a szerző mivel igazolhatná jóhiszeműségét. Egyrészt az 
okok már említett mélyanalízise, másrészt pedig a felvállalt áldozatok bemutatása lehetne ez 
az út. Persze ez nem kecsegtetne akkora anyagi sikerrel. De hátha él még – a pálcák 
tördelésére oly elhivatott – szerzőben az igény ilyen sikerekre is?  E. Cs. szeretné hinni, hogy 
nem naiv. 

Aztán gondolatai sokkal földhözragadtabb mederben csordogálnak tovább. E. Cs. egy-
két minap történt eseten gondolkodik el.  

Egyik este külhoni telefonhívással örvendeztette meg régi ismerőse. Németországban 
él, és tíz nappal ezelőtt tüszős mandula gyulladást állapítottak meg nála. 
Penicillinkészítményt kapott, de a javulás csak átmeneti volt. Igen kellemetlen tünetekkel és 
magas lázzal jelentkezett újra az orvosnál, aki a laboratóriumba irányította és közölte vele, 
hogy amíg a kórokozó érzékenységéről nem kap információt, várni kell. Majd telefonálnak, 
ha jöhet. Betegek közt megöregedett barátunk elgondolta a magyar pacienst egy hasonló 
helyzetben. Kende Péter tollára való történet is kikerekedhetne belőle.  

A másik beteg egy otthon lakója. Allergiás asthmáját a szakgondozó is nehezen tudja 
kezelni. Éjjel az ügyelet vénázta meg, délelőtt E. Cs. volt kénytelen ugyanerre. A beteg nem 
hajlandó elhagyni otthonát jelentő szobáját. Meg is mondja. Ha kell, inkább naponta kétszer 
szúrjanak meg. Nappal jöjjön a doktor úr, éjjel az ügyelet. Én a kórházba most nem megyek. 
Sem szakmai, sem emberi érvet nem fogad el. Neki ez jár. Ő döntheti el, hogy milyen módon 
és milyen energia stb. ráfordítással kezeljék. Ilyen gazdagok vagyunk. És ilyen színvonalú a 
magyar beteg. Ráadásul egy épelméjű értelmiségi. 

A két történet kapcsán E Cs. sok mindenre gondol. Ugyanarra, mint e sorok olvasói. 
Ezért erről be sem számolok. 

De elmondok egy záró történetet. 
Az egyik területi öregotthonba új betegápoló jött. E. Cs. még nem ismeri, nem is tud 

róla, csak a rezidenssel találkozott. Délutáni rendelés van, és már tulajdonképpen az ügyelet 
is működik. E. Cs. a városból későn érkezők kedvéért későbbi órára tette a zárást. A telefon 
megcsörren. Rezidensét keresi – névszerint –egy bemutatkozó férfihang. E. Cs. annak valami 
ismerősére gondol és közli, hogy holnap reggel érhető el. Nem szórakozni akarok, mondja az 
ifjúnak tűnő althang. Úgy tudom, bemutatkoztam. Van-e ott orvos. A meglepett E. Cs. erre 
még nyugodtan válaszol. Természetesen, én vagyok az. Akkor azonnal jöjjön halotti 
bizonyítványt készíteni, mert a mentők most mentek el egy sikertelen reanimálás után. E. Cs. 
jelzi, hogy erre a kinn várakozó – még élő – betegek ellátás után kerül sor. Azonnalt 
mondtam, szól a hang. E. Cs. dúltan magyarázza, hogy a halotton ez már nem segít, de itt 
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hipertóniás krízis és heveny vakbélgyulladás stb. van éppen műsoron. Szóval a hulla 
oszlásnak indulhat, szól a magabiztos ifjú titán. Ezen a hangon nem tárgyalunk zár E. Cs. és 
leteszi a telefont. Fél óra múlva (rendelés alatt) kimegy a szemlét megejteni. A főnővér, aki 
fültanú volt, a portán kér bocsánatot. Jó munkaerő ez a fiú, csak még kezdő, mondja az ősz 
orvosnak. 

Az eset után nemcsak az ifjú ember korhű magtartása téma E. Cs. gondolataiban, de az 
is, hogy pl. a halált konstatáló mentőorvos miért nem állíthatta ki (ahogy a törvény előírja a 
halált konstatáló orvosnak) a bizonyítványt, az ügyeletek miért utasítják vissza e 
tevékenységet az esetek jelentős részében, a „körzetist” jelölve meg, mint a feladat felelősét, 
és egyáltalán… 

Lehet-e rend valaha ebben az országban, a fejekben, az igényekben és elvárásokban, 
emberek és emberek, szakmák és foglalkozások, hivatások és mesterségek között, 
korosztályok és nemek között, többség és kisebbség között és főleg…a lelkekben? 

Szép feladat lenne egy Kende Péter számára ennek utánaindulni. 
 

Leányfalu 
 

(70. kép) 
 

2001. április 20. 
 

Dr. E. Cs. elmélkedései ködösítésekről a tavaszi verőfényben 
                                         

Dr E. CS emlékezik régiekről. Kezdő orvos korában ismert egy nagyon szegény családot. 
Gyakorta kellett meglátogassa a szerény hajlékukat. Gyermekeken kívül alig volt valamijük. 
A friss súrolás és a házilag főzött szappan szagát érezhette, ha arra járt, a szagot, amit a mai 
fiatalok már nem is ismerhetnek. Szegények vagyunk, de tiszták, mondta mindég büszkén az 
anya. És körülöttük valóban minden tiszta volt és békességes. Ahogyan ma mondják: 
átlátható. 

Amikor mostanság a várva várt forrásbevonás reményében elgondolkozik az utóbbi 
évtizeden, amióta az alapellátás zárt kasszájából kapja azt az összeget, melyből a praxist fenn 
kell tartani, mivel a szokott módon bárhogy értelmezhető paragrafusok jóvoltából (is), az 
önkormányzat nem tesz eleget kötelezettségének, óhatatlanul és újra meg újra hallja azokat a 
szlogeneket, melyek a zárt kassza és az átláthatóság, a tiszta viszonyok és biztonságosság 
ígéretét parafrazálják.   

És bizony frázisok maradnak azok. 
E. Cs. sejti, hogy a hiányokkal küzdő és a maradékelv –egykor vörös – kötőfékén 

vezetett szakma megnyugtatására sok mindent elkövettek és elkövetnek. Mennek a 
nyilatkozatok és a magyarázatok s főleg magyarázkodások már egy évtizede. Csak éppen a 
nyugalom nem akar elkövetkezni. És elsősorban nem is a pénz elmaradása miatt, hanem 
azért, mert kollégái nem tudhatják, hogy mennyi az annyi, honnan az ennyi, miért ennyi az 
annyi s hogyhogy nem annyi az ennyi? stb. Azt pedig pláne nem, hogy mennyi lesz az annyi. 
És meddig. Amit kapnak információt, az csak a kész tényt tartalmazza. Ennyi a pontérték, 
ennyi meg ilyen a beteg és ennyi a pont, s az ennyi forintot jelent. Ezeknek az adatoknak a 
mélységeikben történő átláthatóvá tétele nem lenne nagy ügy, és valóban nagyon 
megnyugtató volna. Sok szöveg nélkül lehetne elérni a nyilatkozósdinál sokkal nagyobb 
eredményt. Csupán világosan feliratozott néhány táblázat időszakonkénti megjelentetéséről 
lenne szó.  

Mi történik ezzel szemben? – kérdezi magától E. Cs., s közben rendezgeti a 
bekezdéseket szövegszerkesztőjén. Semmi. Maradnak a lózungok és zavaros szövegek, az 
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ellentmondásos nyilatkozatok, marad a homály. A kisember pedig ezt csak azzal tudja 
magyarázni, hogy ott a pénz körül valami nem tiszta.  Ami zárt az nem zárt, ami lebegtetett 
az inkább süllyesztett, ami szorzó az osztó. Sőt! A hagyományos gyanakvók közismert szavai 
szerint nem osztó, hanem fosztó a rendszer. 

E. Cs. a képet tisztázandó illetékestől kérdezősködött, hogy a kártyapénzben megjelent 
emelkedés az a tavalyi korrekció eredménye, vagy már az idei évre ígért emelés. Ez már az 
emelés, szól a kompetens válasz. Másik potentátot faggat. Szó sincs róla, ez nem az, az majd 
ezután jön. Aztán csend. 

Minden évben felmerült egy ígért inflációkövetés az alapellátásnál. E. Cs. itt finomít a 
szövegen. De csak akkor, ha nagyon rákérdeztek. Infláció volt! Követés? Ha százalékot 
említettek néha, az mintha mást jelentett volna itt, s megint mást ott. 

Legendák keringenek okkal ok nélkül. 
E. Cs. fejét vakarja. Nem keresgél a papirosok között, de emlékszik valamire. Talán 

97’-ben volt az, hogy egyik hónapban megcsúszott a kassza. Nem visszamenőleg, hanem 
előre kezdtek fizetni. Pontosabban ezt felelték a kérdezősködőknek, ezért jelent meg egy 
tiszta nullás sor a sovány kis elszámolásban. Egy-két cikk és nyilatkozat, aztán némaság és 
feledés. Mai napig nem tudni mi volt ebből igaz, s mi nem, vagy hogy volt-e egyáltalán 
valami. Csak a pálya végén derül ki, amikor egy havi járandóság esetleg elmarad. Addig 
elfelejtődik. Ha volt, ha nem. 

Az is eszébe jut, hogy utóbb 14 millió kártyáról írogattak, majd már csak 11-ről. Aztán 
jött a nagy tisztázó hadművelet. Eltűntek a fantomok. De a „fellebegés” elmaradt. Mi több, az 
utóbbi időben már éppen 600 000 hiányzó állampolgárt emlegetnek. Hol van, hol lesz az 
ezekből következő módosulás? 

Beszélik, hogy finanszíroztak abból a zárt kasszából mást is. A kísérleti területek többet 
kapnak stb. Igaz, nem igaz, ki tudja? Szél fuvatlan nem indul – mondják…  

A most talán ismeretlen okból (több ilyen is lehet) emelkedett pontérték ismét süllyed 
4-5 százaléknyit, de ennek oka ugyancsak ismeretlen. Találgatunk – találgatnak. 

Jó ez így? 
Kell ez nekik? Nekünk? 
Sajnos, ha a nagy pénzpolitikában keresünk modellt, ott is ez folyik. Hiszen ki tudja, az 

utóbbi 30-40 évben mikor mennyi volt az államadósság. 30, 20, 11, 6 milliárd, meg 
tulajdonképpen már nincs is, aztán kiderül, hogy nagyon is van, hogy a bruttó nem nettó, a 
külső nem belső.  

Mi meg csak szédülünk…motyogja maga elé elmélkedőnk. És fizetünk. Ha igaz, 
örökké. 

Akkor pedig minek lásson tisztán pont az orvos, abból is pláne a házi fajtájú, az az 
agyonutaztatott. Mert most is utazunk. Csak ezúttal az erdőben. A kassza zárt. Punktum. 
Pontosabban a rálátást zárolták. Deklaratíve nem. Csupán a szakmai ködbombák szelíd, de 
könnyfakasztó módszerével. 

De a könnygáz irritál. Úgy a valódi, mint a képletes. 
Hát ennyiről ennyit – mondja – és kiteszi a pontot. 
 

Leányfalu 
(71. kép) 

 
2001. június 24. 

 
Dr. E. Cs. szabadjára engedett elmélkedése 

az adminisztráció ármányosan ölelő karjaiban 
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Remény és csüggedés közt hullámzó ismerősünk a telefon felett méláz.  
Rövid idő alatt már a harmadik olyan eset fordul elő, mikor az előírt adminisztratív 

tennivalót az előíró a megadott telefonszámon nem tudja, vagy csak igen nehezen képes 
elmagyarázni.  

A hivatal telefonjainak minden melódiáját tudja már, és ha az első 4-5 kapcsolás után 
tovább és tovább irányítják, nem is csodálkozik.  

Az előírt nyomtatványok beszerzése nem egyszerű. A kereskedő közli, hogy a 
forgalomban nem kapható, a hivatal habozik. Az általuk kért nyomtatvány 
hozzáférhetőségéről csak a hatodik személy ad gyér felvilágosítást. Közben halkan szól a 
jazz.  

Az igények azonban növekednek, s nyilvánvaló, hogy a minőségbiztosítás lehetőségei 
közül egyelőre csak az ellenőrzés adminisztratív eszközeinek szaporítása jut eszébe az 
illetékeseknek. Úgy hiszik, mindent megold a szigor. Arról, hogy valakiben felmerült volna a 
kézenfekvő kérdés: vajon ez a rengeteg felesleges és formális irkafirka mennyire hátráltatja a 
minőségi betegellátást – nem tudni. 

A négyoldalas, kézzel írott nyomtatvány, amit immár a legkülönfélébb esetekben 
kérnek, a váróteremben tumultuózus jelenteket szül. És egyre gyakrabban fordul elő 
párosával, sőt. 

Érthetetlen, hogy mikor egyre többet hangsúlyozzák az elektronikus adatszolgáltatás 
fontosságát, leveleket kapunk kórházaktól, hogy csak kézzel írott beutalót fogadnak el, 
szanatóriumok üzengetnek hasonló igényeikről, és a bizottságok is visszaküldték a részletes 
és pontos számítógépes adatokat. Igaz, egyelőre nem jutottunk oda, hogy azok úgy legyenek 
egységbe foglalva, mint a négyoldalason, de E. Cs. külön-külön kinyomtatva annak belsejébe 
tűzte. Mégsem kellett. 

E. Cs. csüggedten vett tudomásul egy másik telefonértesülést is. A szoftvergazda cég, 
mikor azt az egyre erőteljesebben jelentkező ilyenfajta igényről értesítette, vagyis arról, hogy 
egy ilyen programot is kapcsoljon a meglevőhöz, hiszen a szükséges adatok a gépben 
vannak, csak össze kell hozni őket, a következő választ adja: nekik is érdekük lenne, hogy 
egy a felhasználó igényeit minél jobban kiszolgáló programot adjanak el, de az illetékesekkel 
való tárgyalásra tett minden kísérletük évek óta kudarcba fullad. Sem a megyéknél, sem 
pedig országos szinten nem tudnak olyan hivatalnokkal találkozni, aki hajlandó és kompetens 
is velük tárgyalni és egyeztetni e kérdésekben. 

E. Cs. arra gondol, hogy ennek oka valószínűleg csak egy lehet.  Megpróbálnak az 
újabb és újabb – ellenőrizhetőséget fokozó – adminisztratív igények benyújtására 
összpontosítani, de minél kevesebb erőbefektetéssel. Közben próbálnak minél fontosabbnak 
is feltűnni, minél jelentősebbnek látszó ötleteket kidolgozni, a felelősséget és a munkát 
áthárítva, a jó és valós eredményekhez szükséges segítségnyújtás gondolatát is kerülve. Ott a 
körzetis, csinálja! Kódolja, írja, küldje, vegye a hozzávalót, alkalmazza a szükséges 
munkaerőt, reszkessen, féljen és teljesítsen.  

Majd a kommandó, majd az ellenőr. 
E. Cs. már ezt a szót először hallva is elszomorodott. Mekkora hiánya a diplomáciai 

érzéknek ezt felemlegetni is. Még tréfából sem lett volna szabad.  
Megkeseredik az ember, ha arra gondol, hogy felelős hivatalnokok egyszerűen 

képtelenek felismerni az egészségügyben dogozók nehéz helyzetét, lehangoltságát, 
fásultságát és ebből következő érzékenységét. Ugyanakkor fontosságukat sem érzékelik. 
Nem veszik észre az ebben rejlő politikai felelősséget. Olyannyira nem, hogy nem sok 
paranoia kell azt feltételezni, miszerint éppen ellenkezőleg áll a kérdés. Felismerték. Azért 
csinálják. 

Végtelenül egyszerű a dolgokat miniszterek korszakaira bontani, gondolja E. Cs. A 
lendülettel induló és bedarált Surján, a nem orvos Szabó, vagy a karakán Kovács Pál, a 
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pénzügy hatalmát szolgáló Kökény vagy az észérvek erejében csalódott Gógl s a 
villámháború tábornoka Mikola?? Ilyen egyszerű lenne? Ezek mögött az emberek mögött 
sok-sok beosztott munkája teremti meg a hátteret s a kép teljességét – gondolja E. Cs.  Nem 
lehetséges, hogy minden apró részletre ők maguk figyelhessenek, miközben élethalál harcot 
folytatnak az egészségügy fennmaradásáért, vitáznak a pénzügyérekkel és nyilvánvalóan 
politikai elvárásoknak próbálnak – kénytelenek – megfelelni.  

Végre fel kellene ismerni annak fontosságát, hogy ha nincs pénz, legalább úgy 
próbáljanak az eredményesség reményével járó hangulatban tartani, hogy higgyük azt, 
törődnek velünk, hogy emberszámba vesznek, hogy számítanak ránk. 

E. Cs. tudja, hogy azok a hideg rendelkezések és a mögöttük levő űr, a felelősség  
áthárítása, a lefelé mutogatás stb. vészesen idéznek egy kort, amelyre még sokan 
emlékezünk. 

Barátunk tudatosan engedi fantáziáját szabadjára, szinte szelep módjára nyitván meg 
agyának zsilipjeit, hogy szabaduljon a nyomástól. De, ha rendszerezné gondolatait, az sem 
vezetne más eredményre. 

Elég volt a helyzetet nem ismerő, a csupán rendeleteket kiosztani képes, követelő és 
nem együttműködő, hozzá nem értő hivatalnokok uralmából. Kompetens, célszerűen 
empátiás, helyzetfelmérő, közös célokért dolgozni kész emberekre lenne szükség ott valahol. 
Ami folyik, csak tovább rontja a hangulatot és szakadékot váj az egészségügy megfáradt 
munkásai és az egészségügyi kormányzat közé. 

Mostanában van alkalom megismerkedni olyan vitákkal, ahol egyesek nem a 
kompromisszum hívei. Inkább a konfliktust kereső, annak örvendő és a gondokat politikai 
célok szolgálatába állító magatartásformák bukkannak elő. 

Ha nem az a szándék, hogy ilyen célok szekere elé fogják ezt a végleg elkeseredett és 
könnyen megvezethető réteget, akkor az ilyen látszólag kis dolgokra is figyelni kellene. 
Jobban megkeserítik mindennapjainkat, mint a krónikus pénzhiány. 

És ha jól csinálnák, ezek a lépések egy fillérbe sem kerülnének. Sőt, – mondja E. Cs. és 
véget vet az eszmefuttatásnak.  

Zavaros volt – gondolja. 
Aki ebben él, annak nem zavaros – mondja. 
 

Leányfalu 
(72. kép) 

 
2001. július 04. 

 
Dr. E. Cs. elmélkedései homokszemeinkről miközben a karaván halad 

 
E. Cs. elmélkedései alacsonyan szárnyalnak, mint viccbéli macskák. Most nem késztetik 
harcra a reform bősz oroszlánjai. Kőböl valónak bizonyulnak azok, csak talapzatuk 
cserélődik olykor. 

Ősz harcosunk kevéssel is beérné manapság. Olyan apróságok megoldásán 
gondolkodik, melyek egyenként egy-egy kis lépést jelenthetnének jó közérzetünk és 
valamicskével jobb körülményeink irányába. Egyszóval homokszemek után kutat a 
gépezetben. 

Világos, hogy a lakosság hozzájárulása nélkül már nem remélhető igazi változás. 
Valahol meg fog jelenni rejtve vagy látható módon a copayment.  

De addig is egy aprócska lépés megtevésére már sokszor buzdítottuk az illetékeseket. 
Sajnos azonban ők csak ennek negatívjára, árnyképére mozdultak rá, vagy talán észre sem 
vették az árnyat? 
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Mert mi is történt? 
A funkcionális privatizáció kezdetei óta, minden olyan sarc, amit az orvosra, mint 

egészségügyire az általa szolgált egészségügyi rendszer kivethetett, automatikusan nőtt. 
Gondoljunk itt pl. az engedélyekért befizetendő immár közel 23000 forintra, vagy a 
sterilizátor kötelező vizsgálati díjának halk, de biztos felfelé kúszására, tagdíjainak és 
továbbképzési költségeinek emelkedésére. És mekkora díjakkal járultunk hozzá az 
egészségügy működőképességéhez, az alkalmasságunkat igazoló megalázó vizsgálatok során 
stb. Az egyéb téren megjelenő többlet kiadásokat nem is érdemes említeni. Mert a 
minimálbér – amúgy természetesen helyénvaló – emelése bizony befolyásolta a 
költségvetésünket, és minden más kiadás is az egészségügyi infláció kiemelt sebességével 
emelkedett. 

De változott-e valamit is a szakértői tevékenységért az orvos által beszedhető díjak 
összege? Figyelt-e valaki is ezeknek karbantartására? Ha szép csendben az inflációval 
emelik, senki észre sem veszi. Most azonban egyszerre kellene emelni. Mert ez így igencsak 
méltánytalan. 

Azonos ügy, nem orvosi fázisában, a fotelében ülve egy iratra rápillantó közjegyző az 
aláírásáért tíz-húszszor többet kap, mint pl. azt megelőzően egy orvos, ágyából kiverve, az 
éjjel, esetleg kockázatot is vállalva és sürgőséggel felvett precíz látleletért. 

Az ANTSZ fél évre az összes mozgássérült igazolásokért fizet mondjuk 7000 forintot, 
de ha valamiért szerződésed módosul és egy pár soros új engedélyt kell kiadjanak, az az egy 
engedély ennek az összegnek több mint háromszorosa. 

5000 forintért 10 évre vállal felelősséget háziorvosa az úrvezetőért. Az ANTSZ ennél 
többet kér, hogy néhány hónapra feleljen a sterilizátorért. 

Egy fillérjébe sem került volna az illetékeseknek ezzel eddig is törődni. Nem tették, 
mormolja magában a szőrszálhasogató elmélkedő. 

És már megint peregnek keserű gondolatai. Az ellenkezőjéről persze nem feledkeztek 
meg. Ahol saját áldozatos dolgozóját sarcolni tudja, ott igen éber az egészségügy. 

És nem csak az. 
Mert arról sem lehet hallani, hogy valaki igazán illetékes az iparűzési adó kérdését 

felkarolta volna. Ha Gyenes Géza nem harcolna a rá jellemző elszántsággal, itt sem történt 
volna előrelépés. 

De nem beszél a fáma másról sem. Pl. arról, hogy a könyvelő miért kénytelen azt 
tanácsolni, – fizessük a cégautó adót akkor is, ha tulajdonképpen nem kellene, hogy ne 
ingereljük az APEHET?   

E. Cs. kajánul vigyorog. Régen a mitológiai idők városai szüzekkel áldoztak a közeli 
barlangban lakó sárkánynak. A modern idők sárkányai üvegbarlangjaikban laknak és onnan 
csapnak le a környék reszkető lakóira, a polgárokra. Az orvospolgárokra többféle sárkány is 
leselkedik. Alulról felfelé számolva a fejeket: az önkormányzat, az OEP, az ÁNTSZ, aztán az 
APEH s az igazi nagy fejek a törvényhozók, a pénzügyérek s legnagyobb fejként saját 
fejetlenségünk, a széthúzás. Ha összeszámoljuk – gondolja E. Cs. – együtt is van a hét fej. És 
újabb fejei is nőhetnek a fej-lődőképes szörnyetegnek. 

Sajnos itt nincs mesebeli öcsike. Itt levágható fejek se nagyon akadnak. Itt a fejekkel 
meg kell alkudni. Ráadásul a sárkány vére ott csörgedez a mi ereinkben is, és a mienk is az 
övében. 

A gyógyszerészekkel folyó vita dermesztő részleteiről mindenkinek ugyanaz jutott 
eszébe. Mi lesz, ha mi is vitába keveredünk? Mi lesz, ha számonkérik a kiskapukat, ha ugyan 
onnan csapnak le ránk használatukért, ahonnan annak idején ezek használatára kvázi 
felkértek? 
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A vállalkozó orvos már kétszeresen is kiszolgáltatott és zsarolható. A hálapénz mellé 
bejött az előbb hangoztatott: mindent szabad, ami nem tilos jelszó eddigi alkalmazásának 
minden következménye.  

Így, s ekképpen elmélkedik derék barátunk, miközben az egészségügy karavánja 
csendesen halad sivatagi útján, réges-régen amortizálódot tevéin, a csupán burnuszukat váltó 
hajcsárjaival. 

Hát innen a homokszemek, gondolja E. Cs., és kevéssé barátságtalan témát keres 
elmélkedéseihez. 

                                                                                        
Leányfalu 

(73. kép) 
 

2001. augusztus 21. 
 

Dr. E Cs. elmélkedései a rakétafüstben felsejlő koronára emlékezve 
 

Kellemesen surrog a gumi az aszfaltburkolaton, aztán egy csatornafedél billen és szól 
hatalmasat, még baleset is lehetne belőle, ha E. Cs. már nem lenne tisztába a négyszer 
végigjavított útszakasz veszélyeivel. Ötödször már nem kezdték el. Úgyhagyták. Átvették. 
Mindenre ráúnnak előbb-utóbb a felek. És ezt ők is tudják jóelőre. 

E. Cs. nem akar rosszkedvű lenni. Unokáit készül elvinni a millenniumi ünnepzáró nap 
forgatagába. Hazára szeretné tanítani őket. 

Persze tudja, hogy az ötödszörre végül feladott csatornafedél-lerakó művelet is a haza 
része. De még jobban tudja azt, hogy az ebből lehetséges meggazdagodás is. A rossz 
kivitelező s az elnéző átvevő is jól járt. Legalább jó helyre került a pénz egy része, 
mondhatnánk. 

Az idők nem változnak lényegükben?  
Valamikor azt magyarázták neki, hogy az M-hetesből kilopott beton, melyből több 

település is felépült, a legjobb eszköz volt a KGST-ből való vagyonkimentésre, ergo az adott 
körülmények között hasznos s így dicséretes eszköz. E. Cs. elgondolkodik persze azon is, 
hogy a betont magánportákon lecsurgató szállító mennyire volt mindezzel tisztában? 

Mert a kisember sohasem olyan tudatos, mint azt a nagyérdemű és kiváló politológusok 
hiszik. A kisembert szinte mindég megvezetik, s bizony-bizony vannak szintek, ahol ma is 
jobban szeretnék, ha a kisember agya is minél kisebb és egyenbunkóbb lenne. Ez tenné 
egyszerűbbé a globál-ízű fejlődés szárnyalását. 

S minthogy E. Cs. közismerten olyan, mint Móricka, erről is csak ugyanaz jut eszébe. 
Az egészségügy. 

Most nővérek duzzogtak itt-ott a kórházakban, hogy a korona utaztatása helyett inkább 
az egészségügyet támogatták volna abból a pénzből. 

E. Cs. elszomorodik azon, hogy ekkora együgyűséget is betáplálhatnak ártatlan 
agyvelőkbe. Arra is emlékezik, amikor még az első ciklus idején, nyugdíjasokat etettek be 
azzal, hogy ha a képviselők szerényebb fizetéssel is beérnék, a nyugdíjakat lehetne emelni. 
Egy évtized során maga is sokszor hallotta ezt az érvet s a sok hasonlatosat. 

És most ismét elmélkedni kezd. 
Egy nemzetnek van testi és lelki egészsége. Mindkettő fontos, de a költségvetésekben 

óriási a ráfordított összegek különbsége. Óriási, mert valóban drágább és egyre drágább a 
piacosított testi egészség, de azért is, mert ez a mindenkori pénzügyi vezetések szemléletében 
is benne van. Ők nem tudnak csak lekönyvelt pénzkötegekben, tételekben gondolkodni. Nem 
tudják beilleszteni annak anyagi hasznát, hogy egészséges lelke van a nemzetnek.  
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Jaj, pedig mekkora pénzek vannak e mögött a kigúnyolt és megvetett két-három szó 
mögött. És mekkora perspektívák. Csak éppen nem egészen olyanok, amelyek azt az irányt 
szolgálják, amerre a bankok és konszolidálóik haladnának. Mert, hogy ennek kellemtelen 
mellékterméke a nemzet csipájának kinyílása is. Akkor nem lehet majd a nővérkéket 
ilyesmivel beetetni. 

Pedig most is csak számolni kellett volna. Ha igaz az a rettentő nagy összeg, amit 
állítólag a korona útjára költöttek, akkor minden adófizető állampolgár 10 forinttal járult 
hozzá ahhoz az örömhöz, amit alkalmunk volt látni a parton könnyezők szemében, Dunán 
innen, s főleg ott túl az épülő híd másik oldalán. Vajon mire lett volna ez elég a fáradt és 
meggyötört, éhbérérét dolgozó három-műszakos nővérkék sorsának megfordításában? De az 
a tíz forint elég volt arra, hogy a nagymama, vagy a túlparti unokatestvér, vagy esetleg ő 
maga is gazdagodjon egy lelket gyógyító és tartást adó szép emlékkel. Mentálhygiénés 
beavatkozás tíz forintból. Van ennél olcsóbb terápia? 

Gondolt-e valaki arra, kérdezné E. Cs., hogy az az ország, amelynek polgárai majd 
egészséges lelkű polgártársakból választhatják meg vezetőiket, sokkal inkább remélheti azt 
is, hogy a testi egészséget, jelentőségének megfelelően értékeljék és dotálják? Hát ilyen 
bonyolult és egyben ilyen egyszerű ez a dolog kedves kis nővérkék. Csupán nektek nem erről 
beszélnek, akik gondolataitoknak is urai szeretnének lenni. 

E. Cs. szép napot tölt el unokáival, és boldogan észleli, hogy ez a nemzet tud, akar és 
szeret ünnepelni. Az a pénz, amit erre fordítottunk, sokszorosan megtérül, de ez nem fog 
megjelenni a könyvelők rovataiban.  

A Kossuth téren még hall egy morgó embert a beszéd közben, de a tömeg oly 
határozottan utasítja rendre, hogy azonnal távozik a tett színhelyéről. A tűzijáték alatt 
azonban hiába figyel itt-ott, erre-arra. Mindenhol csak vidám, laza, szórakozni vágyó 
emberek. 

E.,Cs. máskor haragudna, ha ilyet tapasztalna. Az alagútban vonuló tömeg kiabál, visít, 
fütyörészik. A visszhanggal játszanak. Boldogok. 

Barátunk ismét számol. Ha igaz, hogy több mint kétmillió ember gyűlt össze az 
országból erre az eseményre, akkor csak a jelenlevőket nézve, azok 100 forintot adtak 
adófilléreikből az egyszeri és megismételhetetlen élményre. E. Cs. úgy gondolja, hogy ennyit 
megérdemel egy magyar állampolgár. Ennyit talán már megengedhet magának. 

Persze azt is tudja E. Cs., hogy azok akik a maguk keltette visszhangokkal szeretnének 
játszani, ezt másként látják, sőt számolják. 

E. Cs. reméli, hogy ez nem számít már, és visszagondolva az eltelt szép napra, unokái 
fel-felragyogó arcát látja maga előtt a ködgomolyból felsejlő korona képe fölött. 

 
Leányfalu 

(74. kép) 
 

2001. szeptember 27. 
 

Dr. E. Cs. elmélkedései egy rosszul kezdődő hét második napján 
 

Rossz ez a hét, már hétfőn reggel zavaros ügyekkel kezdődött. A TB-kirendeltség – állítólag 
ismételten – olyan nyomtatvány kitöltését kéri, egy üzemi balesetes táppénz kapcsán, 
melynek információit messze meghaladó mennyiségű és értékű, súlyú adatot kapott már a 
betegtől, a munkahelyétől és a körzettől. Minek ez a felesleges munka és költség?  E. Cs. régi 
adatokat keresgél a gépben, és kézzel irkál. 

Az egyik kórház, akár a TB, a beteg beutalóját, illetve utóbbi a hírhedt négyoldalast, 
csak kézzel kitöltve fogadja el. Az ennél pontosabb, elvileg kevesebb hibalehetőséget is 
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tartalmazó nyomtatott változatot nem acceptálják. Erről a praxist írásban értesítették. Most, a 
kötelező számítógép használat idején, a XXI. században, akkor, amikor az egészségügyi 
kormányzat az első feladatok között emlegeti az informatika és az ehhez szükséges szemlélet 
fejlesztését. E. Cs.-nek eszébejut, hogy néhány hónapja, mikor egy OEP-vezérnek akart e-
mailon küldeni kérdést, az közölte vele, hogy náluk ilyen lehetőség nincs. E. Cs. emlékszik 
az illető szomorkás mosolyára is. 

Aztán befut a napi posta, és gyógyszerfelírási szokásairól érkezik táblázat. A bonyolult 
számok között azt észleli, hogy míg az antibiotikumok terén az országos átlag harmadát írta 
fel, a kardio-vaszkulásris és a diabéteszes betegeknek felírt gyógyszerek terén, meghaladta 
azt. Természetesen, felel némán magának E. Cs. Természetesen, hiszen leszűrte gyakorlatilag 
az egész körzetét, eleget téve – az állítólag azóta sem végrehajtott – rendelkezésnek (jórészt 
már annak előtte), és a bejelentkezettek kétharmadát gondozásba kellett vegye. Jelentős 
részüket e két csoportba tartozó bajok miatt. Fél ezret közelít már a hypertóniások száma. 
Akkor hát mit tegyen? A jól végzett munka fokozza a gyógyszerfogyasztást. Most eszébe jut, 
hogy a polgárok a velük kapcsolatos egészségügyi kiadások 80 százalékát életük legutolsó 
heteiben használják fel. Ha ezek a gondozott betegek nem kerülnek ilyen 
katasztrófahelyzetekbe, mekkora megtakarítás ez ahhoz viszonyítva, amit a nekik felírt 
gyógyszer jelent. Itt és most azonban csak a gyógyszer-táblázatokból fogják megítélni a 
helyzetet? Ha a megítélő józan szakember, gratulál az ilyen esetben. És ha, de ha nem? 

E. Cs. erről is azonnal tapasztalatot szerezhet. Ellenőröket vár. Mivel egy hónapra 70 
eseti ellátást volt kénytelen jelenteni, gyanúba került, és ezt is most ellenőrzik. Országos 
szinten jelölték ki, hogy utána kell nézni üzelmeinek. Miről is van szó, morgolódik magában 
sértett barátunk. A területe az egyik legfelkapottabb üdülőövezet. A meleg hónapok felé 
közeledvén egyre nő az alkalmi betegek száma. Köteles őket ellátni. Ezen kívül területén 
több idősek háza is működik, jelentős százalékban ideiglenes vendégekkel. Ezek is ellátásra 
szorulnak. 

Az ellenőrzés szigorú. 47 esetet utasítanak el a hetvenből. Az ellenőrök által vallott 
logika alapján teljes joggal. Az ellátás ugyanis csak sürgős esetben indokolt. A sürgősség 
fogalma pedig – mint tudjuk – nehezen körülhatárolható. A gyógyszerét otthonfelejtő, 
elvesztő stb. – állandó kezelést igénylő – beteg gyógyszerrel való ellátása nem sürgősség. 
Indokolatlan. Még akkor is, ha pl. annak a szernek az abbahagyása veszélyeket rejt magában. 
Betaloc, Syncumar felírása szerintük a legmagátólértetődőbben, nem sürgősség.  

És egyáltalán akkor mit tegyek ezekkel a betegekkel, kérdezi E. Cs.? A válasz 
lakonikus: menjenek saját orvosukhoz.  E. Cs. próbálja elmagyarázni ennek képtelenségét. 
Nem hagyhatja cserben ezeket a segítségkérőket. Ilyent nem tehet. Nem küldheti haza a 
kispénzű üdülőt többszáz kilométerre. Akkor saját szakállára és finanszírozás nélkül tegye 
azt, szól az újabb válassz. És meg is toldják: de alaposan dokumentálja, hogy mit és miért 
adott! Ezt a tételt különösen keményen ellenőrizhetik. 

E. Cs. érzi, hogy ebben a játszmában nem az ésszerűsítés a cél, legalábbis a gyakorlat 
szintjén nem mindenütt így valósul meg a rendelet. Itt az orvost ellenségnek, eleve csalónak 
képzelik el?  Egy valamiféle költségvetés-ellenes terroristának? Szőnyegbombázással akarják 
irtani? 

Aztán eljő a kedd, és az újabb öröm. Az inzulin felírás és a pelenkatan kemény 
megpróbáltatásainak napja. A patikában ugyanis megtudja, hogy inzulint felírni nem lehet 
már patronra lebontva, csak dobozzal. Ő ilyen értesítést nem kapott, illetve lehet, hogy 
valahol a közlönyök mélyén fellelhető, de a sűrű sorokban sorakozó közlönyök 
végigolvasása nem tartozik a gyakorlatilag megvalósítható feladatok körébe. Tudja persze azt 
is, hogy a rideg ellenőr erre csak egyet felelhet. Olvasson el és jegyezzen meg minden 
paragrafust. E. Cs. azonban még ott tart, hogy egy nagyszámú gondozottat ellátó körzet, mely 
megvalósította, hogy a legnagyobb pontossággal vezeti számítógépen minden gondozott 



 102 

terápiás lapját, s azokat 28 naponta a hét azonos napjain kinyomtatott receptekkel látja el 
(ajánlás szerint, az egyszerűbb eseteket a növér-rendelésen, a problémásakat az ő 
bevonásával), nem hívogathatja a beteget minden gyógyszeréért más-más napon. Neki havi 
gyógyszeradagot kell kiadni. Neki figyelni kell a költségekre. Fórumok sokaságán hallotta, 
hogy abba az irányba akarnak elmenni, miszerint a tablettás doboz is megbontható. Ehelyett 
azt is megtiltják, ami eddig megengedett volt?  

Újra érzi azt a nyomást a mellkasában, amit akkor észlelt, mikor az önkormányzat 
világítatta át, mert szűrés-gondozásra alapozott tervet készített a község egészségi 
állapotának javítására. Akkori terveit most a népegészségügyi programban látja viszont, de ő 
érfalaiba plakkosodva érzi ma is az átvilágító makacs hülyeségét. Névjegyén egészségügyi 
szakértő volt. Azt a szót, hogy gondozás, nem ismerte. 

Barátunk mély levegőt vesz, az elérhetetlen nyugdíjra gondol, és előveszi pelenkatani 
bibliográfiáját. Az otthonokban több tucat inkontinens betege van. Ebből is lesz még 
ellenőrzés. Mint akkor, amikor a 250 öreg közül, öt esetben szobavécét kellett felírjon. Nagy 
vihar kerekedett. Öttagú bizottság jött, rajta ütni. Több mint két óra ment rá az öt külön 
jegyzőkönyvre, melyek aztán megállapították, hogy a szobavécé indokolt, a beteg éppen rajta 
ül. 

Miként E. Cs. betegei is üldögélnek most a váróban. 
Az ősz harcos pedig körmöli a csak kézírással elfogadhatót. 
 

Leányfalu             
(75. kép) 

 
2001. szeptember 28. 

 
Dr. E. Cs. elmélkedései pironkodások közepette 

 
E. Cs. fülét égni érzi, mint az elemi iskolában, ha házi feladatát – véletlenül – elfeledvén 
elkészíteni, a tanítóbácsi  padja felé tartott. Ez a tulajdonsága később nagyobb kiterjesztést 
nyert, és akkor is érezte, ha barátai, mi több embertársai követtek el olyan hibát, melyet többi 
embertársai fejcsóválva nyugtáztak. Különös, ösztönös empátia ez és valószínűleg sokan 
mások is érzik, gondolja E. Cs. A színész bakizik a színpadon, s az együttérző néző elpirul. 

E. Cs. tudja, hogy sokat bírálta a felettes régiókat kollégái érdekében. Most azonban 
kényes helyzetben üldögél – nem először – és vívódik. 

Önvizsgálatot kell tartsunk, mondja csendesen. 
Előtte egy frissen felbontott levél. A feladó a MEP, vagyis a Megyei 

Egészségbiztosítási Pénztár. Benne a havi változásjelentés aktuális feldolgozásának adatai. 
Benne a hibák és a kérdőjelek. 

E. Cs. kesereg. E. Cs. mások miatt szégyenkezik. A hozzá közelállók miatt. Magunk 
miatt. 

Szárazan sorolja magának a tételeket. 
Az első problémás eset még csak bosszantó, ki tudja, hol hibáztak. Saját gépén ezt jól 

vezette. Az elköltözés miatt kijelentett beteg, akit a MEP is kijelentett egy hónapja, ismét 
megjelenik mint halott. Pedig szerencsére nem az árnyékvilágból költözött el, csupán 
települést váltott. 

A folytatás már keserűbb pirula. A mellette levő telefonszám segítségével azonnal 
tisztázható esetek  

Először, most is ide járó betegek, többen is – egyik éppen most íratta gyógyszereit – 
akik itt-ott ügyeletekben jártak a véletlen szerencsétlensége folytán, s ki tudja miként, 
megjelennek E. Cs. által ismert vagy nem ismert kollégákhoz bejelentve. Valamennyi beteg 
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csodálkozik és tagad. Hol van itt az igazság? Ki hazudik? Minden beteg, minden kolléga, 
vagy csak az arany középút elmélete alapján, egyik fele itt, másik fele ott? 

Aztán valóban átjelentkezett betegek jönnek, akik el is költöztek, de tudtunkon kívül. 
Egyetlen egy sem hozott kikérőt. Most is itt van a dokumentációjuk. Szíre-szóra azonnal 
átvették őket. 

E. Cs. írnokánál sorban állnak az áthozott törzsanyagok, akiket nem vett át, mert csak 
úgy leadták anyagaikat, elkértük felkiáltással, de nem jöttek be a státus felvétele céljából. 

Minek akkor a korrektség, miért érezze magát nevetségesnek? 
Aztán intézeti betegek következnek, ambulánsként kértek ellátást, amikor rokonoknál 

vagy régi otthonukban jártak látogatóban, átmeneti időre. Valamennyit azonnal be- vagy 
visszajelentették véglegesre. Se szó, se beszéd. 

E. Cs.-nek eszébe jut, hogy mikor az ellenőrök az eseti ellátás miatt dúlták, azt 
mondták, hogy a gyógyszerírás nem sürgősség semmiféle esetben sem, és azt senki sem 
finanszírozza. Ez lenne hát a kollégák megoldása arra, hogy a végzett munka elnyerje méltó 
finanszírozását? 

Méltatlan magatartás lenne, még ha kényszerű is. 
Azt, hogy soha nem látott, soha fel nem vett, soha nem volt taj-szám is megjelenik a 

kérdések között, már csak egyszerű, személytelen tévedés. Levezetésnek való. 
E. Cs. tovább rendel, a problémák megoldása ezres nagyságrendű kiadást jelentett 

telefonszámlában. És a ráfordított időt. Ez utóbbi ma a legolcsóbb. Az orvos ideje. 
Aztán betegekhez indul. 
Ezenközben szórólapra bukkan. Körzetében gyermek magánrendelés indult. Helyes, 

szép, jogos. De illett volna az illető kollégának – legalább egy szóval – tudomására hozni. E. 
Cs. nem tudott erről semmit. Az illető kollégával pár napja együtt ült a fehér asztalnál, a 
rendelőt bérbeadókkal naponta találkozik. Az ANTSZ kapcsolata is élő. És ráadásul az ügy 
kamarai gazdája éppen Ő. 

E. Cs. órájára néz. Ebédidő volna. Ma kollégái, harcainak célját képező barátai etették 
be öreg barátunkat. 

       
Leányfalu 

(76. kép) 
 

2001. november 08. 
 

Dr. E. Cs. elmélkedései 
az orvos és a média kérdéskörének etikával kövezett keskeny mezsgyéin 

 
E. Cs. fáradtan érkezik haza, lehuppan, és engedve őrült hajlamainak, nem akárhova, hanem 
a PC mellé. A billentyűk kihívóan néznek rá. Érzi, hogy már kopik a memória és a friss 
gondolatokat gyorsan kell leírni, nehogy elkallódjanak a feledés – néha átkos, gyakran 
áldásos – labirintusában. 

Jó napja volt, hiszen az etika nagymesterei hívták meg a médiával kapcsolatos etikai 
kérdésekről együttgondolkodni.  

A média egyre inkább behatol az egészségügybe, mint mindenb, amibe tud. Nem nehéz 
neki, nélkülözhetetlen. 

E. Cs. elmereng. Mi is ez az etika? Mióta probléma ez nekünk? Miért csináltuk ezt 
magunknak? Az előadók között Naszlady professzor jó definíciót említ: „A jog a külső 
erkölcs, az erkölcs a belső jog”- mondja.  

Lankadatlanul elmélkedő barátunk azonban maga is ravaszkodik. Csak úgy 
magánhasználatra, nem a terem számára. Az etika szerinte a gyarló ember mások iránti – 
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jogos – bizalmatlanságából született tudomány. Ezen kacarászgat magában, de nem sokáig, 
mert a megszületés pillanata kezdi érdekelni. S ide is a fenti ironikusnak tűnő mondat vezeti 
el. Hiszen a nem gyarló ember – aki tudjuk, hogy nincs –, tehát a tízparancsolat szerint élő 
számára felesleges lenne az etika. Mert az a másik miatt van, a másik miatt, aki gyarló, s aki 
tudja, hogy én is az vagyok. A pillanat tehát adott, az alma Ádám és Éva által megejtett 
közös elfogyasztása lenne az. Innen hát az et(t)ika. Arról aztán bőven lehetne vitatkozni, 
hogy a kígyóval együtt már háromszereplős történetben, ki a törvényszegő és ki az, aki 
csupán etikátlan. Ha fokozatokban gondolkodunk. De a törvényszegésben benne van az 
etikátlanság, ugyanakkor nem minden etikátlanság törvényszegés. Lám, lám, ez már 
mesterséges, emberi mérce. Magunknak csinált, felmentő szándékú talán? És alig jut idáig 
gondolataival, egy előadó szól: az ember visszavágyódik az elveszett paradicsomba, mondja. 

Helyben vagyunk, gondolja E. Cs. és másra gondolna. Csak egy elméleti dolog jut még 
eszébe egy odavetett mondat nyomán. Azt hallja ugyanis, hogy az ember fejlődésével az 
etikai problémák halmozódtak. Bizony így van ez, forgatgatja magában az ötletet. Az ember 
fejlődése egyenlő az etikai problémák szaporodásával, tehát a fejlett ember eleve etikátlan? 
Micsoda csapda! 

Persze annyit hallott ő is, hogy a relativisztikus filozófia nagyjai szerint etika nem is 
lenne. Nem volt azonban ideje Kohlberg tanulmányozásár, s csak sejti, hogy az etika 
megélésének képessége a kognitív disszonanciák ellenére, saját úri meggyőződésből, az 
lenne az igazi. 

De már tovább kell lépni, gyakorlatiasabb gondolatok felé, hiszen össze kell foglalnia 
azt, ami tőle a médiába keveredettől elvárható. 

Megtisztelve érzi magát, hogy a téma jeles képviselői között elnökölhet. Jelzi, hogy ő 
maga az etika tudományát nem műveli, csupán szent borzadállyal nézi, de abba a helyzetbe 
került, hogy folyamatosan annak potenciális megsértője lehet. 

Aztán elmondja gyakorlatiasnak szánt összefoglalóját.  
Aki orvosként lapszerkesztésre adja a fejét, nap mint nap etikai problémák 

megoldásával is szembekerül. Persze egészen más az, amikor maga az etika kerül 
boncasztalra. Ilyenkor rendszerezni vagyunk kénytelenek. Át kell gondolnunk, hogy melyek 
az orvos és az etika, az orvos és az újságírás, az újságírás és a gyógyítás érintkezésének 
lehetséges területei. 

Először azt kell leszögeznünk, hogy van, aki meg akarna élni, és ezért kezd írni, és van, 
aki írni szeret, és ezért ebből próbál megélni, de van egy harmadik eset, amikor az ember 
dolgozni és élni akarna, de nem hagyják, s erről kénytelen írni. Nos, ez az egészségpolitikai 
témákkal foglalkozó orvos. Az ideális talán az volna, ha ilyenre nem is lenne igény, csupán a 
gyógyításban jártas orvos szakmai írásaira.    

Tehát, lássuk a minket érintő lehetőségeket, mondja E. Cs: 
1. A szakmai írások elhelyezésének terén ma bőséges kínálat mutatkozik. Egyesek 

szerint több százra tehető a szakmai lapok száma. 
- Sajnos azonban ezek egy jelentős része nem a szakma óhajára született, hanem 

megélhetési célokból. Ezek a lapok a minimum szakmai oldalakat számolják, amennyi ahhoz 
szükséges, hogy a maximum reklámfelületet elvigyék, a vele járó optimális bevétellel. 

- Egy másik részük szerencsére a fordítottjával hadakozik és szeretne minél kevesebb 
reklámra pazarolt felületből, minél több értékes szakmai oldalt kigazdálkodni. 

A kettő küzdelmének mezsgyéje, etikai kérdésekkel van kikövezve. 
Elég, ha azokra az egymásnak többszörösen ellentmondó szakdolgozatokra gondolunk, 

amelyeket ellenkező érdekeltségű cégek rendeltek meg. 
2. Az egészségügyi publicisztika, az egészségpolitikai írások közlése, igen nehéz 

helyzetben van. Ha az utóbbi évek ilyen sajtóját figyeljük, azt láthatjuk, hogy ezek a lapok, 
melyek jelen helyzetünkben létfontosságú kérdéseinket kellene taglalják, fokozatosan 
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kénytelenek egyre nagyobb mértékben helyet adni – gyakran színvonaltalan, olykor kétes 
értékű – szakmai irományoknak is, mert a hirdetők makacsul úgy vélik, hogy a hirdetésnek 
csak szakmai lapban van reklámhordozó ereje. Így aztán a fizetett oldalak egyenlőtlen 
küzdelmet folytatnak a fizetendő oldalakkal, s még a honorárium nélkül felkínált írások sem 
versenyképesek. A gondjainkkal foglalkozó oldalszám csökken, és a lap eredeti célját 
szolgáló anyag egyre fogy. 

3. Egy külön fejezet az, ami a sajtóban az egészségügyről megjelenő írásokkal 
foglalkozik. Innen származik számos sérülésünk. A sajtó mai (minden más területhez 
hasonlatosan) átpolitizáló hajlama sajnos azt eredményezi, hogy igen gyakran nem az igazi 
gondjaink vagy eredményeink kerülnek a lapokba. Ez pedig tovább csökkenti a gyógyításhoz 
elengedhetetlen presztízsünket. Ezzel pedig, egy most – idő híján –nem részletezhető 
mechanizmus alapján, konkrét anyagi kárt okoz. Drágábbá teszi a betegellátást. 

E. Cs. jelzi, örömmel volt alkalma hallani, hogy ilyen témákkal foglalkozó újságírónak 
etikai gondjai eleddig nem voltak. Ez azt kell jelezze, hogy az újságírói önmegtartóztatás 
működik, de legalább ennyire jelzi azt is, hogy az orvostársadalom toleranciája és türelme is 
jelentős. 

4. Külön fejezet lehet a népszerű egészségügyi közleményeknek és azok 
hasznosságának, illetve kárainak fejtegetése. 

      Végül munkára, továbbgondolkodásra serkentene. 
      A kérdés további feldolgozása feladatát képezheti a jövőnek, s főleg azoknak adhat 

munkát, akik erre elhivatottságot éreznek, illetve elgondolkodtathatja azokat, akik éppen 
most barangolnak a felvázolt útvesztőben.                                        

      E. Cs. tudja, hogy „fejlődésünk” töretlen lesz. Tehát az etika előtt hatalmas távlatok 
fognak megnyílni. 

      Elégedetten dől hát hátra székében. Íme, egy gond, amit nem neki kell megoldani 
mondja magában. S máris az az érzése, hogy etikátlan. Hiszen tudja, hogy az emberiség 
etikája, mindnyájunk etikus magatartásainak összege.  

      Könnyű volt Ádámnak, míg egyedül volt és bordázata hiánytalannak bizonyult. De 
fejlesztettek rajta, s ez – sajátos módon – elszaporodásához vezetett. 

 
Leányfalu 

(77. kép) 
 

2001. november 17. 
 

Dr. E. Cs. angol hangulatú elmélkedései 
 

A minket annyi évszázad óta, rövidebb távon meg több mint egy évtizede beetető Európa 
kinyújtja finom, tremormentes kezét a magyar egészségügy felé is. E. Cs. a brittek 
támogatásával létrejött fejtágítóra tart. A bűntelen fő szponzor, az Astra-Zeneca kitesz 
magáért. 

Az egészségügy gazdasági gondjait magasabb szakmai szinten és nem a kicsinyes 
alkudozások huzavonájának pitiáner hangulatában próbálnák áttekinteni. 

Elhangzanak az előadások, s már ott kávézik a társaság a kerekasztalt megelőző 
szünetben. Zsong a vegyes társaság. Érdeklődő orvosok, újságírók s hála Istennek még több 
tanulni vágyó fiatal. Aztán fülre kerülnek a tolmácskészülékek és indul a vita. 

E. Cs. arra lesz figyelmes, hogy már fele is eltelt az erre szánt időnek, s még mindég a 
közös nyelv, a definíciók táján járnak csupán. Gyermekcipőit mutogatja a szakma. A derék 
angol résztvevő meg kinek fogja elhinni, hogy Arany mennyivel nagyobb szókincs 
birtokában alkotott, mint a nagy William 
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A terminológia táján ugyanis felmerül a kérdés, hogy mi a hatásosság, az 
eredményesség és a hatékonyság. Közös nyelvre van szükség, mert a fogalmak már 
tisztázódtak, csak a címke hiányzik. Aztán kialakul a vélemény, hogy a hatásosság az az 
eredményesség és hogy a hatékonyság az az eredményesség és a ráfordítás viszonyából 
születik. E. Cs. érti, hogy nyelvileg ez így jó, de elfogadja, hogy ebben az esetben – 
gyengébbek kedvéért – okosabb a hatékonyságot költséghatékonyság néven emlegetni. 

Közben barátunk azon próbál gondolkodni, hogy ez a rengeteg vita és fórum és 
kéregölő szöveg, meg tudomány, ha a gazdaságosságot mérendő, egy mérleg serpenyőjébe 
kerül, mind-mind kiegyenlíthető a túloldali serpenyőbe vetett egyetlen szóval. Az meg mai 
divat szerint így szól: compliance. Ha ugyanis a beteg a gazdaságosan felírt, szakmailag jól 
kitalált, cost-benefit elfogadható gyógyszert megkapja, mindent leronthat azzal, hogy nem 
szedi be, vagy nem úgy szedi be, amint azt előírták. Ez az, amivel mint aprómunkával nem 
foglalkoznak. Pedig ez az aprómunka egy hatalmas haszonnal járó, óriási feladat. 

E. Cs. a Népegészségügyi Program-ra gondol. Annak része kell legyen az 
együttműködni képes állampolgár vagy potenciális beteg kiművelése is. Multidisciplináris 
feladat. Pénzt – nagy pénzeket – megtakarító feladat. Ez is olyan munka, ami nem hoz 
azonnali eredményeket, ezért nehezen lehet rá vevőt találni odafenn. Talán majd most. 
Közben E. Cs. arra is gondol, hogy van a rendszerben valaki, aki rövidtávon is tud e téren 
eredményt felmutatni. Nagy energiaráfordítással. Ezt a költséghatékony tevékenységet, ezt az 
egészségnyereséggel kecsegtető munkát az illető akkor tudja elvégezni, ha nem mással van 
feleslegesen lekötve, ha van rá anyagi, erkölcsi és idő forrása. Ez a valaki éppen az az ember, 
akinek csökkentett jövedelme egyelőre az egyetlen biztos forrása e munka 
költséghatékonyságának. Az orvos. Ez így van már régen, így van most és lehet, hogy így 
lesz még sokáig? – Kérdezi magától E. Cs. De reméli, nem kell „mindörökké áment” 
mondani rá.  

A kerekaszal közben kezd gyakorlatiasabb lenni. Próbálnak az orvosok számára 
szokatlanabb dolgokról is vitatkozni. 

Például egy ellentmondásról. A kasszák átjárhatóságát ugyanis államilag nem 
támogatják, de Veresegyházán, az ezzel foglalkozó modellkísérletet annál inkább. 
Ellentmondás ez vagy nem? Veti fel ismét a kérdést örök elmélkedőnk. 

Utóbb az engedélyek kiadásáról kerül szó. Valaki arról beszél, hogy a horgászengedélyt 
nem jó, ha a halak adják ki. E. Cs. derül és borul egyszerre ezen. Valami ilyen van az 
alapellátásban is. Minekutána éppen a halak képviselete miatt kénytelenek úgy dönteni, hogy 
horgászengedélyt kapunk és nem jogot egy halastó fenntartására. 

Aztán arról esik szó, hogy az orvosokban a költséghatékonyság spontán tudata még 
nem alakult ki. Hogy ez fel se merül bennünk. Az orvos csak a beteg gyógyulásával törődik. 
Cél és eszköz vonatkozásában még gondolkodik, de a költséghatékonyság eszébe sem jut. 

E. Cs. arra jön rá, hogy ha a beteg compliance-a lassan is alakul ki, de az orvos 
költségérzékenysége villámgyorsan kialakítható lenne. Erre a kérdésre egy szó a válasz, és az 
a privatizáció. Persze saját felelősséggel, saját jogon. A Pullai államtitkár úr által emlegetett 
egzisztenciális vállalkozás megvalósítása. 

Aki azzal érvel, hogy erre a magyar orvos nincs felkészülve, annak ott van a 
legnagyobb ellenérv. A kilenc éve mélyvízbe dobott háziorvosok esete. Úszómester nélkül is 
megtanultak úszni, sőt a parton napozók láthatták, hogy úszásnemeket váltva szelik már a 
habokat. 

Mert muszály. S fogják még jobban is csinálni, ha igazán érdemes is lesz. 
E. Cs. ezzel lezárja elmélkedéseit s már csak a fogadáson várható roham kérdésével 

foglalkozik, meg azzal, hogy a demszkyóra egyre falánkabb torkán elég százast nyomott-e le 
a parkolóban. 

Holnap szombat. 
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Holnap újabb kongresszus. 
Aztán elmondhatja, hogy még egy hét telt el, s kezdődhet minden elölről. 
A fogadáson a roham elmarad. E. Cs. ezen csodálkozik. S ekkor jön a felismerés, 

melytől elpirul tányérja mögött. A résztvevők között az orvosok vannak kisebbségben. 
 

Leányfalu 
(78. kép) 

 
2002. február 14. 

 
Dr. E. Cs. elmélkedései ambivalens lelkiállapotban 

 
Sokat megért barátunk elmélkedéseit harci zaj zavarja. Mindenki harcol. Vad 
fegyvercsörtetés veri fel a tájat. De nem a derék La Mancha-i lovag törött dárdája osztja az 
igazságot, hanem durvább szerszámok fizikai, testet sértő s még rosszabb szellemi, lelket 
sebző eszközökkel.  

Ami köröttünk folyik elkeserítő. És főleg annak észlelése, hogy mennyien vannak 
olyanok, akik nem érzékelik e testben-lélekben (s a kettő összefüggésében) megsebzett 
nemzetnek fájdalmait. Vagy hányan, akik ennek emlegetését eszköznek tekintik csupán a 
hatalom felé vezető úton. Persze a tapasztalat is megszólal öreg fejében, s sorolja az 
ellenkező észleléseket. Mert ilyen is van egyre több. Aztán ismét arra intenek gondolatai, 
hogy mindenki a maga kis dolgát kellene tegye, s azt jól. Ez vezetne a valódi megújuláshoz. 
Persze azért nem csukott szemmel. 

Ezzel elérkezvén saját kies egészségügyi portánkra, E. Cs. méregetni kezdi a 
reménysugarakat, annak a tapasztalatnak a labilis műszerével, melyet egy életen át 
alakítgatott, finomítgatott. 

Hosszú törvényhozási harcok után jött létre megint valami, ami ismét nem lehetett 
tökéletes az egyetértés hiány miatt, de létrejött. Az időpont meglepő, mert kényes kérdéshez 
ilyen időszakban nem szokott „hozzápiszkálni” a politika. De most megtette. Ráadásul nem 
csak a törvénykezés, de egy eddig makacs pénzügyi fal áttörése terén is. 

Áttörés történt? – Kérdezi magától E. Cs. 
Az összegek, melyeknek pontos felhasználási adatai – főleg ami az ütemezést és a 

hogyant illeti – ezután születnek meg, feltűnően magasak, de ha utánaszámolunk nagyon is a 
minimálisan szükséges körüli részösszegek derülnek ki. 

A törvények, melyeknek pontos végrehajtási rendeletei – a kormány- és miniszteri 
rendeletek – ezután születnek meg, feltűnően határozottak, de ha utánanézünk, még nagyon 
sok változtatás szükséges, hogy igazán hatékonyak lehessenek. 

Ráadásul, gondolja E.Cs., ez utóbbi esetében még meg kell győződnünk arról, hogy az 
a fránya és oly karitatív tőke valóban ott ácsingózik-e ajtóink előtt, s ha igen, farsangian 
habfehér  köpenyegét mikor fordítja majd meg. Meg arról is magunk, pontosabban 
szakellátás béli kollégáink, fogunk-fognak tapasztalatot gyűjteni, mit jelent az a szellemi 
szabadfoglalkozás, s főleg az alvállalkozás. Meg kiderülhet, miért riogatnak egyesek azzal, 
hogy lassan a körzetek felé is kinyújthatja kesztyűmentes kezeit a köpenybe bújt pénz? Mi 
célja lehet a közel félmillió beteg ellátásán folytatott kísérleteknek az irányított betegellátás 
terén. Mi volt az oka annak, hogy a kísérlet bukását hirdető néhány hónapot követően 
ellenkező hírekkel telt meg az orvosságszagú légtér. 

Szóval vannak itt még bőven kérdőjelek, de mégis történt valami, ami szemléletváltást 
takarhat. 

Érdekes megfigyelése E. Cs.-nek, hogy a Minisztérium az orvosok tétova ellenállási 
kísérleteit most több alkalommal is, mint szövetségesét jelölte meg. Azt emlegetik, hogy az 
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áttörés kivívásában ez is segítette őket. Megsúghatták volna előbb is, gondolja E. Cs. Akkor 
nem lett volna oly tétova. Mert bizony nem vagyunk még azok a kimondottan küzdelemre 
felkent daliák. 

Pedig lehetnénk, állítja az elmélkedő. S nem először. 
De most más oldalainkat kell megcsillogtassuk. 
Jöhet ismét az új lehetőségek kihasználásának felismeréséért folytatott aprómunka, a 

küzdelem azért, hogy társaságunk hitelképessé válva élni is tudjon a felkínált lehetőségekkel. 
E. Cs. olyan híreket hall, hogy a bankok egyelőre sorra utasítják el a hitel után érdeklődőket. 
Nem érzik még itt is a nyugaton oly nagy koncnak tartott lehetőséget, a hitelképes orvoshoz 
kihelyezett pénz biztonságát. Ebben kellene segítséget kapjunk onnan fentről, a nagy 
áttörőktől, s azonnal nagyságrendekkel nőne meg eddigi munkájuk és jó szándékuk 
jelentősége. 

Aztán jöhet a Népegészségügyi program valóra váltása. Az ezzel járó többletmunka és 
az érte járó juttatások körül várható huzavona. S főleg annak felismerése, hogy nem csak 
pénz, de több dolgos kéz és gondolkodó fej is kellene ehhez a szép feladathoz. Ez is a hozzá 
való pénzzel. 

S közben a véget nem érő küzdelem az önkormányzatok falánk hadával a teljes 
privatizáció harcmezején. A befutó hírek 90 százaléka kapzsi és zsebét nyitogató 
önkormányzatokról szól. Sehol a választó polgárok jobb ellátását szolgáló szándék, az általuk 
választott testületekben? 

De ez már egy másik történet, mondja E. Cs. és nyugovóra tér. 
Ami ezek után maga sem bizonyul egyszerűnek. 
 

Leányfalu 
(79. kép) 

 
Utószó 

 
Évtizedes múltja van már a magyar állampolgárok negatív egészségügyi statisztikáinak. A 
történet még régebbi, de annak előtte nem volt ajánlatos túlzottan sokat emlegetni. Az 
egészségügy annyit már megért, hogy nem vádolják, mint okozót. Befolyása elfogadottan 
igen csekély, s az egésznek csak következményeivel szembesül. 

Nos, a statisztikabéli honpolgár bajaival – alapfokon – mostanság 7000 E. Cs. dr. 
foglalkozik.  A tétel fordítva nem érvényes. A honpolgár legfeljebb szavazatával tudna 
beleszólni E. Cs. sorsának jobbításába, de ez – hiába forgolódott jobbra-balra – valamiért 
mindeddig nem sikerült neki. 

E. Cs. érdekképviseletei is vívják harcaikat, de az elért eredmény és a befektetett 
energia távolról sincs arányban. Ráadásul a kiharcolt jogok a nagy magyar káoszban 
ugyancsak hamar deformálódnak és inflálódnak. 

E. Cs. – a hétezer – egyedül van tehát. 
E. Cs. a hét év alatt – remélem – baráttá vált archetípus, a közös hang megszólaltatója, 

kényszer alatt követi el elmélkedéseit. Belső kényszer nyomására. 
Katarzist akar biztosítani, a „legalább megmondtuk” élményét nyújtani, figyelmet 

felhívni, kérni, könyörögni, meghökkenteni és néha önmagába nézni, olykor tapasztalatot 
megosztani, tanulságosan mesélni. És főleg szolgálni. 

A hét éve élő rovat spontán született, és nem akart több lenni annál, ami, akár az a 
patriarchális lap, melyben otthonra lelt. A tennivágyás, az őszinteség, a keresetlenség és a 
merev profizmus kerülése, – közös érdemük.  

E. Cs. boldog amikor sorstársai felvett nevén szólítják. Maga is gyakran ecsétek-ként ír 
alá, bár legtöbbjüknek már bátyja, apja, sőt egy-egy rezidensnek nagyapja lehetne.  
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A hét év elröppent, és sok minden megváltozott, de még több olyan van, ami nem. A 
bizakodás mégis él bennünk, mert így van rendjén. E. Cs. is arról álmodik, hogy 
elmélkedhessen a várva várt beteljesülés pillanataiban is. 

De az már egy reménybeli másik kötet zárását képezheti. 
Szép búcsú lenne. 
                                                                                                       
                                                                                               Ölel: ecsétek. 

(80. kép) 
 
 

Dr. Egyszerű Családorvos (Dr. E. Cs.) 
újabb elmélkedései 

 
2002 – 2012. 

 
 
 

(139. kép) 
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2002. március 03. 
 

Dr. E. Cs. elmélkedései az amortizációnak nem nevezhető amortizációról 
 

E. Cs. elkeseredetten ül forgószékében. Mondhatnám, elkeseredetten forog az ő segítségére 
szánt rendelkezések üledékében. Mert most vagyunk egy történet vége felé. A 
célegyenesben. És a tapasztalat megint bosszantó. 

Hoztam is, meg nem is, adtam is, meg nem is, sőt adtam, de kiszolgáltattam a 
kiszolgáltatottakat. Így fogalmazgat magában E. Cs. 

Mint tudjuk, a várva várt amortizációt támogatásnak kell nevezni, nehogy semmivé 
váljon az adórendelkezések útvesztőiben. Eddig rendben is lenne, de E. Cs. ismét attól fél, 
hogy a végre szemléletváltást jelezni is alkalmas rendelkezés ismét visszájára fordul. Már 
ami az érintettek hangulatát illeti. 

A kiharcolt és kiizzadt pozitívumok törvényszerűen megjelenő ünneprontói most sem 
maradtak el. Elmélkedő ismerősünk fejében fészket rak a gyanú csúf madara. Mert van 
akinek ez lehet az érdeke. 

Mennyivel egyszerűbb lett volna, ha előre bejelentik, kaptok ennyit és ennyit (annyit, 
amennyit valóban adni tudnak), és azt megadják minden felesleges tortúra nélkül. Ehelyett 
mi történt? kérdezi a felé irányuló örök gyanakvások miatt gyanakvásra nevelt. 

Elhangzott az ígéret az átlag 130 000 forintra, mely háromféle támogatásból áll: a 
gépkocsira, az eszközökre és az ingatlanokra vonatkozóból. Ezt fórumon is elmondták, – sok 
száz, lelkes hallgató előtt – s utána magánbeszélgetésben megsúgták még, amit vártunk, 
nevezetesen, hogy ezzel az igazi cél a privatizáció elősegítése, és hogy senki sem fogja 
számonkérni, ha az egész összeget – úgy, ahogy van – a privatizációval kapcsolatos terhekre 
fordítjuk. Például az önkormányzattól való kivásárláshoz felvett hitel törlesztésére, vagy a 
praxisjog miatt felvett hitel visszafizetésére. 

Aztán eltelt néhány nap, és kiderült, hogy az eszköztámogatásnak csak fele jár, a többi 
csak akkor, ha azt már átvettük (megkaptuk) az önkormányzattól, az ingatlanra vonatkozó 
pedig csak akkor, ha már legalább többségi tulajdonosok vagyunk. 

E. Cs. dr. ezt is el tudja fogadni, mert így, aki nem erre fordítaná a támogatást, az 
csupán a felét használhatja fel másra, s a másik fele csak akkor kerülhet felhasználásra, ha 
valóban a szent célt szolgálja. 

De sajnos az önkormányzatokkal való megegyezést előre kérik. Ez az ingatlannál még 
E. Cs. sem tudja mivel fog járni – minden bizonnyal sokfelé, sokféle gonddal. De, ami ma a 
többség számára elérhető, az az eszköztámogatás. És ennek is feltétele lett egy 
önkormányzati lemondás az amortizálódott minimumlistás tárgyakról. Az esetek 
többségében – a vállalkozások létrehozása után ennyi évvel – nem igen van önkormányzati 
tulajdon, csak leltári érték nélküli, ami javarészt egyben használaton kívülit jelent. 

Nos, már nem egy helyen észlelhető, hogy az önkormányzatok ezt az alkalmat is az 
orvos kijátszására, megalázására használják fel. Azt a formális négysoros írást nem oly 
könnyű megszerezni. Nagy hasznot, hatalmas gyarapodást sejt mögötte a fontos okmányt 
kiadó testület. A magyarázkodás csak fokozza gyanakvásukat. Majd, ha gondol egyet, és 
elmegy innen, elviszi a felszerelést, szól az érvelés. Eltulajdonítja. 

A megalázott orvos ilyenkor mit tehet? Ha nem akar ártani a munkakapcsolatnak, 
parázsló füllel hallgat. 

Mi történt tehát? Egy szükséges, jó, hasznos, előremutató és valóban szemléletváltást 
jelző intézkedés esik áldozatul a kivitelezés gyengéinek. 

Akárcsak két éve a tizenötmilliárd kiosztása, ez a juttatás is keserű szájízt hagy maga 
után, ahelyett, hogy örömök, reménykedés és munkakedvet fokozó hangulat forrása lenne.  

Az, aminek valószínűleg szánták is, akik kitalálták. 
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Nem úgy a kivitelezők és a kivitelezésbe beleszólni jogosultak. 
E. Cs. mit tehet ezek után? 
Várja, hogy a rendelkezéseket ismét csiszolgatni, toldozgatni kezdjék. 
Majd utána ez is beépülhet jobbító szándékú tevékenységének forrásai közé. 
Ami pedig a valódi és annyit emlegetett privatizációt illeti? A kétharmados törvény 

nélkül csak elszórt esetek lesznek. Ott, ahol okos és jó szándékú önkormányzat és bátor, 
vállalkozó szellemű, jövőben bízó háziorvos találkozik.  

Ilyen is akad. 
 

Leányfalu  
                                                                 (81. és 82. kép) 
 

2002. március 03. 
 

Dr. E. Cs. elmélkedése a díj-ugratásról 
 

E. Cs. szemhéjai egyre nehezebbek. Csak a több ezer forintos regisztrációs díj – mint 
ellensúly – tartja éberen. 

Továbbképzőn ül – elegáns teremben. A dolgok ismét a szokásos rend szerint folynak. 
Egységnyi időre az ésszerűnél két-hárommal több előadás, hogy aztán ne lehessen idejében 
befejezni, és alaposabban megbeszélni. Narcisztikus előadók engedik szabadjára 
fantáziájukat. Röpködnek a kémiai formulák, az angol rövidítések, a „sztadik” és egyéb 
mágikus, főleg pedig látványos (hallványos) szavak. Receptorok, blokkolók, stimulálók és 
ábra a nyilak tengerével, minden hat mindenre, direkt meg indirekt.  

Még a félig telt teremben is legalább 150-200 ember üldögél. Harmada alszik, rágcsál, 
óráját nézi. 

E. Cs. hősiesen küzd. 
Ez a pontokért folytatott küzdelem szintén a darwini harc része. 
Pont erre van szükség? kérdezi magától, és közben gondolatban temetgeti a tavalyi 

évben soha meg nem kapott több mint száz pontját. Arra gondol, hogy már fel sem tudná 
sorolni, hol, merre nem kapta meg az ígért pontjait. 

Az idén már jobban, bár ravaszabbul mennek a dolgok. Sokfelé például igazolást adnak 
ki a részvételről. De mi ebben a ravaszság? – kérdezheti a tájékozatlan. Nos, a dodonai 
szöveg, mely az ígért magas pontszámot finoman feltételessé teszi. Alig észrevehetően. 

E. Cs. rákérdez. 
A válaszból kiderül, hogy egy valahol székelő valamilyen bizottság (tekintélyt 

parancsoló rövidítések szállnak a légben) majd elbírálja a lezajlott továbbképzés valódi 
értékét, és akkor derül ki, hogy hány pontot is ér valójában.  

Barátunknak rossz ötlete támad. 
Mi lenne, ha a befizetett összegből is visszaadnának annyit, amennyivel a végén 

kevesebb pontot adnak. Százalékosan kiszámítható lenne.  
Nálunk mindenből elsősorban üzlet lesz? Nem a cél a cél, hanem a piac vad szabályai 

ülnek tort. Ezek a torok pedig sokaknak csak hosszas túrák árán érhetők el. 
Tor-túra gondolja E. Cs. 
Az éppen előadó tudós férfiú civilizáltan elnézést kér, amiért fél órával átlépte a neki 

szánt időt.  
Az ügyeletes kérdezők megcsillogtatják tudásukat. Arra az esetre, ha nem lenne 

kíváncsi kérdező, ott ül az elnök ugrásra készen. Az ülésre kényszerített fizető vendégek 
szintén ugrásra készen várják a végét. A szemek is ugrálnak az ajtó és a karórák között. 
Egyesek edénycsörömpölést sejtve leküzdik civilizációs gátlásaikat és kimennek. 



 112 

Aztán hálás taps. 
Vége. 
Kitódulás. 
Kint néhány tucat ember már a somlóit törölgeti bajuszáról, sminkjéről. A 

maradékokért megindul a küzdelem. 
De van úgy, hogy a kép nem ennyire idilli. 
Például odakinn 300 forintos kávé és száraz szendvics várja az ilyenkor nem tolongó, 

de most is kimerült tömeget.  
Aztán az áldott feledés betakar mindent. Hasznos ez a törlő mechanizmus. Az eltűnt 

pontokat a kutya sem kéri számon.  
E. Cs. rendezgeti gondolatait. Mikor és kitől hangzott el egy-egy gyakorlatban is 

átültethető mondat? 
Aztán kocsiba ül, és elindul hasznos gyakorlatának kies színhelyei felé. 
Jövő héten újabb vadászatra várják. Pontvadászati tilalom ugyanis soha nincs. 
A „vadásztársaságnál” már lerótta a kötelező díjat. Ismét pontokat ígérnek. 
Mi ez? Ugratás?  
E. Cs. pontosít. Díj-ugratás! 
 

Leányfalu. 
                                                                             (83. kép) 

 
2002. március 29. 

 
Dr. E. Cs. álombéli elmélkedései 

 
E. Cs. nagyot rúg a semmibe.  Aztán zavartan néz körül, észrevették-e? 

A félhomályban sok tucat egymásra mutató vonaltól és nyíltól szabdalt diát bámul, – 
aki bámul. Egy segéd a sötétben igazgatja, rakosgatja a diákat. Ő a dia-bétesz, gondolja E. 
Cs. Rájön, hogy jó pár perce alszik, sőt álmodik. Míg a lány ezt holdvilágos éjszakán teszi, és 
a hófehér paripáján érkező királyfira vár, addig a háziorvos vetítéses délutánokon, esteken 
teszi ugyanezt. De ő miről álmodik? 

E. Cs. ezúttal arról, hogy odafenn az őt sorsában egyengető ember-istenek egyszer csak 
egészen véletlenül jelét adták annak: törődnek vele, a senki fiával, hogy figyelnek reá. Rá, az 
egyszerű családorvosra, minden parancs – jó és rossz – végrehajtójára, az ütött-kopott 
hangszerre, akin elmuzsikálják új meg új ötleteiket. 

Mert folyton felbukkannak annak jelei, hogy kimeríthetetlenek a munkában, 
felelősségben, pénzben ránk támaszkodó ötletek. 

Ugyanakkor, soha nem látni olyat, amely magától, spontán, alulról jövő kényszer 
nélkül, megbecsültségünket, közérzetünket, teljesítőképességünket javító, fokozó, szándékot 
takar. 

Ha pedig ezt megpróbáljuk kikényszeríteni, bizony a válasz felületes, már jól ismert. 
Indokolatlan – halljuk gyakorta. 
Még nem időszerű – mondják máskor. 
Megkerülhetetlen akadályokba ütközik – hangzik fel időnként. 
Nem reális, itt minden rendben van – szól leggyakrabban. 
E. Cs. – kinek ezt a tulajdonságát már jól ismerjük – ismét borong. Hány felvetett 

kérdés enyészett el az istentömjénes hivatalokban? Hányszor érezte úgy, hogy ő nem ért 
valamit.  Aztán az idő nem a törvények ködébe burkolózókat igazolta.   

Folyik a harc a nagy pénzekért. Folyik a marakodás a kisebb koncokért. Van-nincs, 
spórolás-pazarlás, gazdaságosság, külső tőke. Röpködnek a szavak. De jó lenne már, ha 
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születne egy olyan intézkedés, amelyik a gondoskodás érzetét keltené, a segíteni akarás 
jegyében foganna! Nem feltétlenül pénzek adásával kapcsolatos. Nem ígéret! Nem 
látszatintézkedés! Hanem valami valódi! 

E. Cs. sorolná, hogy mit javasolna. 
De akkor az már nem az igazi, maguktól is kellene tudniuk. 
Mert, ha az illetékesek nem tudják maguktól, és nem tartják fontosnak az erre tett 

erőfeszítést, akkor úgyis mindegy. 
E. Cs. már ismét éber. Nagyon éber. Ő maga a homo éber. 
Ha ismét álmodna, odafentről egyenletes és mindent elsöprő, elégedett horkolást 

hallana. Még az alvási apnoe jelei sem szakítanák meg. Itt nem odafenn vannak, akik nem 
jutnak levegőhöz. 

Az alant fulladozók közönyösre szoktatott serege generációváltás előtt áll. Majd azt 
követően lesznek igazán problémák. Akkorra eltűnnek a szelíd öreg igavonók. Akkor más 
lesz már az alkupozíció.  Az áldozati generációk maradjanak meg annak, aminek szánták 
őket. Ne bonyolítsuk egyhangú önéletrajzukat egy felfelé ívelő véggel. 

Elég! szól magára E. Cs. 
Próbáljunk végre hinni valamiben! 
Ami eddig történt, nem folytatódhat! A jelek talán erre utalnak. 

 
Leányfalu 

                                                         ( 84. és 85. kép) 
 

2002. május 05. 
 

Dr. E. Cs. elmélkedése a könnyen megjósolhatóról 
 

Reform forgatagában próbált ismerősünk ismét csak borong. Nem természete ez, de az 
események folyton erre kényszerítik. 

Az eszköztámogatás története végez agyában mélyszántást. 
Hónapokig várta az ígért rendeletet, mely kiemelte volna az önkormányzat áldatlan 

befolyása alól ezt az ügyet. Tudnivaló volt, miszerint ez éppen az önkormányzatok számára 
előnyös, mégis akadékoskodni fognak sokfelé, ezzel is bizonyítva, hogy e tevékenységük 
milyen gyökerekből nyeri nedveit. Nem baj, ha nekem is rossz – szól a belső érvelés – a 
fontosabb uralkodnom a falu egyik csúcsértelmiségijén, és az érezze is ezt. De 
fogalmazhatunk helytől függően más és más módon, sőt ennél sokkal durvábban is. 

Aztán elteltek a hetek-hónapok, és az ígért rendelet éppen fordítva jelent meg. Április 
15-től, ahol eddig az önkormányzati beleegyezés nem kellett, vagy esetleg simán kiadták, ott 
is újat követeltek. 

E. Cs. jelezte jó előre, hogy ezt az önkormányzatok felesleges szerződésmódosításra 
fogják felhasználni, és szigorítani akarnak majd az addig kialkudott feltételeken. És lőn. Ma 
már számos helyről jön az információ, a testületek bőszen kavarnak, és a szerződések 
megülepedett állóvize felkavarodott. 

Elgondolkodik ismét azon, miért kellett a háziorvos társadalom szájízét megkeseríteni 
éppen akkor, amikor adtak valamit, s éppen azzal. Miért törvényszerű, hogy ez történt a 
tizenöt milliárd szétosztásakor, ez a praxisjoggal, s most – íme – az újabb, utolsó percben 
adott segítséggel is. Minden örömöt epévé keserítettek valakik.  

Vajon véletlen volt-e ez? 
Egy ilyen sorozat után nem kell nagyon paranoidnak lenni ahhoz, hogy akár valódi ok 

nélkül is rosszat sejtsünk. S ha ez van, akkor ez egykori szóval illetve: szabotázs, ha nem, 
akkor viszont annál is rosszabb: hiba! E rendelkezések gazdáinak, kellett volna gondolniuk 
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erre is. Mert ők politikusok. A dolgok jelenlegi állása szerint ráadásul pártpolitikusok. És ez 
ma Európában így természetes. 

És persze eszébe jut az is, hány írás és hány szó figyelmeztetett arra, hogy az 
egészségügy nem játékszer. Hogy az egészségügy komoly kampánytényező.  

Oszlopa is volt a kampánynak. Jól választott és sikeres oszlopa. 
Most – elmélkedik barátunk – majd meglátjuk, sokadszor újrakezdődő várakozásunk 

mit érlel. Az ötven százalékos emelés nem maradhat el, de már tudjuk, hogy csak az alapbért 
érinti, és differenciált lesz. S vajon mi lesz a sorsa az amortizációt pótló összegeknek, 
melyekre annyian alapoztak? 

E. Cs. már előre attól fél, hogy a vállalkozók kimaradnak ismét az emelésből, a 
finanszírozás reálértéke tovább csökken. Hallott-e valaki említeni valamit is az 
alapellátásról? Ráadásul majd elvárják saját alkalmazottaik bérének az ágazat kívánalmai 
szerinti emelését. Amiből akarják. Fogadni mer, hogy az illetékesek a nagy ígéretek idején 
erre egyáltalán nem gondoltak.  

Majd jó esetben elhangzik egy pardon.  
Közben meg azt gondolják, hogy ott van a százezreket bezsebelő háziorvosok 

társasága, a hálapénzes hétezrek. Fizessenek! 
A saját kis portánkon bizony az első kellemes meglepetés lenne, ha az új egészségügyi 

kormányzatnak eszébe jutna erre is gondolni. 
Mert nekik sem árt tanulni a legyőzöttek hibáiból. Az egészségügy, s benne a 

háziorvos, akarva-akaratlanul is nem elhanyagolható nyelve lehet mindenkori politikai 
csatározások mérlegének, ha választásokra kerül sor. 

Mit tehetünk? – kérdezi magától E. Cs. 
Figyelmeztetünk, és vezetőinktől elvárjuk, hogy ezt eljuttassák a megfelelő helyre. 
És megelőlegezzük a bizalmat. 
Sok minden hallatszik a politikai feledékenységről. 
Szeretnénk végre egyszer kellemesen csalódni. 
Talán csoda történik, és akkor fognak figyelni ránk, mikor már nem is reméljük? 
 

Leányfalu  
(86. kép) 

 
2002. július 17. 

 
Dr. E. Cs. ötvenszázalékos elmélkedései a balkéni múlt és 

európai jövő között ácsorogva 
 

E. Cs. doktor kocsijában bekapcsolja a légkondicionáló készüléket. Csodálkozik, hogy 
lehetett kibírni eddig a hőséget a gőzfürdő járgányba és-ból való be-ki szállásokat. Aztán 
eszébe jutnak 35-40 év előtti hőségek, érzi izzadt lovának verejtékszagát, szinte tapintja a 
hátán sajgó sebet, amit a homokfutó deszkatámlája tört fel. 

Honnan – hova vezetett ez a történelmi időszak, és mennyire követte a nem 
elhanyagolható külsőségek fejlődését mindaz, ami belső értéket jelent? Nem tagadhatja le 
önmagának sem, hogy röpke értékelésének eredménye negatív. 

De mind a nyomorúság, mind a relatív fejlődés, nálunk, valahogy úgy működött, hogy a 
terheket viselő körorvos – most háziorvos – rosszul járt. Csöppet sem változtat a gyerek 
fekvésén, ha most ártó vitákra kész bölcsek ismét a hálapénzről kezdenek szónokolni. És 
nem az okairól meg következményeiről, morog magában láthatatlan vitapartnereire öreg 
ismerősünk. Sohasem arról szólt köröttünk a történet, hogy erőfeszítéseinket valóban 
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ösztönözzék, s ha valami ilyen irányba hatott, kiderült, nem érdemeljük, az nem ösztönzés, 
nem dolgoztunk meg érte, stb. 

Így lett a köztudatban az átalány jellegű kártyapénzből meg nem érdemelt juttatás, mert 
állítólag olyanok után is kapjuk, akikkel nem foglalkozunk. Azt persze ismét 
menetrendszerűen elfeledték, mibe kerül azokkal foglalkozni, akikkel foglalkozunk. Hogy 
bruttó 125-325 forintokból aligha lehet ilyen betegeket egy hónapig ellátni. 

Ilyen egyszerű tévedni, gondolja E. Cs. és azon töri fejét, miért tévednek mindenkor 
ellenünk és soha sem mellettünk. Vagy legalább néha.  

Nyilvánvalóan trendről van szó. 
E. Cs. közben hazaérve, a fejlődés újabb csodáját: a Web Dokit faggatja. A háziorvosok 

is közalkalmazotti bért fognak kapni, szól az írás. Még nem érti, mit jelenthet ez, de eszébe 
jut az új lehetőség, annak jellegzetes buktatóival. 

Az 50%-os fizetésemelés, mely már tudjuk, hogy (helyesen) differenciált lesz. A 
vállalkozó háziorvosoknál nem tudni miként jelenik meg. Egyelőre hozzájuk annak a híre 
jutott el, hogy átalányt kapnak. Mindenki egyformán. 

És ekkor újfent ráncolni kezdi homlokát folyton elégedetlen elmélkedőnk. 
Mert megint az jár jól, aki minimumon működteti szolgáltató egységét. Ez persze 

teljesen indokolt a mai finanszírozás mellett, de mégis vannak olyanok, akik megpróbálnak – 
áldozatok árán is – ennél többet adni. Saját kárukra. 

Ezek azok, akik rezidenst foglalkoztatnak, amire – mint ismeretes – soha eszébe nem 
jutott a finanszírozásnak pénzt adni, vagy akik nem csak kétszemélyes „csapatot” 
működtetnek. Állítólag ma felénk az országos alkalmazott átlag praxisonként 1,3 fő.  

Az átalányt tehát lesz ahol kétfelé s lesz ahol négy-öt felé osztják.  Megint ki fog jól 
járni, kérdezi E. Cs. ? 

De felébred a kötelező pozitív gondolkodás is benne, amit konzervatívok még ma is 
optimizmus néven emlegetnek, és reméli, még van idő odafenn ezt meggondolni. 

Persze jöhet olyan intézkedés, mely a juttatással párhuzamosan megemeli a kötelező 
APEH előírta önjuttatást, tehát a fizetést. Ebben az esetben nagyobb lesz a kivét, de a juttatott 
pénzek több mint fele visszaáramlik a költségvetésbe. A nettóemelés tehát alig lesz több mint 
20% és, ha az inflációt leszámítjuk (mivel idei emelésünk is egyben ez az összeg), akkor 
marad 15%, ami az elmúlt évtizedben elszenvedett veszteségek ledolgozásának útján 
igencsak kicsiny lépés. 

Közben a kamara, a közeli jövőben elérendő célként, dicséretes módon az európai 
fizetések 50 százalékát emlegeti.  

E. Cs. európainak érzi magát, de arra, hogy ezt jövedelme terén is konfirmálni lássa, 
koránál fogva már aligha van reménye. 

Barátunk sokat megélt ember, s feleslegesen nem borong. Beérné annyival, ha 
korosztályának utódai – megfelelő pályaképpel, s az ezzel járó biztonságérzéssel rendelkezve 
– elérnék az önbizalom és az európai megbecsültség olyan szintjét, ami idős kollégáik 
körzeteinek megvásárlására bátorítaná őket, s imígyen egyúttal azok gondtalanabb idős korát 
is garantálnák.  

De nem felejti, hogy egyelőre még csak a MOK tervezget. 
Aztán arra gondol, amint azt elei mondogatták: ember tervez, Isten végez. És hiába a 

sokszorosan hitelesített tollnok állítása, sajnos nem vagyunk mi istenek. Bár hat évet 
végeztünk, s még utána is egy életen át tanulnunk kell. 

 
Leányfalu    

                                                             (87-88. kép) 
 

2002. október 01. 
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Dr. E. Cs. meglepő elmélkedései a kuláklistáról 

 
Aggodalmak szántotta elméjét a képernyő előtt edző barátunk gondolatai sok évtizedes 
emlékeket hoznak felszínre a közelmúlt – elme-kórélettanilag egyébként könnyebben 
törlődőnek hitt, de súlyukban, hatásukban most és itt feledhetetlennek képzelt – emlékei alól. 

Fiatalabb kollégái vajon tudják-e mi volt a kuláklista? Kérdezi magában, de rájön, hogy 
nem sok magyarázkodás kell, hiszen szelídített formában egy változata itt van, s már csak a 
padlás lesöprése hiányzik, vagy tán az sem. Itt van, és a vállalkozó háziorvosok most már 
betegesen irigyelt rétege ennek a megmondhatója. Ők a magyar egészségügy kulákjai. 

Az egykori kulákot először listára vették, nemcsak tehetőssége (tehetsége), de 
irigyeinek számától függően is, aztán elkészült az ideológiai magyarázat kártékonyságáról, 
ezután gazdasági és politikai eszközökkel tették lehetetlenné, majd azokat, akik nem törtek 
be, és nem lettek a kolhozok néma rabszolgái, vagy valamiért veszélyesnek tűntek, az esetek 
nagy részében eltávolították lakhelyükről, sőt olykor esetleg fizikai felszámolásuk is szóba 
jöhetett. 

A lista, bár láthatatlanul, de egy buta általánosítás formájában él, és a vállalkozó 
háziorvosok névsorával azonos. A velük kapcsolatos ideológia haszontalanságukról 
búvópatakként bukkan fel verbálisan és folyamatosan a hozzájuk való viszonyulás 
formájában. Szinte létrejöttük óta töretlenül zajlik gazdasági ellehetetlenítésük ismert 
folyamata is. Az irányított betegellátás erőltetése mögött pedig – kis fantáziával – ott riogat a 
kolhozosítás réme. 

Lássunk néhányat a hozzájuk viszonyulás példáiból, melyek jelzik egyben, hogy 
mennyire értékelik az egészségügy legolcsóbb katonáiból álló társaságot! 

- Mint ismeretes, ők azok, akiknek a finanszírozása az elmúlt évtizedben, reálértékében 
több mint felével csökkent. 

- De ők azok is, akik nem kívánatosak az önkormányzatiság oly zsenge s megannyi 
hibától szenvedő szerkezetében. Akkor sem, ha ezzel egy laikusok számára átláthatatlan 
ágazatot lehetetlenítenek el, akkor sem, ha a kistelepülések egy-két értelmiségijéből így az 
egyik (tehát 50%) kiesik. 

- És ők azok, akik megalázó procedúrák árán gyakorolhatják csak hivatásukat. Az ezt 
kitaláló politikusnak nem, az ezt végrehajtó kollégának nem, az azonnali halált okozó 
tévedések kockázatával dolgozó megannyi szakma alkalmazottjának nem, az ország sorsát 
örökre tönkretenni képes helyzetben döntő döntnöknek pedig főleg nem kell alávetnie magát 
ilyen vizsgálatoknak. S hogy ez a megalázás a pórázra kötés módszere, azt most már nehéz 
lenne E. Cs. keserves gondolatmenetéből kiverni. Ráadásul, a hatást fokozandó, mindezért 
nehéz ezreket kell fizetni. Hasonló értékű vagy színvonalú munkáért – esetenként esetleg 
fontosabbért – a háziorvos vagy annak vállalkozása mit kap? Semmit. Vagy egy néhány 
feladatért – ennél jóval kisebb – tíz éve nem változó, inflálódó összeget. E. Cs. erre gondolt, 
mikor idős, tiszteletreméltó kollégáját látta egy sötét váróban, a bilincsre vert bűnözők között 
ülni és várakozni egy ócska padon. 

- De ők azok is, akiket egyszerűen nem akarnak felszabadítani az önkényeskedő 
önkormányzati elnyomás alól. Nem bizony! Ellenkezőleg. Ha odáig jut a vita, mindenkor 
akad az önkormányzatokat védő szöveg. Senki sem mond az ő érdekükben egy jó szót sem. 
Csak ők lehetnek a rosszak. Az önkormányzatok jók, azok nem tévedhetnek, azokat nem 
lehet felelősségre vonni, azokról feltételezni sem lehet semmi rosszat, s nem lehet az orvost 
védő megelőző lépéseket tenni. (A durva hasonlatra visszatérve: A kulák hallgasson! A 
pártaktivista elvtárs, a tanácsi elvtárs jó elvtárs. A derűs jövő érdekében esetleg puhítás 
közben a kulák szájába vizel, fogát kiveri, minimum jelenti a 3/3 vonalán. Emlékszünk?) És 
a tévedhetetlen önkormányzat hitét vallják egyes kollégáink is, akiket megcsapott az 
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önkormányzatiság szele. Vagyis amott kaptak vezető beosztásokat. Gondoljunk csak az 
összeférhetetlenségi törvénnyel kapcsolatos szavazás meglepetésembereire. 

- Meg ők azok is, akik majdnem kimaradtak az úgynevezett ötven százalékból. Végül 
kaptak egy átalányt, de ha igaz a sajtóhír, ez csupán pünkösdi kiskirályság volt. Mert a 
továbbiakban a kivett fizetés ötven százalékát kaphatják csak. Tudják jól, hogy a mai 
vállalkozási feltételek mellett, a csökkenő finanszírozás körülményei között egyensúlyozva, 
kis fizetés kivételével tudnak csak ügyeskedni. 2003-tól tehát ehhez kötik a plusz pénzt. Ki 
tudja, mi a jobb? Többet kivenni, s így többet is kapni? Vagy maradni a kevéssel, és 
kevesebb adót meg járulékot fizetni? Olyan alacsonyan van a legfelső 38 százalékos adósáv 
határa, hogy a többlet adója meg a járulék szinte elsöpri a juttatott összeget. Vagy nem? E. 
Cs. könyvelőért kiáltana az őszi estében. Szeretné, ha tévedne, de érzi, hogy ha tévedett is 
valamennyit, a tendencia ez marad. És akkor még nem beszélt a könyvelésén csupán átfolyó, 
de meg nem maradó nagyobb összeg iparűzési adó vonzatáról. Meg sok másról. 

- Ugyancsak ők azok, akiket meg sem kérdeznek akkor, amikor szerződéseket a 
legelképesztőbb önkényességgel módosítva irat alá a magát monopolhelyzetben érző, 
kenyéradó OEP. Az, amelynek a duális finanszírozás egyik lábának kellene lennie. 

Ja, igen. E. Cs. ismét fejét vakarja. Duális finanszírozás. Az egyik lába az OEP, a másik 
az önkormányzat. Utóbbi viszont nem létezik. Levágták, pontosabban leszáradt. 

E. Cs. mosolyogva gondol egy viccre. A féllábú székely jut eszébe, kinek falába után 
többször érdeklődő komája megtudva, hogy az bükkből való, – elégedetten szól: a jó, me 
nem zsibbad. 

E. Cs. – az öreg kulák – is megmozgatja zsibbadt lábait. Eszébe jut a padlás, s az azon 
található sovány tartalék. Eszébe jut a folytonos sarcok sora, melyek ellen nem lehet 
védekezni, sem neki, sem sorstársainak. Most éppen az EKG hitelesítése, és a veszélyes 
hulladék elszállítása és tárolása van napirenden. Őket is ugyanaz a rendelet szabályozza, mint 
az ezerágyas kórházat. Meg a vállalkozói engedély kiváltása, melyet minden területen, más-
más áron és más-más szabályok szerint adnak ki. Még egy megyén belül is hatalmas 
különbségek lehetnek. És a továbbképzésen élősködő cégek sokasága, a meghívók, melyek 
áraikkal is jelzik: magasabb kategóriába sorolják őt, mint a valóságban azt megengedhetné 
magának. (Kulák, kulák… hallja emlékező füleivel E. Cs. az egykori iskolai csúfolkodást) 

Már csak abban reménykedhet, hogy nem jönnek a szó szoros értelmében lesöpörni a 
padlást. De az említett sarcokat – beleértve az iparűzési adót – ennek is tekinthetjük. 

A tetőszerkezetet javítók viszont nem tolakodnak a padláson. Az épület beázik, 
düledezik, fűthetetlen. 

Az ÁNTSZ-nek – nem oly rég volt – egyik főnöke, már kimondta: várja a teljes 
háziorvosi privatizációt. Akkor majd számon kéri a minimum-feltételeket. Mert az 
önkormányzatokkal most ezt nem teheti. 

E. Cs. lehajtja fejét. Lelki szemei előtt ANTSZ és OEP főnökök dörzsölik kezüket, 
APEH ellenőrök, könyvelők, önkormányzati hivatalnokok vigyorognak rá gúnyosan. A kép 
összemos jelent a múlttal. A falakon primitív ákom-bákommal ott díszeleg a lajstrom. A 
kuláklista. Nevét éppen most húzza alá egy bőrkabátos, ügybuzgó alak.  

 
Leányfalu. 
                                                              (89. 90. 91. kép) 

 
2002. november 02. 

 
Dr. E. Cs. jó társaságban elmélkedik 
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Barátunk dr. E. Cs. ünnepek kapcsán vendégeskedik. Nagy tisztesség – európai kollégákkal 
van lehetősége eszmét cserélni.  

Derék és törvénytisztelő lakosa az országnak, de polgárnak még nem nevezheti magát. 
Az még odébb van, gondolja. Egyszóval megtanították már régen, s aztán újra meg újra, 
hogy tudja, hol van a helye. 

Ennek megfelelő szerénységgel kopogtat kérdéseivel – az európai agyak birtokában 
véle szóba állani hajlandó – nyugati fehér mágusoknál. Minthogy azért még nem hülye (a 
számítógép tiltakozik: ilyen szót nem illik papírra vetni, írja ki a szoftver, de ha megnézik 
gépeiket, ilyen az ezzel talán rokonná vált „össznemzeti” szó is, melyre a program már 
alternatívát sem kínál), s tudja azt is, hogy társalkodó partnereinek nem csupán európai agya 
van, de zsebük tartalma is ennek megfelelő. 

E. Cs. a – jobb híján – másodrendű európaiságra készülődve, nagy figyelemmel olvasta, 
hogy jó lenne tíz év alatt elérni a mai portugál bérek felét. Hogy ez tíz év múlva hol jelöl ki 
számára helyet, azt maga is tudja. Helyesebben, ez biológiailag nem lévén lehetséges, inkább 
a nála sokkal fiatalabbakban gondolkodik. 

A beszélgetés így szakmaiak és anyagiak összefüggései mentén is elkalandozik. S 
ekkor érik a meglepetések.   

Az annyit bámult Európa leveti csalóka fehér köpenyét. E. Cs. olyan dolgokat tud meg, 
melyeket nincs az a szellemi, erkölcsi hipó, ami hippokratészivé tisztíthat még. 

Egyik nagytekintélyű nyugati ismerőse meséli: „1961. január-februárban – még a 
szocialista táborban dolgozva – polio-oltást folytattunk per os golyócskákkal. Rendelet 
szerint ezt szigorúan csak az orvos adhatta az emberek kezébe, majd nekik ott, a helyszínen 
kellett azt lenyelniük. Én például reggeltől késő estig jártam hét falumat, hogy mindenkinek 
kezébe adjam a pirulákat. Aztán 1986-ban tudtam meg az akkori idők igen tekintélyes és 
megbízható németországi szemtanújától a következőket: 

Franciaország 1959-ben már oltott a Salk vakcinával, de Németországban két év 
késéssel vezették csak be, mert egy észak-német gyermekgyógyász professzor (különben 
neves szakember) megakadályozta az oltás beindítását, elhitetvén, hogy az oltás súlyosabb 
komplikációkkal jár együtt, mint maga a betegség. 

Mikor végül mégis beoltották az országot, 1962 őszén egy észak-német pediáter 
nagygyűlésen elnökölt ez a professzor, és utolsó napirendi pontként szervezési, valamint 
jövedelmi jellegű kérdéseket tárgyaltak meg. Egy kollega szóvá tette, hogy csökkenő félben a 
pacientúra, csökkenő félben a bevétel. S ekkor a professzor azonnal közbevágott: ...kérem, 
önök akarták a polio-oltást! Most ne panaszkodjanak!” 

Aztán – E. Cs. elképedését nem értékelve – már bele is vágtak a következő történetbe. 
Ezúttal egy másik idős és komoly kartárs mesélt: „Fent északon dolgoztam egy kisvárosban. 
Ebben a kisvárosában volt három fülész. Egyszer egyikük, egy libanoni fiú, aki különben 
kitűnő szakember volt, megdicsért az adenotomia kérdésében képviselt egészséges 
álláspontomért. Elmondta nekem, hogy a németek teljesen más szempontok szerint 
cselekednek. A másik két német kolléga felhívta a figyelmét arra, hogy a lehető legrosszabb, 
ha ő, mármint a libanoni, kiveszi a 3-4 éves gyermek orrmanduláját, mert akkor többet a 
beteget nem fogja látni, hiszen meggyógyul, s így éveken keresztül, de legalábbis 
iskoláskorig biztos pacienstől esel el” 

Egy jeles, szintén ott dolgozó külhoni származású kolléganő ezt hallva felsikoltott. 
„Most már értem, miért van felénk annyi súlyos adenoid típusú iskolás gyermek, rossz állású 
fogakkal”.  

E. Cs. fejét kapkodja a hírek hallatán. Íme, utunk célja. Íme, hova kell integrálódni. 
Íme, kik diktálják nekünk, hogy „mi a teendő.” Mint egykor a nagy Lenin.  

De nem sok ideje marad. A jeles társaság egy újabb nyugati tagja szólal meg. A magyar 
származású szakmabéli hölgy így mesél: most készül a Rota-virus elleni oltóanyag, amitől 
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rendkívüli morbiditás-csökkentést várnak, ismerve annak patogenitását és jelentőségét a 
morbiditásban. Egy ottani gyermekgyógyász professzor ki is jelentette hangosan, sokak előtt, 
hogy „na, majd lesznek üresen kongó rendelők és várószobák” – s az oltásnak az orvosokra 
való pusztító gazdasági kihatásairól szövegelt.  

E. Cs. elmereng. Európa rést nyitott nekünk a hátsó kapun, hogy besegítsünk az ottani 
jólét konzerválásába. Józan ésszel mást nem tehetünk, minthogy beoldalazunk a meglevő 
résen. Vajon, ha már belülről szagoljuk az ibolyát, tőlünk is elvárják a hasonló 
gondolkodásmódot? Minket is ebben tesznek érdekeltté? 

Mi egyelőre az etikai kódex befejezésének késésén kesergünk. Itt – pillanatnyilag még 
– Európán kívül. 

De kétségtelen, hogy ők az európaiak. 
 

Leányfalu 
(92. kép) 

 
2002. december 1. 

 
Röhögnöm kell? 

 
Kéremszépen, képzeljék el! Szól a telefon, és Mráz, a hallgatag, akiből szót kihúzni, s akit 
szóval felhúzni nem lehet, maga is szól. Ott benn a mobilban az immobil. Úgy értem, hogy 
rendíthetetlen. Szóval semmi pejor át ívelés. 

Aszongya, hogy itt az év vége, legyek vidám, megaztán, hogy immár mindent kétszer 
hoz le az ecsékből, hogy a gyengébbek is megjegyezzék. Meg minden. Egyszóval, valamit 
akar a pasas. 

Már mondja is. Ne csak úgy egyszerűen legyek vidám, hanem már tegnap. Mert, hogy 
már akkor is késő volt. 

De hát – kéremszépen – én tegnap nem voltam vidám. 
Én tegnap tudtam meg, hogy az idei fizetésemelésünk egyben a jövő évi is, és hogy a 

jövő évi infláció is az idei fizetést nyeli. Eztet mondta a Cser Ágnes. És, ha ő mondja. Szóval 
… akkor nem csak afféle szélsőséges duma. Pontosabban eztet szedte ki az egészségügyi 
kormányzat jámbor áldozatnak elé terelt ártatlan képviselőjéből.  

Evvel tehát már rendben is lennénk. Tegnap ettől voltam szomorú. 
De mi lett volna, ha a Mráz úgy mondja, hogy már tegnapelőtt is késő lett volna 

vidámnak lennem. Mert én akkor sem voltam vidám. Akkor ugyanis megtudtam: irányítani 
akarják a betegellátást. De úgy, hogy körötte sok bosszús kongresszus és szöveg és a 
lényegről csend, amerre ment, és néma, irányított tartomány. Mert én megkérdeztem egy 
kisebb pénzügyi Főnénitől ezt nyilvánosan, és az csak a fejét csóválta, mikor elmondtam, 
miszerint már évekkel ezelőtt közölték velünk: a mi zárt kasszánkból adnak oda többletet. A 
mostani Főnéni már el sem hitte nekem, olyan is volt valaha, hogy nem hazudtak. Pedig 
valóban, egyszer ezt már elismerték. Aztán valaki azt is elmondta, hogy a nagy kísérlettel 
éppen annyit spóroltak meg, amennyivel többet kaptak. A miénkből. Azt aztán szétosztották 
maguk között. Tudják maguk mit jelent itt a maguk? Többes számot. Magikat, magikokat 
vagy, hogy mondjam. Szóval az OEP is beszállt az osztozkodásba. A sajtó meg csak nyomja 
a sódert, hogy azt mondja, az a doki, aki a betegnek kevesebb gyógyszert ír, több lét kap. 
Lét-re jön tehát a betegellenes szövetsége az OEP-pel, gondolja a szegény maródi. 

Na, ezért nem vagyok vidám ma. Most meg azt tudtam meg, hogy lesz egy szerv arra 
is, hogy gyógyszerfogyasztói szokásainkat ókumlálja, és ezzel is veszélyeztesse puszta(i) 
létünket. 
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Most aztán – mondják meg – mikor legyek vidám? Majd? Szilveszterkor? Akkor 
kezdődik az első fizetésemelés nélküli év. Így menünk Jevrópába. Via Vlagyivosztok. 

Ide figyelj Mráz! He-he-he-he. Még azt sem tudom mondani, hogy röhögnöm kell. 
Mert nem kell. És nem is köll. Mert oda sújt most is az az ököl, ahova nem köll. Reánk. Erre 
„sújt” helyez. A többit meg ránk. Mert többletfeladat az lesz. Vagyis búgyét. Nem azzal a 
célstokkal rossz stokolunk itt, hogy csak úgy „lenyúljuk a kasszát”. Így mondták.  

Saját füleimmel hallottam, nyilvánosan, hogy mi kifosszuk a kasszát. Négerek 
masszálnak pántlimasszát.  Mit ne mondjak? Engem ne ….. át. Hogy azt mondja, mi 
kifosszuk. Értitek emberek? Ti fosztogatók! „Tolvajbanda”! Emlékszünk?  Na mégegy. Most 
meg mi?  

Hogyaszongya legyek vidám, és akkor kárpótlásul belevihoghatok az év végi lapba. De 
én nem röhögni akarok. Rajtam röhögnek már közel ötven éve. Sőt már előtte is. Csak akkor 
komoly pofát vágtak hozzá(m). A régi vágásúakat nem mulattatja már semmi, maximum a 
csasztuska. Így, becézve. Nem csak úgy csasztus. Ez volt a gusztus. És én majdnem elhittem, 
hogy ennek vége, most már többet nem röhögnek a bambaságunkon, a bárgyúságunkon, 
hiszékenységünkön.  

Na, helyben vagyunk. 
Ezen már én is csak röhögni tudok. 
Íme, Öreg! Kérted? Ezt hozd le, ha mered! Ha meg nem mered, még ott van a Viagra. 
 

Leányfalu 
                                                                        (93. kép) 

 
2003. március 08. 

 
Dr. E. Cs. elmélkedései legújabb meglepetéseiről 

 
Dr. E. Cs. kongresszusok és konferenciák, gyűlések és ülések tapasztalatainak kusza hatása 
alatt próbál kiutakat keresve túlélni. Oly sok hatás éri, hogy immár maga sem tudja, mi 
formálja, alakítja pillanatnyi életérzését, hangulatát. 

Nem tartozik a hiszékenyek közé, s mint olyan, aki megpróbál a világtrendek felől is 
tájékozódni, soha sem hitte el, hogy az egészségügy valódi prioritássá válhat. Ezt a szerepet 
ágazata csak kampányok idején kénytelen eljátszani. Akarata ellenére. 

Valljuk be öreg ismerősünkről, hogy gyanakvóvá tette a kor. No, nem a sajátja, hanem 
az, amelyben él. A saját (élet)kora csak elhozta ebbe a korba is, mint vénülő bárka, unatkozó 
utasait. E. Cs. azon mérgelődik, hogy mint olyan, aki már az elmúlt évszázadban is annyiféle 
korszakot megélt, miért képes még mindég meglepődni. 

Mert az elmúlt hónapok eseményei igencsak meglepték. Ilyenekre még ő sem volt 
felkészülve. 

Míg adminisztratív teendőinek gépies részén matat, elgondolkodik. Próbálja felsorolni 
csak azt, ami mostanság történt vele és sorstársaival. 

Először felidézi a hírt, hogy a vállalkozók nem kapnak az ötven százalékos 
jövedelememelésből, aztán emlékezik a kellemes meglepetésre, amit akkor érzett, amikor 
közölték, hogy mégis megoldódik a probléma. Nem felejti azt sem, amikor a hogyan is 
kiderült. Nem az első négy hónap megoldása, hanem a megjegyzés, hogy négy hónap után ez 
már másként lesz. Addig megtalálják a megoldást. Na, ez volt a pillanat, amikor megérezte, 
hogy készül a zűrzavar. 

Aztán más események jutnak eszébe. 
Felidézi azt a konferenciát, ahol igen magas szintről közölték velük: ők – mármint a 

háziorvosok – az OEP kassza fosztogatói. 
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Aztán következtek a hírek arról, miként akarják ösztönözni az orvosokat kevesebb 
gyógyszer felírására. E. Cs. fűhöz-fához kapkodott, hogy ne közöljenek ilyeneket a sajtóval. 
Hiába. A média derék munkásai megneszelték, s szállt is a hír. Milliókat kaphatnak az 
orvosok, ha nem írják fel a betegeknek szükséges gyógyszereket. És jöttek a betegek 
gyanakvó szemekkel és kérdő mondatokkal. A bizalom tovább fogyott. 

A magyar orvos presztízse is a fogyóeszközök közé soroltatott, morogja E. Cs. 
Újabb fórum és az államtitkárhelyettes elismeri, hogy ez az emelés nemcsak egy évre 

szólt, hanem kettőre. Egyelőre, gondolja E. Cs. csalódottan. Amúgy sem érte el az ötven 
százalékot, de ha két évre szól, akkor évi huszonöt százalék alatt marad. Vagyis nem igaz, 
hogy ez csak az első lépés volt az egészségügy szégyenteljes helyzetének megoldása felé. 

A kampány elszállt. S véle repülnek a remények is. 
Időközben más is szárnyra kap. Egy újabb elképzelés, nem is olyan új. 

Minőségbiztosításra van szükség. Ennek pedig a kisebb körzetek és a nagyobb team a titka. 
Újabb körzeteket kell létesíteni. 

De máshol robban a bomba. 
Elvonják az emelést, odavágnak éppen azoknak, ahol a minőségbiztosítás feltételei 

jelen vannak. A kicsi és több dolgozót foglalkoztató körzetek „attól kódulnak”. E. Cs. még 
gondolatban sem véti el annak hangsúlyozását, miszerint: azok, akik jobban jártak, 
megérdemlik. Nem tőlük kell elvonni. 

Elszabadul a pokol. Fórumokon, személyes vitákban, szóban és írásban, interneten. 
És az eredmény?  
Újabb zsákutca körvonalai láthatók. 
Az elvonás egyik részét képező egymilliárdból akarnak kárpótolni „az utolsó fillérig”. 

Ami persze nem lehet, mert akkor másoktól el kellene vonni, és a jövedelememelésből 
egyébre (pl. rezsit szolgáló fix díj, eseti ellátás, iskolaorvosi díj, védőnő stb.) elvont pénz is 
hiányzik még az „utolsó fillér” eléréséig. Ráadásul előkerül a süllyesztőből az egykor 
hamvába hullt kísérlet ötlete (vagy ötletgazdája?). Többletteljesítményért lehet visszanyerni a 
hiányzó pénzt. Az orvosok állítólag örömmel vállalják ezt. 

Hogyan? Kérdezi E. Cs., aki a szűrés-gondozás régi megszállotja, aki ma is csinálja, és 
saját költségre vásárolja a szükséges tesztcsíkokat, mellékállásból finanszírozza az 1000 
gondozott ellátásához szükséges rezidenst stb. Mert lesz, aki kevesebbet teljesít, s az nem 
kapja akkor vissza az „utolsó fillérig”. Lesz, aki többet teljesít, s az nem kapja meg ennek 
ellenértékét, csak azt, ami az „utolsó fillérig” jár? És újra, meg újra: hol van a 
jövedelemborítékból más célra átcsoportosított összeg pótlása. 

Már teljes a csalódottság, már nincs mit várni. 
Megint betagozódunk a világtrendbe, állapítja meg E. Cs. Csak mi nem azon a szinten, 

melyen a szerencsésebbek kezdték megismerni a gondokat. A sokból a sok elvonása is kisebb 
baj, mint a kevésből a kevésé. És itt, a mi helyzetünkben nem is kevésről van szó. Már ami az 
elvonást illeti. 

Elkövetkezik az érintettek gondjaival foglalkozó kongresszus is. És a közönség csak 
morog, amikor azt állítja az illetékes, hogy tizenharmadik fizetést is kaptak. Hihetetlen. De 
másnap a sajtó már hozza a hírt. Nem cáfolja. Csak annyit jelez, hogy a közönség morajlott. 
Hogy lehet ez?  

 
E. Cs. tudja, hogy azért, mert csak morajlott az a közönség. 
Ma már rá sem rántunk egy kis morajra, zúgásra, zúgolódásra. 
Most majd ismét ellenszenvessé válik az alapellátás, és ihatjuk a levét. Majd jönnek az 

ellenőrök, a megtorlás? Kapjuk továbbra is a kötelező módon aláírandó szerződés-
módosításokat? Fel sem merül senkiben, hogy egy szerződésnek két fél alkuja 
eredményeként kellene létrejönnie. A szerződés nem diktátum. 
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Aztán újabb tanácskozáson vesz részt, és a nagyok vitáját hallgatva arra figyel fel, hogy 
a jegyzőkönyvből eltűntették az ellenvéleményt. Nem ő találta ki. Feje felett röpködnek a 
kölcsönös vádak. 

E. Cs. csak néz. Csak bámul ki a családorvosi fejéből. Abból, amelyre még tudja, hogy 
kaphat ezt-azt, ha sokat szövegel. 

 
Leányfalu 

                                                                     (94. kép) 
 

2003. április 14. 
 
Dr. E. Cs. elmélkedései arról, hogy be leszünk kebelezve, vagy ki leszünk-e belezve 
 

E. Cs. egy szép tavaszi napon arra ébred, hogy minden harmadik honfitársa jóvoltából 
tulajdonképpen Európában van.  

A megérkezés boldog tudatával dörzsölgeti kezeit, melyeket még tegnap – ott Európán 
kívül – pénzsóvársággal gyanúsítottak meg. Legalábbis, valami ilyen volt kivehető afféle 
nyilatkozatokból, hogy neki nem is járt volna jövedelem-kiegészítés, hogy azt csak 
kegyelemből kapta, és ezért ő bizony ne nagyon pofázzon, mikor arra ráesett.  

E. Cs. – aki tizenharmadik fizetéseiből remélte a meggazdagodást – most reménykedhet 
ebben a lehetőségben is. Ott, az egykor oly távoli s most oly közel került kontinensen ez nem 
idegen megoldás. 

Szóval szüret. 
A baj csak az, hogy a hírek szűretlenül jönnek. 
Mi volt velünk, mi van velünk s mi lesz? Ez mind kérdés. S mivel még azt sem értjük, 

hogy mi volt, mikor lehet reményünk azt megérteni, hogy mi lesz? 
Vajon Európában szokás-e a fosztogatást osztogatásnak nevezni, s főleg van-e osztva-

fosztogatással-megosztás? Megannyi kérdés, gondolja vén barátunk, ki arra készül, hogy 
élete második meggyűrűzésén is átessen. Reméli, nem a halottaskocsi lovának túloldalára. 
Merthogy ma már gépesítették a kegyeleti ipart is, sőt annak hű szolgálója, az egészségipar is 
alakulófélben van. Majd az egészségügyet felvásárló gyártók gépesítenek, erre minket 
képesítenek, s ha fogy a magyar beteg, népesítenek. Pillanatnyilag azonban a hangsúlyt a 
lépesítésre (lásd: mézes madzag, lépre csalás stb.) tették. Ha ezt sokszor ismétlik, előbb rá 
megyünk, utóbb azonban könnyen rámegyünk (példaként: bajok a gépesítési kölcsön körül).  

E. Cs. arra is gondol, hogy mily balgák az emberek. Merthogy első 
meggyűrűztetésükkor mind boldogok. Ez csak elmegy. De a másodiknál meg mind 
nosztalgiáznak meg nyavalyognak az idő múlásán. 

E. Cs. tudja, hogy ez így nem helyes. Most is örvendezni kellene. Kajánul örvendezni. 
Merthogy az a családorvos, ki megérett a gyűrűzésre, már nemcsak egy olyan gyűrűvel fog 
bírni, mely az ő ura, hanem egy olyannal is, amelynek ő az ura.  S mindez még semmi ahhoz 
képest, amit akkor érezhet, ha tudatosul benne, mennyi borsot tör a nyugdíjbiztosító orra alá 
azzal, hogy a családorvosi átlagéletkort meghaladva, nyugállományát a föníciaiak nagy 
találmányával is honorálniuk kell. Ez az, amire ott nem számítanak. Mert, úgy érzi, nekik 
holmi E. Cs.-k sem számítanak. E. Cs. azért azt is tudja, hogy ezért ő még nem számító. Csak 
nemszámító. 

A nyugdíjbiztosító pedig E. Cs. őskövült tudatában még valahol ott van a 
betegségbiztosítóval együtt. Az meg most itt, Európa küszöbén derül ki, hogy ellenség?  

Hát?!  Vannak jelek. Ha meg ráadásul az utóbbi időben egyre sűrűbb érthetetlen 
levelekre gondol, s az azokat pardonnal – vagy a nélkül – visszavonó, még mindig 
érthetetlenekre? Akkor még egyebet is gondolhatna. 
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Egy azonban világos, és ez az, hogy adni (pontosabban megadni, ami jár) nem 
szeretnek, de venni, elvonni, megkövetelni, annál inkább. E.  Cs. szerint, e sorból nagyon 
hiányzik a: megkövetni. 

Na, de hát reggel van. Amolyan európai. S a nap is az új tagok felől kel fel a régieknek. 
Már csak az a kérdés, hogy az a csillag, mely a költő szerint sosem hull le, még ott trónol-e a 
keleti égen? 

Mint régen. Egészen Ronaldig. 
         E. Cs. számára azonban a legfontosabb talány most az, hogy be leszünk kebelezve 

vagy ki leszünk-e belezve. 
 

Leányfalu 
(95. kép) 

 
2003. június 18. 

 
Dr. E. Cs. elmélkedése sáros fejjel 

 
Dr. E. Cs. a képernyőre bámul, és emlékezetében – mint vízbefullóén – ismét végigfut az 
elmúlt másfél évtized meg a többi küzdelmes év. Nem először számol be ilyen élményéről. 
Nem először éri fullasztó élményt nyújtó sokkhatás, mely katartikus erőket mobilizálva csap 
le rá. 

Az internetes szövegben, a Magyar Orvosi Kamara, a leghatározottabban visszautasítja 
a szakminisztérium politikai államtitkárának azon állítását, mely szerint az intézményi 
törvényt a hálapénzben érdekelt orvos-lobby ellenzi. 

Hétköznapi történet, sok évtizedes gyakorlati alkalmazása a jelek szerint még ma is 
tudatosan reánk erőszakolt hálapénznek, mely elsősorban nem is a lakosság ármányos 
megsarcolásának eszköze, sokkal inkább a sarcot behajtani kénytelenek kézbentartásának 
kiváló módszere. 

E. Cs. először arra gondol, hogy a dolog ezzel le is zárható. Minden világos. 
De aztán eszébe jutnak a betegei, akiknek bizalmát egy élet becsületes munkája után 

nemcsak élvezni szeretné, de köteles is megnyerni. Ennek hiányában ugyanis a felkent 
politikusok és menedzserek által „egészségnyereségnek” nevezet siker nem érhető el. 

Na már most, mondja barátunk: a bizalmát még el nem vesztett, naivra tervezett és 
nevelt magyar lakos olvassa, vagy hallgatja a törvénnyel kapcsolatos sok vitát. Nem nagyon 
érti az istenadta. De sejti, hogy valami nincs rendben, sőt azt is tudja, bizony nem ritkán 
kénytelen a hálapénz bevetéséhez folyamodni. 

A nyilatkozattevő tapasztalt szakember. Megjárta a hadak útját. Jól számít. Lakosunk 
ezt a mindent megvilágosító nyilatkozatot hallva homlokára csap és így kiált: megvan. Hát 
ezért! A szemetek! 

És ezek mi vagyunk. 
E. Cs. érti, hogy a játszma nem az egészségügyről szól, helyesebben arról, de nem az 

egészségnyereségről. Más nyereségek vannak itt játékban. Presztízsek, politikaiak, anyagiak 
satöbbi. Így aztán a nyilatkozat nem mentegethető azzal, hogy feldúlt állapotban 
elhamarkodott elszólás. Sokkal inkább megfontolt terelése a lakos homlokára csapó kezének. 
S annak is, ami alatta van. 

Az a másik lobby, amelyik a sarat soha nem szedi le fejünkről, mert azt még sokáig 
akarja használni, minket is elméleti lobbyba terel.  

Ügyes. 
Annál is inkább, mert tudjuk, hogy ilyen lobby ténylegesen van, de az nem mi – a 

küldöttgyűlésen a tiltakozásra igennel szavazók – vagyunk, hanem mások, kevesek, olyanok, 
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akik a nyilatkozókkal a fejünk felett összekacsintanak. Ráadásul ők azok, akik törvényektől 
függetlenül, csak jól jönnek ki a játszmákból. Nem ők akarnak itt tiltakozni! Előfordulhat, 
hogy a helyzetet konzerválandó, netán mégis ezt teszik, de ennek semmi köze a mi 
tiltakozásunk indokaihoz, és semmi köze az elsöprő igenek megdöbbentő – és ezért 
célkeresztbe vett – arányához. 

Ördögien összetett játék ez, mondja E. Cs. és magába roskadni készül. 
Annyi év telt el és a hálapénzt ármányosan ránk bocsátó Gerő Ernő időzített mérge, 

mint piramisok mélyének titokzatos átka, még ma is hat? 
E. Cs. életében fontos szerepet játszott egy vers. Annak egyik rövid sora kísérti most is: 
„Gerő Ernő csak ölni tud.” 
Ennek a versnek hallgatása és elmondása majdnem pályájába, (esetleg életébe?) került. 
Csendesen ismételgeti magában: 
„Gerő Ernő csak ölni tud.” 
Na de még mindig? 
 

Leányfalu 
                                                             (96. kép) 
 

2003. július 29. 
 

Dr. E. Cs. korszerűtlen elmélkedései 
 

Dr. E. Cs. nyári szabadságok idején élvezi a halmozódó teendőkkel járó halmozott 
tapasztalatszerzés lehetőségeit. 

Hosszú pályája arról győzte meg, hogy a betegekkel való együttműködés az évtizedek 
során csak nehezült. Ennek oka pedig nem abban van, hogy ő öregebb vagy házsártosabb lett, 
hiszen tudja jól, a toleranciája csak fokozódott. Máshol vannak ennek a gyökerei. 

Tudja, e kijelentésre az omnipotens buszmenek fölényesen deklarálják, hogy 
természetesen ez így helyes és meghiszem azt, hiszen a beteg jogai ma már törvénybe 
foglaltattak, s érdekükben azokat respektálni kell. 

Öreg Ecsénk azonban csak somolyog erre. Mert azt is tudja, hogy a legkeservesebb 
időkben, mikor nem volt még téma a betegjog, s együtt jogtalankodtak orvos és páciens, az 
orvos és általában az egészségügyi dolgozó lelkében, hozzáállásában sokkal közelebb állt 
ahhoz, amiről ma könyveket irkálnak. Nem felülről jött a parancs, nem paragrafus 
kényszerítette ki azt. Egyszerűen csak így volt természetes. Így működtek a példák. Ez volt a 
módi. 

Amennyire nagyanyáink fasírtja különbözik a lucskos egyenhamburgertől, annyira volt 
más az a mi időnkben – kéremszépen, mondaná sok öreg – ha ma is élne – azok közül, kiket 
E. Cs. hosszabb vagy rövidebb útjaikon a sírig elkísért. 

Az orvosi agy kevesebb adatot tárolt, de jóval gyakorlottabban asszociált, elemzett, 
döntött. Több volt a tapasztalatok spontán kicserélésére tett kísérlet és az önálló gondolat. 

Egyszóval még nem gépiesedtünk el. 
Akkor még nem arról hallottunk susmorogni, hogy bizony világszerte meggondolják az 

átlag életkor túlzott növekedésének, tehát a nyugdíjas évek emelkedő trendjének további 
fokozását. Akkor ezt el sem tudták képzelni. Pedig Isten törvényein kívül erről senki sem írt 
szépeket. 

E. Cs. legújabb kori tapasztalataira gondol. 
A minap kapta kézhez bűnlajstromát. A piruláriumot. Túl sokat nem értett belőle, de 

máris pirult. Vajon miket hisznek róla? Most majd bizonygatni kell, hogy minek mi az oka. 
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Mehet mosakodni, hogy kezétcsókolom az én körzetemben hat idősotthon működik, s a 
krónikus öregbetegek száma tizenötször nagyobb, mint máshol? 

Vagy a szűrés-gondozás miatt emelkedő gyógyszerfogyasztást kinek taglalja? 
Magyarázkodnia kell, mert becsülettel dolgozott? 

E. Cs. barátjának mesél: Ezt hallgasd öregem! 
„Nemrég illetékesnek felvetettem, hogy az otthonokba érkező öregek, meg a kiszűrt és 

kivizsgálásra küldött betegek zárójelentésekkel jönnek, és az abban foglalt kezelési 
előírásokat illik átvenni a számítógép terápiás lapjára, majd azt havonta kiadni. Mennyire 
etikus a klinika javaslatát felülbírálva a kezelést megváltoztatni? Esetenként hetekig is 
eltartott, míg beállítgatták a kórházban azt az eredményesnek bizonyult kezelést. 

És figyeljetek kollégák! Mi volt a válasz?!  
… Elég baj az, ha a gondozott betegeknek kórházba kell menniük, s ott írják elő 

kezelésüket! Kár, hogy kevés szem és fültanú volt akkor jelen, azon a bizonyos helyen. 
Uramatyám! 
Tinéktek magyarázzam? 
Drága öreg és öregedő barátaim, kik – ma még – a körorvosi társadalom (így mondom: 

körorvosi!!) jelentős százalékát teszitek ki, ha majd megfáradva velem együtt leléptek, egy 
egészen új és más világ közeleg el a háziorvoslás virányain. Mindenki feledje el azt, ami volt. 
Ez a világ már egy más világ lesz, s bár büszkén viseli majd Európa jegyeit és hitelesítő 
billogjait, s az „emberek” jogait is sok paragrafus fogja garantálni, meg jogászok kara 
asszisztálni, mégsem bír majd a beteg és gyógyító közötti bizalomnak azzal a megnyugtató 
fészekmelegével, amely természetes volt akkor, amikor gumicsizmában és lóháton 
poroszkáltunk táskánkban a sztetoszkóppal, s néhány tűvel a parátuszban. Amikor az orvos 
iránt érzett töretlen bizalom és tisztelet is gyógyszer volt. 

Mondanom sem kell, hogy E. Cs. nem a lovat és a tizenhárom leltárba vett tűt sírta 
vissza e szavaival, hanem valami mást, valamit, ami már ugyanolyan halott, mint egykor volt 
öreg, félvak lova. 

 
Leányfalu 

                                                           (97. kép) 
 

2003. november 02. 
 

Dr. E. Cs. elmélkedése  
abból az alkalomból, hogy ma reggel óta potenciális pofátlan és esküszegő lett 

 
E. Cs. valóban egyszerű családorvos. Reggel hétkor kezdi rendelését, hogy utána maradjon 
idő a gombamód szaporodó öregotthonok és nyugdíjas házak, no meg adminisztratív és 
pénzügyi feladatok ellátására is. 

Ennek elmélkedéseiben az a szerepe, hogy nem lehet személyes nézője a Királyi TV-
ben Felkelő Napnak, s az abban felbukkanó apostolok és honatyák bölcs útmutatásainak. De 
ha „nagy a gáz”, úgyis eljut hozzá annak híre. 

Ma reggel a kormányzó párt elnöke – lehetséges leendő államfőnk – nyilatkozott az 
orvosokról, tehát róla is. A hírt hozó felháborodott beteg esküszik a használt szavak pontos 
tolmácsolására. 

Elhangzott: Az orvosoknak van pofája (így)…stb. és a dolguk inkább az lenne, hogy 
tartsák be esküjüket (így). Mint a beteg mesélte, a körítés sem volt semmi, de ezek voltak a 
kulcsszavak. 

Kérdésére megtudta, hogy a közvetítési idő alatt vérnyomásmérés nem történt. Ugyanis 
egy kiugró RR esetleg és némileg felmenthetné felelőssége alól a durván nyilatkozót. 
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Ezeknek a szavaknak a háttere, az aranyfedezete maga a gyűlölet. A gyűlöletbeszéd 
nagy gyűlölője saját gyűlöletébe dőlt. És ekkor akaratlanul eszébe jut öreg elmélkedőnknek a 
sztálini orvos perek kora. Ez a szellem nem szereti az orvosokat. Vajon miért nem? Talán 
csak nem azért, mert az orvost tevékenységének nélkülözhetetlensége védi a teljes 
bedarálhatóságtól? Nem kizárt. Hiszen ez a nagy bedarálóknak – a másság elfogadását 
hirdetve másságot üldözőknek – igen idegesítő lehet. 

E. Cs. aki nem csupán másfél évtizede, de egy életen át mindent elkövetett, hogy 
megőrizze tárgyilagosságát, most úgy érzi, hogy vonalat kell húznia. Határvonalat. 

Ez volt az a bizonyos eddig és ne tovább. 
Kellő tisztelettel. 
Ez volt az, aminek ha valóban megfelelő nyilvánosságot kap, akkor egy normális 

társadalomban (sőt pártban) meg kell határoznia a nyilatkozó további pályafutását. E. Cs. 
sajnálja, hogy ezt kell mondania. Mindent elkövetett ennek elkerülése végett, de ha most nem 
mondaná ki, akkor valóban mellőznie kellene a tükör további használatát. 

E. Cs. tudja, – mélységesen megosztott az a csapat, melynek játékosa. Már-már abban a 
bizonyos bedarálhatatlanságban is megingott a hite. Bár az edzőket a játékosok választják, de 
ez sem elég. A liga szabályai alkalmatlanok arra, hogy méltóságukat megőrizve 
tevékenykedhessenek a köz javára. Magasabb érdekek uralkodnak. 

Lassan a vízcsapból is a gonosz orvosok történetei folynak, meg az úgymond 
képtelenségeket követelő kamara viselt dolgai. 

Az egészben a leglényegesebb, hogy ez a hatalom számára teljes marginalitásba 
taszított kérdés igen alkalmas más, számukra veszélyesebbnek tartott eseményekről elterelni 
a figyelmet. Ezt a politikai szakmában tanítják. Történetünk valósággal kínálja magát erre a 
szerepre. 

Bizony – vakargatja tovább őszülni már képtelen fejét E. Cs. – miközben mi fejlett 
érzékkel arról vitatkozunk, hogy követeléseinket próbáljuk a betegek érdekeit is hangoztatva, 
az egészségügy gondjai és nem a bérkérdés terén megfogalmazni, ezenközben a vitatott téma, 
és más hasonlók takarásában egy egész ország drámája zajlik. S ráadásul éppen ezért sokak 
számára esetleg észrevétlenül. 

Az egészségügy viszont érdekes terepasztal – állapítja meg elmélkedőnk. E cseppben a 
tenger ismerhető fel. 

És ismét szúrást érez halántékában, mikor arra gondol, mennyire közönyös a magyar 
orvostársadalom, mennyire megosztható, mennyire sikerült az érdekek mentén leválasztani 
róla éppen egy nagy érdekérvényesítő-képességű elitet, s mennyire sikerült funkcióba – s így 
fölébük – emelni egy másik, nem szakmailag tehetséges, hanem hatalmi játékokra alkalmas 
kis csoportot. A negyvenezer orvos ehhez képest néma tömeg. A hétszáz egynéhány kamarai 
küldöttet – pontosabban a közülük megjelenni hajlandó kb. háromszázötvenet – a róla 
nyilatkozó ellenoldal nem ismeri el képviseletnek. Szerintük ők csupán háromszázötven 
orvos az utcáról. Szavazatuk egy-egy orvos szavazata, és nem száz vagy kétszáz kollégát 
képviselő voks. 

Folyik a csúsztatás, folyik a befeketítés. Éppen most derülnek ki eddig nem emlegetett, 
vélt és valós bűnök, a szolgálatkész sajtó most aktiválja magát ellenünk. 

Az új vezetés olyan szerepet kap, mint a náci tankhadosztály ellen rohamot indító 
lengyel lovasság. E. Cs. ismét tárgyilagos akarna lenni, tudja, hogy az előző vezetések is csak 
gebéken küzdhettek volna a páncélautók ellen, de ők ezt meg sem próbálták. Ők felemelt 
kézzel és fapuskáikra tűzött fehér köpenyükkel tárgyalni mentek. 

Bölcsek lettek volna? 
Igen, mondja E. Cs. – ha értek volna el eredményt. De ez soha nem sikerült egyetlen 

kormányzat ellenében sem. Most azonban az új vezetésnek – ha újítani óhajt, és nem akar 
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visszaélni a felé áradó bizalommal, melyet úgyszintén szeretnének megkérdőjelezni – 
rohamra kell indulnia.  

E. Cs. azt is tudja, mit jelez a ma reggeli nyilatkozat. Érzi, hogy túllépni készülnek a 
Bibliából marxított kádári jelmondaton, mely szerint, aki nincs ellenünk, az velünk van. 

A MOK ugyanis nem a magyar kormányzattal, nem is vezető pártunkkal hadakozik. A 
MOK elnöksége megpróbál legjobb tudása és legszerényebb lehetőségei szerint megmenteni 
egy egészségügyet, melyet azok, akik azt hiszik, hogy ellenük menetel, odavetettek a 
globalizációs országút szélére. 

E. Cs. már nem hiszi, hogy csupán muszájból. 
Jóhiszeműsége ma reggel óta, amikor egy értelmes betege beszámolt a Napkeltében 

hallottakról, végleg elszállt.  
Ráadásul holnap „november 7.” Újabb nosztalgiákkal?!  
 

Leányfalu 
(98. kép) 

 
2004. január 21. 

 
Dr E. Cs. recsegős elmélkedése 

 
Dreccsccs! Hallja belülről E. Cs. 

 
Naiv önmagában most omlik össze valami. Valószínűleg ennek már régen meg kellett 

volna történnie. No persze voltak jelek. Ropogások, repedések, kétségek, elképedések. 
Most azonban végleg eldőlt, hogy az egészségügyet nem egészségügy barát módon 

kormányozzák.  
A demokratikus játékszabályok szerint egymással a jó és közös cél érdekében vitázó, 

versengő egészségügy- és egészségpolitikának közös platformra lépve kellene küzdenie a 
pénzügyi vezetéssel. Ez állítólag „így lett kitalálva”. 

Most azonban E. Cs. azt hallja, hogy az APEH, az állítólagosan magát értünk is törő 
kormányzattól kapott felszólítást üldözőbe vételünkre.  

Szeretné, ha nem lenne igaz. 
Aztán eszébe jut egy történet. Magyar rendelőintézetben, annak magyar párttitkára, a 

nyolcvanas évek vége felé megjelölt pénzt adott egy betegnek, hogy azt kollégájának 
hálapénzként adja át. Ezt követően felhívta a rendőrséget, és informálta őket a nagy 
leleplezés lehetőségéről. A nyolcvanas évek rendőrsége azonnal megjelent, és az orvosnőt a 
legdurvábban megmotozta, majd a jelzett bankjegyet megtalálta. A kolléganő, aki csupán azt 
tette, amit más is, és amit negyven évvel előbb Gerő Ernő vezetett be, önként távozott az 
intézményből.  

A XXI. század APEH-je most állítólag azt mondta, hogy nem tesz ilyet. De a szorongás 
magvait elvetették. Már nem tudunk hinni, szólal meg barátunkban egy belső kérdőjeles 
hang, s hozzá azonnal a felkiáltó is! 

A sajnálatos módon mindenhol észlelhető orvos ellenességet látva két dolog jut eszébe.  
Az egyik, hogy nagyon rosszkor teszik, amit tesznek. Éppen akkor, amikor az 

egészségügy ismét kikerült a pénzügy támogatandó tervei közül, és ismét az orvosok 
áldozatvállalására fog szorulni, mint egyetlen és mindenkor bevált lehetőségre. 

A másik egy kényszerképzet, mely mint hasonlat lehet, hogy csúnyának tűnik, de a 
hangulatot ismerve, és a betelefonálós műsorokat hallgatva, akarva-akaratlanul merül fel. A 
patkányok irtásának egyik módja, hogy egyet közülük megsebeznek, és a csatornába 
visszaengednek a többiek közé. Azok aztán eszüket vesztve támadnak rá a sérültre, és 
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egymásra is. Saját szaporulatukkal sem törődve, élelemszerző szándékukat mellőzve 
kezdenek vérengzeni. Az egészségügyet eddig és még jó darabig hátán hordozó 
orvostársadalom most ezt a szerepet kapta? 

Qui prodest? Kérdezi magától, és rendszerezni kezd. 
Véleménye szerint ez senkinek sem jó. 
Nem jó a hatalomnak, mert szavazatokat veszít. Nem is keveset. 
Nem jó az egészségügyi kormányzatnak, mert hitelt veszít és szimpátiát. Az 

elektronikus hírszolgálatok egyáltalán nem (k)íméletes tanúsága szerint sokat. A hitelesség 
pedig szükséges lenne az eredményes kormányzáshoz. 

Nem jó az orvosoknak, mert tovább nő a rossz közérzet és a reményvesztettség. Annyit 
sem fognak elhinni a reformtörekvésekből, ami igaz és esetleg valóban hasznos vagy 
előrevivő. 

Nem jó a nehéz helyzetben levő pénzügynek, mert egy ilyen hangulat korántsem 
alkalmas a gazdaságosabb működtetéshez szükséges együttműködés elérésére. Ellenkezőleg. 

Nem jó a társadalomnak, mert figyelmét lényegesebb gondokról tereli el. 
Végül, és főleg nem jó annak, akiért az egésznek működnie kellene, mégpedig jól: 

vagyis a betegnek. 
Ez persze ma már leírhatatlan mondat, mert a csatározások teljes mértékben 

átcsúsztatták a demagógia világába. 
E. Cs. mentséget keres az elhamarkodott lépés magyarázatára. Próbál okvetlenül 

elfogulatlan lenni. Hol romlott el ez az egész? 
Természetesen ott vannak az egészségügyet a rendszerváltás másfél évtizedében is az 

előző évtizedekhez hasonlóan improduktív ágazatnak érző, és ezért azt maradékelvre ítélő 
kormányok. A nemzet számára igazi értékek képviseletére képtelen politikai folyamatosság. 

De, ha e nagy egészből most kiemeljük a pillanatnyi helyzetet, akkor itt a teljesen 
feleslegesen erőltetett „törvény-csinálással” kezdődött a baj. Az előző kamarai vezetést 
bedarálták, és így azok nem tudtak eredményt elérni. A végsőkig elkeseredett 
orvostársadalom élt a demokrácia adta lehetőségekkel, és új vezetést választott. Hogy az új 
stílus mennyire lesz eredményes, azt még nem tudhatjuk. Csak azt tudjuk, gondolja E. Cs. – 
hogy ez így nem maradhatott. 

Most olvasott éppen egy szakember által ajánlott figyelmeztetést. Ne tartsák magukat 
oly sokra az egészségügyiek, hiszen az emberek egészségi állapotát igen kis mértékben 
tudják befolyásolni. E. Cs. már régen ismeri ezeket a számokat, és nem is kételkedik bennük 
– bár 7 és 25 % között már sok tippet hallott. De, ha az egészségügy összeomlana, akkor 
derülne ki, hogy ezek a számolgatások minden igazságukkal együtt mennyire nem 
életszerűek. Mert aratna a halál. 

Akkor persze már késő lenne, véli E. Cs. 
Aztán visszatér az eredeti fonalhoz. A szellemet akkor engedték ki a palackból, amikor 

erőszakoskodtak a „törvény-csinálással”, és a valamennyi orvost képviselő Kamarával is. Ha 
természetesnek fogadják el a közös óhajt, és azonnal – sőt a tanulságokat levonva – kezdenek 
vele együttműködni, akkor lett volna eredmény. Így azonban rossz szellem szellent a légbe. 
Sok idő kell az eloszlásához. A magyar egészségügyben valami bűzlik. És azt is tudja 
mindenki, hogy honnan jön a bűz. 

Ez a helyzet aztán végletessé teszi a hangulatokat. Durva beszólások hangzanak el 
innen-onnan. Átkok röpdösnek. És ez az állapot nem alkalmas a nemes feladat megoldására. 
Egy-egy ilyen kétségbeesett, vagdalkozó lépés, mint az APEH felszólítása, csak így 
magyarázható. 

Hogy a gyakorlatban miként fog ez kinézni, E. Cs. „tudja, hogy nem tudja, nem 
tudhatja”. 

Következik a puding próbája. 
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E. Cs. szomorúan számolgatja az eddig lenyelt ehetetlen pudingok sorát, s arra gondol, 
mit kell még gyomrának elviselnie, míg rend lesz az ágazatban, melyben leélte életét. 

 
Leányfalu 

(99. kép) 
 

2004. március 20. 
 

Dr. E. Cs. elmélkedései kételyek és bizonyosságok között 
 

Dr. E. Cs. otthonosan mozog a kételyek világában. Egész életét kitöltötték azok. Eleinte a 
család fészekmelege és a háború borzalmai között ingázva fogalmazta tudatalattija a 
kételyeket, aztán fokozatosan belenőtt a mást beszélünk otthon és mást az iskolában világába. 
Még utóbb, maga fogalmazta meg kételyeit arról a környezetéről, mely körülötte hódolt egy 
diktátornak.  

Megelégelte, és kérdőjeleitől szabadulni óhajtván országot váltott, de a 
gulyáskommunizmus kérdései is hamarosan felbukkantak, és rafináltabbak voltak, mint 
amilyeneket ama előző diktatúrában tapasztalt meg. 

Aztán lőn, hogy eljött a nagy történelmi pillanat, minden kételyek vélt halálának perce. 
Sajnos nem sok idő kellett, hogy E. Cs. kétkedései soha nem látott méreteket öltsenek. 

Itt már a tisztánlátás is veszélyben volt. Jónak és rossznak egymástól való elkülönítése 
valóságos új tudománnyá vált. Kételyből a legtöbbet természetesen a sorsát és életét jelentő 
tevékenysége kapcsán tapasztalhatott meg. Másfél évtizeden át papoltak neki a reformról, s 
azt mindannyiszor újrakezdték. E. Cs. dadogó reformnak nevezte el. 

Mindig rossz volt a régi, és új nagy ígéretek születtek. Mindég döcögött az ígéretek 
betartása, és ha véletlenül volt is eredmény, akkor már tudni lehetett, hogy áldozatává válik a 
következő ciklusnak. 

Az is megszokottá vált, hogy a betegek érdekeivel kell minden bekezdést felvezetni, 
mert sejthető szándékok dolgoztak, hogy az orvost szembeállítsák munkájának szent és 
sérthetetlen tárgyával, választott és áldozatok árán gyakorolt hivatásának céljaival. 

Míg ő dolgozott rogyásig, a politika nagy szövetségesével: a negyedik hatalmi ággal, 
amit ma médiának hívnak, tudományos módszerek és tanácsadók segítségével manipulálta a 
róla alkotott képet. Kiemelték a statisztikailag is kizárhatatlan negatív példákat, és 
elhallgatták az orvosok saját életéveket és életminőséget áldozó munkáját. 

E. Cs. tapasztalt harcos, sok mindent megélt. Érzi, hogy e téren is mélypontra jutottak. 
Ahelyett, hogy az áldozatvállalókat érdemeik szerint szövetségesnek tekintenék, a hatalom a 
világviszonylatban is jelentős gazdasági ellentmondásokat ellenükre, és éppen bőrük és 
becsületük árán akarja elkendőzni. Nem megoldani! Még csak nem is enyhíteni. Csupán a 
figyelmet elterelni. Bűnbakot állítani. Mert ha megoldást jelentene, akkor nevezhetnénk még 
értelmes mártíromságnak is. De így? 

E. Cs. torkig van sok mindennel, de főleg azzal, hogy az orvost a beteggel 
szembeállítva, a gyógyítás hatásfokát rombolják, és az erre játszók éppen az egészségügy 
romlására törnek. Tudja jól, hogy ezzel saját maguknak is újabb nehézségeket gerjesztenek. 
Az orvos tekintélye, a belé vetett bizalom. Ez lehetne a legolcsóbb gyógyszer, a legbiztosabb 
út a takarékosság felé. De vakok, és nem látják. 

A harag, a visszavágás kényszere uralkodik. Pedig nincs is miért visszavágniuk. Csak a 
józan ész lenne szükséges, és máris közös pályán haladna orvos (valamint annak képviselete) 
és hatalom. 

E. Cs. ezzel fekszik, ezzel álmodik és erre ébred. A szó szoros értelmében is.  
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Ma szombat van. Reggel a szombati riporter a szakminisztert faggatta, s közben teljes 
félretájékozottságot, felületes és előítéletes hozzáállást igazolva állította fel tételét: 

Itt kérem a gyógyszergyárak, az orvosok és a gyógyszerészek állnak szemben a 
Társadalombiztosítással és a betegekkel, – mondotta. 

E. Cs. várta, hogy szakminisztere szakszerűen eligazítja a járatlan és nem feltétlenül 
rosszindulatú riportert. Csalódott. A miniszter úr beleegyezést jelentő hallgatással nyugtázta 
a kétségbeejtő tévedést, és ebből következtethetően mintegy azt remélve, hogy ez is őt 
igazolja, folytatta fejtegetését. 

E. Cs. kételyei ismét ébredeztek, majd bizonyossággá váltak. 
Nem örült, nem haragudott, nem mondta, hogy na ugye! 
De végtelenül szomorú lett. 

 
Leányfalu 

(100. kép) 
 

2004. április 30. 
 

Dr E. Cs. elmélkedései utolsó barbár napján 
 

Ellenőrizetlen ellenőrzés-előírók, ellenőrizetlen ellenőrei általi ellenőrzésre ítélt öreg 
barátunk éppen a törvényt tiszteli. Ezúttal egy vizsgálóágyon hever. Az őt szigorú szemekkel 
vizslató, saját ellenőrzésére nem kötelezett ellenőr felsikolt: Jézus-Mária, magának az egyik 
lába kisebb!  

E. Cs. újabb testi aszalódását egykedvűen veszi tudomásul, de még tesz egy erőtlen 
kísérletet. Lehúzza a zokniját. 

– Jé! – szól az ellenőrizetlen. Ezek egyformák. – Majd diktálni kezd: – hallux valgus – 
mondja utánozhatatlan dallamossággal. 

E. Cs. megnézi magát, anélkül hogy hozzányúlna. 
Meggyötört testének legépebb darabja lábfeje. Mára már talán a legszebb is. Hallux 

igen, valgus nem - gondolja, de nem szól. Nem kísérti a hatalmat. Reméli, hogy egy torz láb 
még nem kizáró ok ezen a torz pályán. És viselkedni is illik Európa kapujában. E. Cs. ante 
portas. Vagy, amint azt pártállami időkben a félművelt káderes klasszikus fordításában 
mondá: Kannibál elvtárs azelőtt portás volt. 

Este együtt örül a falu. Belépési bál lesz. Sok hallux valgus fog abban keringeni. A 
múltból hozott bütykökkel lépünk Európába. Ma még barbárok, holnap már felemás 
lábainkból legalább az egyiket naponta megmossuk. 

És mit jelent ez a Hannibáltól - Kannibálig, s ettől meg ez éjféli bálig várakozva megért 
nagy pillanat az E. Cs.- féléknek?  

Most éppen újra fenyegetik. El akarják hitetni velük, hogy a kórházprivatizációs 
szavazás az ő visszaállamosításukat is jelentené a patikáriussal együtt. 

Aztán meg azt is, hogy európai elvárás lenne a kolhozosítás. Praxisjog után be a 
közösbe, s a közöst meg oda a szerveződő szervezők gazdáinak. Azok pedig feje felett 
tárgyalhatnak majd az önkormányzatok mára valamennyire végre lehiggadt vezetőivel, hogy 
újrainduljon a harc a területi ellátási ügyek mentén. Körzetfelosztás, körzetegyesítés, kell 
gyermekgyógyász, nem kell gyermekgyógyász. Amint az üzlet kívánja. A nagyobb 
városokban meg – de akár máshol is – a jó betegutat nyert kollégához átáramlik a rosszhírű 
betegutat kapó kártyáinak sokasága. Magyar rulett. 

És jönnek az elvárások – félő, hogy üzleti alapon – és az ellenőrzések. Vége a csendes 
kis kétszemélyes körzetnek? Adminisztrátor kell, s annak fizetés, de a pénz nem több, sőt a 
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szervező 15 százalékos + – eltérési joga a jelenlegi finanszírozástól, gyaníthatóan inkább 
veszteséget jelent majd. 

E. Cs. újfent borong, és ismét azt szeretné, hogy tévedett volna, hogy ez az egész csak 
egy rossz álom lenne, vagy az a tervezet – amint rajta írva vagyon – 20 évig maradna 
titkosítva, mert meg sem valósult. 

Ugyanakkor érti, hogy lépni kell. Hogy itt valóságos lépéskényszer van. De azt már 
kevésbé, hogy ennek árát megint az egészségügy rabszolgái fizessék meg. Engedtessék meg, 
hogy ne megint a betegeket toljuk előre, lehessenek nekünk is kívánságaink egy sok 
évtizedes áldozatvállalás után! 

De azt is látja a vén harcos, hogy nem erre mutat a gyakorlat. 
Ismét orvosi hibák, sőt most már gonosz gyógyszerészek is, és persze a lelkiismeretlen 

egészségügy miatt szenvedő betegek válnak hírré.  
Ilyen hírek azelőtt is voltak, de nem voltak érdekesek. Most jött el az ő idejük. Európa 

küszöbén. 
A kontinens pedig azt sem tudja, hogy mi most csatlakozunk. A vén földrész észre sem 

vette, hogy egy ideig amputálva voltunk. Minden megy tovább. 
 
 
Ma még itt állunk ante portas, holnap pedig bebocsát a modernkori portás. Csillogó 

libériája antiterrorista generálisokéra emlékeztető. Nehezen leplezett gúnnyal nézi tépett 
csapatunkat. Fejünk felett átpillant az új piac felé. 

Hiszen végeredményében ő is csak egy részvényes. 
A magyar egészségügy pedig besurran a kapun. Már ott is van. Meg sem áll. Működik. 
Vajon meddig? 
 

Leányfalu 
(101. kép) 

 
2004. szeptember 24. 

 
Dr E. Cs. elmélkedései 

az életmóddá vált tehetetlenség és bizonytalanság valamint zűrzavar tartós állapotában 
 

E. Cs. búsan nézi az elmúlásra készülő természetet. 
Ha az egészségügy körül így mennek továbbra is a dolgok, nem csak haja csavarodik 

őszbe, de maga is becsavarodik. A Kör hűséges olvasója még, ha kívülálló volt is, 
megérthette mindazt, ami minket sújt. Most sajnos nem azért érthető minden, mert kedves 
kiadványunk önti az információt, hanem mert irigyelt, és annyit bírált (lassan már 
keményebb szót is használhatunk – gondolja E. Cs.) társaságunk nem képes eltartani saját 
lapját, a világszerte elfogadott szponzorálás módozatai pedig felénk már összeomlóban 
vannak. Ugyanis mi úgy globalizálódunk, hogy annak csak a hátrányait viseljük el. Előnyei 
számunkra tiltottak. Jellegzetes magyar kép.  

Pedig volna miről gondolatot cserélnünk. Mondjuk arról a társadalmi vitáról, melyről 
sokat hallottunk, csak éppen részt venni nem sikerült benne, mert a sokszor átkeresztelt, s 
most kimúlás előtt álló TESZ-terv folyton előttünk menetelt. Titokban. Mire bírálataink 
elérkeztek volna az illetékes fülekhez, a tervezet már más formát öltött. Mire azt mondtuk, 
hogy ezt vagy azt talán inkább ne, – addigra az illetékes száj már csodálkozó hangszínre 
váltott: hiszen erről szó sem volt! Pedig volt, de az előző változatban, mindig egy előzőben. 
Teljes volt a bizonytalanság, nem tudhattuk, hogy mi az, amit a TESZ tervezet velünk tesz, 
és hogy ad vagy vesz. 
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E. Cs. emlékezetében felhangzik a miniszterelnöki szózat. Egészségügyi reform kell! 
Egészségügyi reform van! Úgy hívják, hogy: és mondta az akkor éppen felkapott változatot, 
területi ez meg az.  

A terv körül serénykedők kemények és rendíthetetlenek voltak. Minden jó egyedüli 
forrásaként emlegették az irányított betegellátás rendszeréhez addigra már alig hasonlító 
tervezetet, melyből kitűnt, hogy minket legszívesebben rabszolgának néznének, az egyre 
soványabb egészségügyi költségvetésből pedig a tőkének garantálnának tekintélyes profitot. 

Nem sok idő telt el, mégis lezajlott sok egymásra mutogatás, ámítás meg csábítás, és 
most új szózatot hallunk. Imígyen hangzik: „A TESZ nem a reform” 

Nem tesz semmit, gondolja E. Cs. Voltak még elvetélt tervek. De, ahogy ez az egész 
lezajlott, s ahogy a terv istenítői feledik bősz igyekezetüket, máris mást prédikálván, az az, 
ami igazán érdekes. 

Valahogy nem volt érezhető az egészből a cél! Valahogy nem a betegről s az őt 
szolgáló egészségügyről szólt. Ha a szakmai tartalmat gondosan titkolva, a bírálóknak 
mondhatták is azt, hogy nem értenek hozzá, s ezt az adott körülmények között akár el is 
fogadhatjuk, de a történet menete, a bonyolítás módja az, ami leleplezi a valós hozzáállást, a 
felsejlő hátsó szándékokat. Adva van egy érdek, követi egy ötlet, megjelennek az ötletgazdák 
kivitelezői, és a szakmai vezetés máris kórusként kánonban dicsér, majd a felbukkanó kritikát 
alantas utcai zajnak minősíti. 

E. Cs. felsóhajt. Jó, hogy túl vagyunk rajta. Szó ami szó, nagyon remélte. Bár itt 
minden megtörténhet. Még visszatérhet az egész, mint egy bumeráng, akár még rosszabb 
formában is, – egy pillanatra erre gondol, majd elhessenti a sötét ötletet. 

Eltelt megint majdnem egy ciklus. Nem történt semmi.  
Már a fizetésemelést sem illik emlegetni, hiszen nagy tanulmányok igazolják, hogy 

annak hatása elenyészett. Ma csak politológusok idézik fel, mint a gazdaság megrontásának 
egyik módszerét, és önigazoló egészségpolitikusok hivatkoznak rá mellverdesés közben. 
Nem veszik észre, hogy az egészségügy köreiben ez már nem túl népszerű. Jobban tennék, ha 
elfelejtenék. Elolvadt. Semmivé lett. 

A ciklus végéhez közeledve lesz-e bátorság megoldást keresni, és lehet-e ennyi idő alatt 
átgondoltan lépni úgy, hogy ne újabb őrültségek kerüljenek terítékre, úgy, hogy a szerzés 
mindent elárasztó szándékától vezetettek ne kerüljenek a tervezés közelébe. E. Cs. most a 
járóbeteg ellátás táján fél a settenkedőktől. Nem mindegy, egymásért is kell aggódnunk. 
Legalábbis kellene! 

Este a rádió bejelenti, hogy a kormány ebben a ciklusban már nem akar átfogó 
egészségügyi reformmal foglalkozni. Reggel aztán a nemrég bejelentett nagy járóbeteg 
ellátási privatizációs ötletet, és az ezt szolgáló hitelt feledve, már az egynapos betegellátást 
említik, mint a megváltó ötletek sorának első lépését. Teljes a zűrzavar. Persze a hivatalos 
vélemény szerint mindez nem így van. E. Cs. tehát visszafogja csapongó fantáziáját, nehogy 
vádaskodáson kapja magát. Azt azonban nem feledi, hogy két győztes párt is ígéreteinek első 
sorában emlegette azt, hogy az egészségügyben rend lesz. 

Ha nem is lett rend, de rendet vágtak közöttünk, gondolja. E. Cs. kifelé ballag a 
rendszerből. Elege van abból, hogy még mindig „a rendszer” gyalogoljon belé. Erről szólt az 
élete. Már nem magára, hanem másokra gondol. Nem vádolható önzéssel. 

Mint annyiszor, ismét felnéz az égre, és onnan vár segítséget. A földiek már minden 
bizalmat eljátszottak. 

Tényleg ennyire tehetetlenek vagyunk? kérdezi barátunk. Mi az oka, hogy a szakma 
nem dolgozott ki, nem érlelt ki magában egy reformtervet? A paternalista elvárás, a 
tehetetlenség, a rabszolga szellem ennyire belénk ette magát az alatt a – jelek szerint –
továbbfolytatott negyven év alatt? 
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Minden hiába. Visszaköltözik agyába a gyanú, hogy itt nem egy nagybetűs cél, az 
egészségügy megreformálása érdekében dolgoznak ki terveket felettünk, hanem egyéb – 
nekünk fölöttébb gyanús – célok érdekében találnak ki titokban módozatokat, s aztán azokat 
mindenható reformtervként próbálják ránkerőszakolni. A vitatkozókat, a jobbítani óhajtókat 
pedig ellenségnek kiáltják ki. A zűrzavar teljes. Az egészségügyi bizottság elnöke felismeri, 
hogy szükséges a közös munka és ott kellene ülnie mindenkinek az egészségügy kerekasztala 
körül. Már-már örvendezni kezdünk. Aztán másnap egy képviselőnő kijelenti, hogy ez csak 
magánvélemény volt. Nem ér! 

E. Cs. tudja jól, ez így nem mehet tovább. És tudja, hogy e véleményével nincs 
egyedül. Változtatni kell! Mindenek előtt a szándékokat kell tisztázni. Aztán jöhetne a közös 
jobbító munka. 

De kivel? – teszi fel a kérdést csalódott ismerősünk. 
 

Leányfalu 
(102. kép) 

 
2004. november 11. 

 
Dr. E. Cs. elmélkedései elfecsérelt évtizedek terhe alatt 

 
A rövidülő napok és egyre hosszabb esték meg éjszakák öreg barátunkat egyre több 
elmélkedésre késztetik, de bizony nem a fény hiánya az ok: Vagy mégis? Mert őkelme 
valóban fényt keresne! Ott egészen az alagút végén, még mielőtt egészen elagg a végén. 

Ötven éve lépte át az egészségügy küszöbét, s most pirulva gyűrögeti kezében 
szégyenteljes nyugdíjának dokumentumait. 

E. Cs. szeretné megvalósítani terveit. Leírni, amit még nem írt le. Összegyűjteni, amit 
rendszerezve akar hátrahagyni későbbi nemzedékek tanulságára. Igazságokat rögzíteni a jövő 
számára, olyanokat, melyek veszélyben vannak.  

Micsoda kort ível át ez az ötven év? Mikor fordult még elő hasonló? – kérdezi magától 
E. Cs. felidézi magában történelmünk vérzivataros és viharos évszázadait, mikor az 
egészségügy mai értelmében még nem létezett, de a modern egészségügy másfél évszázadnyi 
hazai történetében sem volt olyan félévszázadot meghaladó időszak, mint ez, melyben az 
egészségügy dolgozói, vagyis azok, akiknek ebből kellett volna gondtalanul megélniük (hogy 
mások gondjait tudják magukénak érezni, teszi hozzá E. Cs.), éppen saját megélhetésük 
kárára próbálták biztosítani az egészségügy túlélését. 

Ez egy rendkívül fontos tény. E. Cs. most csodálkozik el igazán azon, hogy ezt 
olyannyira ritkán lehet hallani. Átgázoltak rajtunk mindenféle politikai érdekcsoportok, de 
egyiknek sem volt érdekében, hogy ezt a felismerést kimondja a nagy nyilvánosság előtt, 
szembesítse vele a társadalmat, s ha másként nem, legalább erkölcsi értelemben honorálja. 
Bizony nem, mert akkor szükség lett volna egyéb intézkedésekre is, olyanokra, melyek 
számukra kényelmetlenek, nem hasznosak, nem kifizetődők, feleslegesek. 

E. Cs. azon mosolyog, hogy mennyit irigyelték szűkebb ágazatának mezei harcosait, a 
körorvosokat. Mit tett volna a sok irigy, ha végig kénytelen élni sorsukat? Azt az irigyeltet. 
Fejüket válluk közé húzva menekültek volna a pályáról! Ebben biztos. 

 
 
És mennyi reménykedés, küzdelmes építkezés, csalódás, várakozás… Igen, ez az, 

gondolja E. Cs. várakozás. Egész életünk egy nagy várakozás volt. Ez a korosztály egy 
adventi sorsot élt meg. Hite, reménykedése, s a kettőből fakadó tenni akarás segítette át a 
szüntelen várakozások évtizedein.  
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E. Cs. beismerően csóválgatja fejét, mert rájön, hogy volt abban jó adag hiszékenység 
is. 

Ha valaha, hát most sok sorstársával egyetemben megtanulhatja, hogy a hiszékenység 
bűn, és a számító ármány felismerésének elmulasztása nem lehet csupán sajnálatos véletlen.  

Szomorú, de egy élet kellett ennek felismerésére, s különösen az, hogy sokaknak ennyi 
sem volt elég. Soha a történelem során nem vezették meg ezt a népet olyan mértékben, mint 
ennek a korosztálynak az élete során. És a megvezetések rekordlajstromában a jelen tarthat 
igényt a vezető helyre. Mert még ma is kevesen ismerik fel az okokat és okozatokat. 
Kényelemből, önzésből, oda nem figyelésből, fásultságból, és butaságból, 
szűklátókörűségből stb. 

 Ideje lenne, hogy adventünket Karácsony is kövesse. Ne csak délibáb megváltókat 
vetítsenek tűnő vásznainkra árnyak gyanánt. 

E. Cs. egy másik, egy igazi advent hitével kapaszkodik a reménybe, és hiszi, hogy lesz 
még talpraállás, mert Wass Albert szavait idézve, az égi fehérköpenyesek is likasztják már 
rostáikat, meg olajozzák mentő Göncölök tengelyeit. És megméretik a politika fia. 

Boldog karácsonyt mindenkinek! Velem öregedetteknek, s utánam jövőknek, hitükben 
megcsúfoltaknak, és fiatal, érintetlen hitüket most lobogtatóknak! – mondja E. Cs.  

Most valóban hiszi, hogy mindez nem lehetett hiába. 
 

Leányfalu 
(103. és 104. kép) 

 
2005. február 17. 

 
Dr. E. Cs. elmélkedése nyugtalan díjbavonulása kapcsán 

 
Barátaim, az élet egy folytonos vonulás!  

E. Cs. ma így kezdené elmélkedését, ha azt hangosan tehetné. Ennek oka pediglen az, 
hogy legutóbbi vonulásként éppen nyugdíjba vonult. 

Barátunk elábrándozik ezen az álságos fogalmazáson. Miként vonul a megfáradt 
dolgozó nyugdíjba? Mi is az, hogy vonulás, mennyire álságos ez a fellengzős szó esetünkben. 
Van, akit küldenek. Ez hangulatában tisztább kifejezés. S van, akit erre ösztönöznek. Ez is 
érthető. Bár egyik sem elfogadható. 

Életét vonulások vonulata kísérte. Szerencsétlenségére olyan helyen született, ahonnan, 
ha a beígért 800 000 barbár táppénzleső nem is tört reánk, de E. Cs.-vel együtt 2500-3000 
kolléga árasztotta el e csonka hazát. Számuk egy időben a 800 000 rémségének szintjén és 
színezetében szerepelt fórumainkon.  Lám, ma meg azt értük meg, hogy bizony kevés ez, s 
elkelne ennek többszöröse is, főleg ügyelni, meg patológusnak és más hiányszakmákban, be 
nem töltött körzetekben, és egyéb kies helyeken.  

Szóval, minthogy E. Cs. ilyen helyen született, élete első vonulását fehér lovon észlelte. 
A második bécsi-döntés nyomán, egy máig is annyit vitatott lovastengerész vonult be 
szülővárosába. Kellően el nem ítélhető módon E. Cs. Bocskai sapkájában, s vele együtt 
másfél millió észak-erdélyi magyar örvendezett e bevonulásnak. Gyakorta el is ítélik ezt, 
ellentétben a 22 évvel előbbi bevonulással, melyről ma nem illik beszélni. 

Aztán gyors egymásutánban jöttek a be- és ki-, valamint átvonulások. Németek be, 
nyilasok át, magyarok és németek ki. S vonult E. Cs. is, amint a front taszította. Majd 
bevonultak az oroszok, s persze ismét a románok, E. Cs. meg hazavon(atozott 
marhakocsiban)ult. És elkezdődtek a szocializmus vonulásos évtizedei. Folyton ki- és 
felvonulva, ünnepek, tiltakozások, békemenetek, imperialistákat rémiszteni hivatott és 
diktátorváró vonulások. Meg vonult körzetről-körzetre. Egyet rendbetett, megkívánta a 
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többségi kolléga, s már helyezték is tovább. Az is rendbejött, kezdődött elölről.  Mígnem úgy 
döntött, hogy kis családjával ő vonul ki onnan. 

Na, azt nem állíthatja, hogy ide bevonult volna. Inkább elvonult messze vidéki 
magányba. Építeni itt is, és újra építeni. Ekkor már nem voltak kivonulások, de le- és fel 
vonult rajtuk a történelem, s jött a nagynak hitt változás. Hogy nagy volt-e, vagy inkább csak 
változás, vagy változás volt, de inkább nem nagy? Ki-ki maga döntse el!  

Nemsokára azonban ismét eljött a felvonulások ideje! Az egészségügyért, s ügyek 
egészségéért. S a vonulók most nem a dolgozó tömegek voltak. Más jelzőkkel illették őket 
innen-onnan. E. Cs. megérte, hogy mint utóbb megtudta, még csőcselék is volt. Színes életét 
ez csak gazdagította. 

Így vonult el valamennyiünk felett az idő. És eljött az a nyugdíjba vonulás.  
Hát ez az, amit E. Cs. nem tud sehogyan sem vonulásnak érezni. Az valami 

magasztosabb dolog.  
Aztán rájön, hogy a szavak értelme egyre többet módosul. Hiszen a gonosztevők is 

börtönbe vonulnak. Ofélia még csupán kolostorba vonult. A Nagy Sárikát (Kislak, Fő u. 13. 
sz. 21 éves eladó a helyi kiskereskedésben, fénykép mellékelve) megerőszakoló és kirabló K. 
J. büntetett előéletű, személyiségi jogainak tiszteletben tartásával vonul börtönbe 14 hónapra 
(ha ott senkit nem erőszakol meg, felezhető, s már vonulhat is ki). Más bizony a vonulási 
helyzet akkor, ha valaki Karthauzi, s más, ha a Cartha űzi. 

Na, de térjünk vissza barátunkhoz. Ő most nagyon vegyesen érzi magát, bár helyzete 
egyértelmű. 50 év, és ha most emelnek, átlépheti a hetvenezret. Ösztönző szám. Nem 
hagyhatja el magát. Szükség van, mert szűkség van. Rá is szükség van. Ezért aztán nem 
igazán nyug, s nem is nyűg az a díj, hanem nyugtalan, bár nem nyűgtelen. 

E. Cs. tehát jelenleg visszavonul. Rugalmasan, mint azt a haditudósítók írták egykoron. 
Visszavonul a munka mezejére. 

Közben ez a mező, mely esetében az egészségügyet jelenti, szintén vonulóban van. 
Most próbálják elérni, hogy az állam kivonuljon belőle, s az egészségügy így kivonuljon a 
betegek alól. Ennek érdekében történik számos kísérlet és próbálkozás, csak éppen az nem, 
amire tizenöt éve mindenki vár. Egészségpolitikusok és nagypolitikusok vonulnak sűrű 
sorokban, de E. Cs. munkájának mezeje nem gyógyul, sőt lassan gyógyítani sem fog tudni. 

A próbálkozások azonban nem szűnnek. Felettünk sűrű fellegek vonulnak, s a 
kísérletezők is, mint vándormadarak. 

Megy a huza-vona, a huzulás és a vonulás. 
Vajon – gondolja E. Cs. – a nyugatabbra távozó orvosainkról mit mondanak majd? Ők 

lesznek a kivonultak, vagy a költő ismét a kitántorgásról farag rímet? 
Ami a helyzet lényege szempontjából teljesen mindegy, mondja E. Cs., és szomorú 

képet vág hozzá, mielőtt nővér híján egy mellékállásban ellátott öregotthonba vonul, most 
éppen egy rectumot „felszabadítani” attól, ami benne rekedt. Ugyanis nem tudott belőle 
kivonulni.  

Hát ilyen ez a helyzet! Mondaná E. Cs. igen halkan. 
 

Leányfalu 
(105. kép) 

 
2005. március 21. 

 
Dr. E. Cs. elmélkedései mikor már a nyúl sem jár neki 

 
Nyögdécselő barátunk a postást várja. Ha a nyúl már nem is jár hozzá, de újabban jár neki a 
nyugdíja. Arra kíváncsi, milyen lehet, amikor az ember átveszi első nyugdíját, a nyúlfarknyi 
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összeget. Nos, őkelme hamar megtudja, s hatására felismerésként hasít belé e pár szó: íme 
munkám, életművem értéke, állampolgári megbecsültségem. De, ami jár, az jár, s ami nem, 
az nem. (Ilyen legyen például a száj). Átvesz, aláír, amint jár borravalót ad, és…leül 
gondolkodni.  

Vajon eljő az idő, amikor a postások is „le a borravalóval” feliratú jelvényt kapnak 
polgártársaiktól? Nehogy megéljenek, kajánkodik E. Cs. ki a hálapénzt „köre szakadtáig” 
utálta. 

Ez a néhány nyugbankjegy azonban a koronája annak, amit eddig is tapasztalhatott. 
Hiszen aktív korában sem kényeztette el az egyre igényesebb, öntudatosabb, modernebb és 
szabadabb, sőt büszkébb állampolgárokat kinevelő s őket, vagyis őt magát is képviselni 
hivatott államhatalom. Na de ez már a vég. Ezen már nem lehet változtatni. 

Mi járt neki akkor, s mi jár a most aktív kollégáknak? Mi jár itt Európában, ahol annyit, 
sőt többet dolgozunk, mint szerencsésebb – immár – állampolgártársaink, s akár húszszoros 
különbségek is lehetnek azonos munka elismerésében? Arról, ami a nyugalomba vonulást 
illeti, nem is beszélve, mert az ő nyugdíjasaik egy békében leélt, szép és elégedett élet után 
kapják a többet, s mi, egy az ő politikusaik jóvoltából elfecsérelt életút után leszünk nettó 
befizetőik. Mert kiderült, hogy így igaz. Hiszen az, amit majd esetleg megkapunk, s az, ami 
még a csatlakozás előtt, mint támogatás járt, nem tartozik az éves egyenlegbe. Ha pedig így 
van, akkor mi most támogatjuk az ő „húszszorosaikat”. 

E. Cs. ismeri mindezt, s ha átgondolja, mégis elképed az igazságtalanságon. Jaltai 
sajtpapírok tanúsága szerint azt mondták nekünk, hogy: mi most odaadunk titeket zálogba a 
nyugalmunkért. Aztán eltelt elzálogosított életünk, s most a mézesmadzagot húzogatva így 
szólnak: tanuljatok, próbáljatok utolérni, nyomás előre, mi sportszerűen várjuk az eredményt, 
s azért, hogy előttünk versenyezhessetek, egy darabig még fizessetek is érte. Sőt ez sem elég, 
mert még ennyit is sokallva, tízezrek tüntetnek ellenünk – a jórészt gyarmattartásból 
meggazdagodott – Európa új fővárosának utcáin. 

Hogyne lenne vonzó a mai fiatalnak az a lehetőség, hogy kiléphet a megtiport és csupán 
olcsó humusznak használt szülők szerepköréből. Hiszen a magyar politika szeszélyeinek 
áldozatából lehet belőle elégedett skandináv állampolgár is. Néhány akta kitöltése, némi 
nyelvtanulás, és már nem kel eltűrni, hogy éhbérért dolgozva még bértollnokok szennyes 
játékává is váljon nevük. Minden adottságuk megvan hozzá. 

Pár éve még azzal vádolták (!) a magyar egészségügyet, hogy az orvosok 
világviszonylatban is magas száma bajainak valódi okozója. E. CS. emlékszik arra, mikor a 
nyugatról érkezett pénzügyér az egészségügy gondjait az orvosok magas fizetésével 
magyarázta. Vajon vannak még, akik erre emlékeznek? Alig pár éve történt! Aztán attól 
rettegtünk, azzal riogattak – emlékezik újra öreg barátunk –, hogy a szakorvosok elárasztják 
a családorvosi körzeteket, és elorozzák azokat előlünk. Jelenleg 200-300 praxis folyamatosan 
üresen áll. 

Ma a politikai ígéretversenyből kényszerűen született, úgynevezett 50%-os béremelés 
felemlegetése divatos, mint az ország lejtőre jutásának okozója. Mi vagyunk minden rossz 
kútforrásai. Pedig taroljuk a hálapénzt, jelvény reánk. Szerencse, hogy nem tetovált, dúl-fúl 
E. Cs. s tenzióját sem méri. Még ki is egészítik a háziorvosokra külön szégyent jelentő 
megjegyzéssel, hogy vállalkozóknak nem is járt volna. Közben a liberális piacgazdaság 
jelszópetárdái durrognak. Mindenki tanuljon meg önmagáért felelősen gondolkodni, 
kockázatot vállalni, megküzdeni a létért. Nem az állam fog gondoskodni róluk. Felvállaltuk, 
motyogja maga elé az ősz fejjel vállalkozni is megtanult E. Cs. Most meg ez a baj? Amúgy 
az emelés óta eltelt években már a negyedik éves inflációs fogyókúra van folyamatban. Ez 
reálértékben fokozatosan semmivé tette az emlékezetes emelést, mely természetesen nem 
volt valódi 50 százalék, és melyet nem követett a megígért karbantartás. 
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Most ismét arról beszélnek, hogy adtak, hogy emeltek. Igen, úgy körülbelül egy 
százalékával nőtt az összfinanszírozásunk. De, egy számos lukból vérző „zárt kasszából” 
érkező – lebegtetett – kártyapénz még ezt is bizonytalanná teszi. Nem szégyellték, pl. az 
orvosnak és a védőnőnek jutó iskolaorvosi pénzt tanulónként kereken egy – egy forinttal 
megemelni. Éppen annyival, hogy azt mondhassák: hiszen mi folyamatosan emelünk! 

E. Cs. azonban tudja, hogy a körorvos (már csak így mondja ő) élete nem csak a pénz 
körül forog. Neki bizony fontos a becsülete, a tekintélye, a kisközösséggel ezer felületen 
érintkező életmódban oly lényeges megbecsülés. A presztízs! Nos, manapság nem lehet 
elintézni az alapellátáshoz való viszonyulást csupán a pénzügyi nehézségek felemlegetésével. 
Miért van az, hogy ott sem nyújtanak segítséget, ahol nem kellene rá pénzt fordítani? Ez az a 
pont, ahol tettenérhető az egészségpolitika igazi gondolkodásmódja. Erre kellene nagyon 
odafigyelni, és ezt lenne ideje leleplezni. 

E. Cs. csodálkozása, a sok hasonló tapasztalat ellenére sem szűnik. Nem érti ezt, mert 
ezek a pénzbe nem kerülő kéznyújtások pénzügyi haszonnal járnának az orvos munkájából 
fakadó egészségnyereségen keresztül. Ugyanis az már nyilvánvaló, hogy az új társadalomban 
csak a haszon és a nyereség az, ami számít. Innen ez az önleleplező szóhasználat is: 
egészségnyereség. Mai létviszonyaink között süt belőle, hogy nem az egyes állampolgár 
hasznáról, nyereségéről van szó. A mindenek feletti kassza nyeresége ez. 

Hát akkor mégis felismerték? S ennek ellenére sem tesznek semmit? Ki érti ezt? 
Így morgolódik E. Cs. a helység kiérdemesült sztetoszkópja, miközben már vénülő 

kezével képtelen elereszteni az egészségügy pulzusát. Egyszer persze szívesen a szemébe is 
nézne annak.  Már vénülő szemével! 

 
Leányfalu 

(106. kép) 
 

2005. május 2. 
 

Dr. E. Cs. századik elmélkedése 
 

Vannak az életben sokatmondó véletlenek, ez is ilyen, gondolja E. Cs., mikoris a megújulni 
óhajtó FAKOOSZ lapjának, a megújulás óhajának elfogadásáról és meghirdetéséről szóló 
első számához küldi éppen századik elmélkedését. Ha száz évig élne is, volna miről 
elmélkednie, gondolja. 

Percekkel előbb ballagott haza a megmaradás szándékával végrehajtott reggeli 
úszópenzum után, s az utcán kedves kőműves szomszédjával találkozott. Feri kérdésére E. 
CS. jelezte, hogy a halál mindent elsodró árja ellen próbált ezúttal is tempózni, mire Feri 
szomszéd elmondta aktuális viccét Józsi bácsiról, ki 97. évében jelentkezik először orvosnál, 
s kérése csupán az, hogy szeretne „édszes” lenni. Az orvos meglepődve kérdi, mi van e 
furcsa óhaj mögött? Józsi bátyó megmagyarázza: úgy hallottam, hogy azzal el lehet élni még 
10-20 évet. 

Barátunk mindenről az egészségügy nyomorára asszociáló hajlama ismét bekattan. 
Olyan ez, mint az egészségügyi reform. Annak emlegetésével is eléldegélhet még jelen 
állapotában az egészségügy 10-20 évig. Utóbb még mosolyra is fakad, hiszen egész élete a 
reformban telt. Ő, mint egészségügyi, a reformkor gyermeke. Két rendszer is reformálta élete 
során folyamatosan az egészségügyet, s egyiknek sem sikerült, vagy talán nem is igazán 
akarták? Változás volt, de nem a lényegében, s az egyedüli konstans, a minden irányból 
egyre gyűlöltebb hálapénz maradt. 

Az egészségügyet ősi rossz reflexekből működtető pénzügyi politika hagyta 
nyakunkon, hogy a működésképtelenné váló ágazat miatti elégedetlenséget legyen merre 
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levezetni. Ráadásul általa a költségvetést kiadásoktól és újabb elvonások kínos feladatától 
megkímélni hivatott adószedők lettünk. A tömeg utálata minket sújt, s azt ebben minden 
eszközzel támogatják is. A politikus, ha okos, így gondolkodik: legyen csak a doki a 
villámhárító és ne az én új villám. 

Folyik a tudatos bemocskolás, s a sanda szándék lassan már önálló életet kezd, és saját 
lábon megy tovább. Ma már mindenütt felbukkan e bűnbakkeresésre kárhoztatott 
társadalomban. 

A napokban rövid időn belül többször is volt alkalma E. Cs.-nek, apró, ezzel 
kapcsolatos megfigyelésekre. Így például április 28-án a házi betegápolásról szólt a rádió 
műsora. A hivatalt képviselő nyilatkozó az igénylőket azzal hergelte, hogy itt van ez a létező, 
mindent megoldó lehetőség, de a családok nem élnek vele, mert a háziorvosoknak nem 
érdeke, hogy a betegek hozzátartozói tudomást szerezzenek erről a lehetőségről.  

A rádióban elhangzott felháborítóan rosszindulatú és félrevezető vélemény kórjelző. 
Egyrészt alapvetően csúsztat, hiszen tudjuk, a házi betegápolást éppen központilag 
korlátozták oly módon, hogy az igényeknek csak kis részét tudja kielégíteni, és legyen is, 
meg ne is, s az ezzel kapcsolatos tiltásokat, sőt a felelősséget is a háziorvosra lőcsölték. A 
könnyeden ítélkező hölgy azt sem mondta el, miszerint ez nem egy állandó, folyamatos 
ellátási lehetőség. Másrészt azonnal készen állt a sablon a háziorvosról, akinek az az érdeke, 
hogy erről a beteg családja ne tudjon. Vajon miért, kérdezi erre magában a rádióhallgató? Hát 
persze, azért, hogy az orvosra többször legyen otthon szükség, s így a kiszolgáltatottaktól 
még több hálapénz vándoroljon a zsebébe. 

Bizony figyelőszolgálatot lehetne felállítani már abból a célból, hogy a befeketítésünkre 
létrejött médiaipar és politikai módszertan bajnokait a jog eszközeivel is megtépázzuk egy 
kicsit. 

Tegnap is. E. Cs. útközben kabarét hallgatott a rádióban. A csatornaművek dolgozóinak 
szólt a vidám műsor. Nem is volt annyira rossz. És íme a csatornában is felbukkan a 
csatornatölteléknek szánt orvos. Hogyan, mit keres ott? – kérdezhetné E. Cs.-től az olvasó. 
Nos, igen egyszerűen. A kapzsi és primitív ügyfél, aki nem hajlandó ürülékét hivatalosan a 
csatornába vezetni derítőjéből – illegálisan – egy szivattyúval nyomatja át az áldást az utcai 
csatornanyílásba. Az illető lehetne kereskedő, katona, pap, tanár, munkás vagy földműves, 
netán vállalkozó, sőt uram bocsá’ politikus is. De nem. Ő nem tartozik e kiváló kategóriákba, 
mert ő éppen orvos.  

Csakis az lehet. 
Így szívatják agresszív ellenfeleink a szívtelen orvosokat, miközben azok már hatvan 

éve szivattyúzzák az egészségügy gyanús szagú üledékeit saját jogon.  
E. Cs. – e szarkazmusért századszor is elnézést kérve – megvakarja tarkóját, és 

százegyedszer kezd elmélkedésbe. 
De erről majd máskor. 
 

Leányfalu 
(107. kép) 

 
2005. augusztus 29. 

 
Dr E. Cs. elmélkedése 

lemeztelenedett ígéretekről és fehérruhás szüzekről 
 

Némi késéssel, szeptemberre, Medárd is elköszönt, s néhány barátságtalan ciklon takarásában 
nyújtotta kezét a vénasszonyok királynőjének. Könnyedén felejtette az általa okozott 
tragédiákat, mintha egy felettünk kavargó égi politikus lenne. Akár egészségpolitikus is, 
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gondolja E. Cs. barátunk, és eszébe jutnak ígéretek: „Formásak, szépek, csattanók, arról, 
hogy mit adok!” csavarint egy régi szép versen.  

Mert már a „lépéscsinálás” elején, s éppen házunk táján kaptunk – a technika 
eszközeivel szalagra rögzített – ígéreteket.  

Többek közt arról, hogy az egészségügy a GDP 8 százalékára tarthat majd igényt. Ez 
olyan sok, hogy már akkor sem hitte el csak a nagyon tájékozatlan hallgató, vagy a rajongó, 
esetleg rajongani akaró.  

Aztán hallottunk még arról, hogy az alapellátás az európai arányban fog részesedni 
abból a 8 százalékból. Ebből mára csak fontosságunk hangsúlyozása maradt. Hogy 
mennyiből és mennyit, hogy mikor és hogyan? Ki tudja? Most számolta ki a kamara 
szakgárdája: ha egy vállalkozó orvos betartja a közalkalmazotti bértáblát, a finanszírozás 
nem lehet elegendő a fizetésekre sem. Tehát kénytelen szabálytalan lenni. Ahol nagy a baj, 
elmehet egészen a végső megoldásig. Vagyis az általunk behajtatott rejtett adóval történő 
finanszírozási kiegészítésig is. Ezt nevezik hálapénznek, és vaj formájában olvad aszalódó 
koponyánkról. Ami viszont biztos, jönnek a szigorítások, a nem kevés többletmunkát és sok 
szorongást okozó bizalmatlansági intézkedések. 

Hallottunk ezen kívül még ott az összeférhetetlenségi törvény felszámolásáról, hiszen 
az oly igazságtalan. Három napig hihettünk ebben. Pénteken ígérték, hétfőn leszavazták.  

És hallhattunk a praxisalapról. Ebből a nagyon hátrányos helyzetű üres körzetek 
támogatása maradt meg, legalábbis erről olvashatunk csupán. Pedig előbb többször mondták, 
hogy a rávalót már félretették, s összegeket is emlegettek, és szépreményű tervezetek is 
kerültek a fiókokba. Ráadásul azokban a körzetekben ennél nagyságrendekkel több pénz 
kellene, hogy vonzóvá váljanak egy fiatal számára. Nemrégen aztán elhangzott az is, hogy 
majd gyakornokokat rendelnek ki az üres körzetekbe, – mentorok szoros felügyelete alatt. 
Vajon mivel vehetők rá erre a fogyó rezidensek, vagy akár a más szakmabeliek, kiknek 
alapellátásba történő beözönlésétől egykor úgy féltünk, mint a 23 millió román 
munkahelyvadásztól. Na, és vajon honnan ennyi mentor? 

 E. Cs. egy régi magyar filmre gondol. Dollárpapa volt a címe, s az emlék Ferenc József 
ő császári fenségének érkezési jelenetével függ össze. A mondat így szól: „Őfelségét 
fehérruhás szüzek fogadták, Őfelsége megkérdezte a szüzeket, hogy honnan vettek ennyi 
fehér ruhát.” 

Mi is fehérruhások vagyunk – gondolja E. Cs. – ámbár már távolról sem szüzek. 
Hivatástudatunk szüzességét, hamvasságát ki tudja, mikor gyalázták meg, törölték le rólunk? 
Évtizedeken át tartó „erőfeszítése” volt ez a csak rövidlátó pénzügyi gondolkodásra 
képeseknek. Mert még ezek is rájöhettek volna a hibára, ha nem rövidlátók. Középtávon 
nézve és számolva a dolgokat, már minden másként festene – morgolódik ismerősünk – de 
egy élet munkája után, s a befejezés várhatóan rövidebb felvonása előtt, jól tudja, hogy ezt ő 
már nem éri meg. Csak legalább azok az utódok megérhetnék, akiket most fognak kirendelni 
a hátrányos helyzetű körzetekbe. 

E. Cs. egy másik ország, másik korszakára gondol, amikor őket is kirendelték idegen 
nyelvű vidékekre, aki pedig ezt előre nem vállalta, annak nem sikerülhetett az államvizsgája. 
S oda bizony egy kolléga sem ment torra. És mentorra sem gondolt akkor még senki ember 
fia.  

Alapjában véve mi változott Kelet-Európában?  
Csak annyi, hogy megöregedtünk. Mert a többi magától értetődő, elkerülhetetlen és 

nem eredmény! Ha ma lovon mennénk a beteghez, többe kerülne, mint a gépkocsi. És, ha a 
gyászházról leszedett festett ajtón – s közszemlét elrendelve – boncolnánk az elhalálozott 
csecsemőket, ahogy akkor ott elrendelték, kizárnának Európából.  

A különbség csak annyi, amennyi az akkori és a mostani maradékelv között észlelhető. 
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Leányfalu 
(108. kép) 

 
2005. december 4. 

 
Dr. E. Cs. elmélkedései 

egy újra csak egyedüli reményt jelentő advent idején 
 

Ősz barátunk évről évre felhasználja a sötétedő adventi estéket, hogy megpróbáljon 
megerősödve kilépni az aktuális év küzdelmeiből, és ne kezdje az újat reménytelenségtől 
megtörve lábhoz tett fegyverekkel.  

Pályafutása, mely már a módszerváltást követő másfél évtizedet megelőzően is a 
régmúltba vész – vagyis egész élete – arról győzte meg, hogy újra és újra ez az év végének 
legfontosabb feladata. Az újrakezdés alapja. 

A külvilág mindig gondoskodott arról, hogy ez ne legyen másként. 
 
E. Cs. becsületesen ismét magába néz, s megteszi ezt a közös önvizsgálat terén is, 

vagyis magunkba néz azzal a kollektív tudattal. Bizony nem állítja, hogy gáncsnélküliek 
voltunk. De a becsület megkívánta önkritika szűrőjén fennakadó visszásságok mögött 
mindenütt ott magaslik egy külső ok, mert gáncsnélküliségünk akadálya éppen folyamatos 
gáncsolásunk volt. 

Nem jutott volna soha ide az egészségügy, ha nem teszik következetesen azt vele, amit 
tettek. E. Cs. önmagát sem untatná a felsorolható tények hosszú láncolatával. Mindenki 
ismeri már azokat tapasztalatból, ártó hatása által, s ha maga nem fogalmazta volna meg, 
akkor a médiából, ahol saját elemzőink rendszeresen foglalkoznak ezzel. És ismerős a napi 
sajtóból ennek visszája is, ahol a hatalom elemzői rendszeresen elmagyarázzák, hogy mennyi 
jó történik velünk, és mi minden szolgálja, s főleg fogja majdan szolgálni ekkor meg akkor a 
beteg (vagyis a fogyó és egyre betegebb magyar népesség) érdekeit.  

Aztán naptár térül, esztendő fordul, s kiderül mindenről az igazság. Nem történik 
semmi jó, csak az elvonások száma nő, növekszik. 

Ekkora bűvészkedés a számokkal azonban, aminek most lehetünk tanúi, talán még soha 
nem volt. Ugyanarról megtudjuk, hogy sokkal több, és máshol azt is, hogy sokkal kevesebb. 
Égbe nyúló grafikon bíztat, hogy aztán kiderüljön, mekkora csel rajzolhatta azt ekkorára. A 
statisztika most kerül a viccbéli helyére igazán, oda a hazugságot is meghaladó rovatba. 

Lassan elfogynak ingatlan értékeink, mindnek lába kelt. Fogynak az ingóságok is 
ezekkel együtt. S inognak ingathatatlannak hitt belső értékeink. Elkezdődik önmagunk 
felélése, jövőnk felzabálása. Az egészségügy, tanügy, kultúra, hagyományápolás, határon túli 
végváriak támogatása sorra-sorra, a nagy elosztórendszerektől a legapróbb tételig szenvedi el 
a fűnyíró elv korlátoltság vezérelte hatásának következményeit. A gép érzéketlen kései már a 
talajt gyalulják, a puszta földet, a haza földjét. 

E. Cs. szomorúan állapítja meg, hogy minden elmélkedésre ráfogható a demagógia, és a 
leghatékonyabb demagógia is fennen hirdetheti magáról, hogy ő maga a tárgyilagos és 
egyedüli tudományos meg gyakorlati igazság. 

Csak legyen hol, és legyen miből mondani, mondani. 
Mi saját zsebünkből próbálunk magunknak fórumot biztosítani, de csak egymás szavait 

olvassuk, senki nem figyel ránk. Az erő, vagyis a pénz és hatalom birtokosai azonban van 
hol, és van miből hirdessék a valódi és szemfényvesztő demagógiát. 

Honnan és miből? E. CS. most mosolyodik el először elmélkedése során. Persze 
kesernyésen, és válaszol is magának: szintén a mi zsebünkből! 

 



 141 

Leányfalu 
(109. kép) 

 
2006. február 3. 

 
Dr. E. Cs. elmélkedése az ismét reánk köszöntő ígéretidő boldogságában 

 
Az alapellátással együtt vénülő E. Cs. szürkeállományát féltve ma is sűrűn elmélkedik. A 
használat tartósító hatású – gondolja, és szerencséje van. Hiszen konzerváló konzervatívok, 
és régi árujukat friss csomagolásban kínáló ellenfeleik egyaránt ott sürgölődnek az 
alapellátás környékén, s gondolkodásra ingerelnek. 

Persze E. Cs. már megélt néhány választást. Ő még a kék cédulák korára is emlékszik. 
Tudja, ha már akkor is ismerik a kaparó technikát, a kéket lekaparva minden piros lett volna 
alatta. Felette meg az is lett. Hosszú negyven évekig. Akkor ő még nem tudta, hogy az 
egészségügy kenyerét eszi majd egy életen át, s főleg nem, hogy az a kenyér savanykásan 
keserű és száraz lesz, s nem lesz megkenve semmivel. Annál inkább meg voltak kenve az 
ebből, meg az ezáltal érvényesülni akarók mindenféle hájjal, gondolja a vén falusi sámán. 

Előbb rendszerek váltották egymást (állítólag), aztán meg csak kormányok. Minden 
váltás idején szó esett az egészségügyről, még a kisebb időközi sasszék is magragadták, és 
eszközüknek tekintették annak mézes zsinegét. E. Cs. már megtanulta, hogy maximum 
zsineg. A kötél az veszedelmes lehet. Bár kényszerű táncolásunkban is azzal kötözték össze 
lábainkat.  

Okos, állapítja meg az elmélkedő. A nyakunkra soha nem kerül, legfeljebb egyik-
másikunk kap selyemzsinórt, hogy a többi ne gondoljon a béklyójára. És táncikáljon! Úgy, 
ahogy akarják. Meg szavazzon is. Ide-oda. Derék egészségőrökre, „igőrökre”. 

E. Cs. barátai, a FAKOOSZ tagság, utolszor egy éve hallott nagy tervekről egy újonnan 
érkezettől. Akkor az egészségügynek a GDP 8 százalékát ígérte, s az alapellátásnak ebből 
százalékosan többet, mint akkor.  

Barátunk számolgat. A finanszírozás nem változott, csak reálértékét vesztette, 
rendelettel szűntették meg az amortizációt jelképesen bevezető szerény hozzájárulást, majd 
ennek felelősségét is a háziorvosi becsületre terhelték. Erről E. Cs.-nek a szokottnál 
keményebb szavak jutnak eszébe. Olyan is, hogy az ötlet talán aljasnak nevezhető. Ráadásul 
felesleges, politikailag rövidlátást takar, költségvetési haszna még pillanatnyilag is 
jelentéktelen, hosszú távon meg veszteséget termel. Vagyis az ígéret fordítottja következett 
be? 

És akkor hol van az a sok többletmunka, mely teljesen hiábavaló volt, s főleg lesz, ha e 
hónappal elkezdődik az a tébolyult jelentésáradat, melynek a póráz effektuson túl vagy nem 
lesz semmi célja, vagy félelmeket keltő következtetésekre ad alkalmat, feltehetően, s 
remélhetőleg feleslegesen? 

E. Cs. ezen hangulatába hasítanak bele az új szózatok. Az ostromlók a legalapvetőbb 
feladatok közé sorolják az egészségügyet. Az ostromlottak vezére pedig szinte szó szerint 
megismétli ma is a tavaly Gyulán elhangzott ígéreteket.  

E. Cs. örülni szeretne, de tudja, hogy ilyenre az utóbbi években ritkán volt alkalma. A 
pszeudoprivatizáció ilyen alkalom volt, és véres harcot hozott. Irigyelték az alapellátókat 
kívülről, belülről. Meg is fúrták a folytatást. Mire örömre fordult volna, mire meghonosodott, 
addigra felélte önmagát. Valaha attól féltették az alapellátást, hogy elárasztja a gaz 
szakorvosok pénzéhes hada, mint román munkavállalók az országot. Mára a háziorvosi 
körzetek országos térképe egyre vitiligósabb. Aztán jött a nemzeti ajándéknak aposztrofált 
praxisjog. Irigyeltek ám minket, emlékezik E. Cs. Ki is mutatta sok balga kolléga a foga 
fehérjét. Nem az első lépést látta benne saját ügyének megoldása felé, hanem csak forrt az 
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agyvize. Meg is fúrták a folytatást. E. Cs. gyanakodni kezd, amikor ezt olvassa: nem 
intézményeket, hanem szolgáltatásokat kell finanszíroznia az egészségbiztosítónak. Vajon ez 
nem jelenthet egy mozaikprivatizációt? Vajon a sokat emlegetett, az unalomig fújt 
kimazsolázás nem így indul új útra? E. Cs. Ádám szavaira gondol a Tragédiából. Lehet, hogy 
téved, gondolja a meszesedő vénség. Bárcsak tévedne! – teszi hozzá azonnal. De madártani 
ismeretei egyelőre eluralkodnak károgó elméjén, s szól: Láttam én már karón varjút!Aztán 
elszenderedik. Álmában még aktív tagja a számára oly kedves és elismerésre oly 
reménytelenül váró háziorvosi karnak. Lezserül és fiatalosan megigazítja béklyóját, és tovább 
táncol, egy élet megszokott mozdulataival.  

Aztán felébred, és a többiekre gondolva elszorul vén szíve. 
 

Leányfalu 
(110. kép) 

 
2006. május 3. 

 
Dr. E. Cs. elmélkedései rémhírek idején 

 
E. Cs. levegőhöz sem jut. Ősz fejét kapkodja. A hírek egymást érik. Hogy mi igaz, és mi 
nem, azt még senki sem tudja. Mire azonban elmélkedései napvilágot látnak, már tudni 
fogjuk, mi volt a rémhír, és mi a keserves igazság - gondolja. 

Mindenek előtt örömmel nyugtázná, hogy a megújulást hirdetők e napokban még 
hatalomban levő csapata az alapellátás képviselőire számítana. De erről szóló üzeneteik 
napok alatt elhalnak az őszödi csendben. Mintha valami elnyelte volna őket. Vajon az a 
valami elnyeli az egész egészségügyet is, mint azzal most ijesztgetnek minket úton-útfélen? 

E. Cs. Sokat megért, és egyszerre képes mindent elhinni, meg mindenben kételkedni is. 
Nem furcsa ez. Hiszen egy ilyen kor nevelte, s annak egykori hozzáállása mintha 
visszacsengene. 

Már a választások előtt elvonták az amortizációs támogatást, miközben emelték a 
követelményeket. Régi ismerős a „kevesebbért többet” módszere. E módszer aktuális 
alkalmazói jól tudták, hogy a valóságban ez színvonal-csökkenést jelent. Vagyis a beteg issza 
meg a levét. De ez mit sem számított. 

Aztán eliramlott az idő, és lezajlott a kampány. S máris elakadt a szerződésben rögzített 
műszerfejlesztési kölcsön folyósítása. Ígérik, most még átutalják, de hírek vannak, hogy 
utóbb már nem. Ez hihetetlennek tűnik, de az elmélkedések olvasója már tudni fogja, rémhír 
volt-e. Az akadozás minden esetre azt igazolja, hogy felmerült a szándék. Ha nem merik 
megtenni, az egy apró, de jó jel. 

Ha megteszik, az égbekiáltó. Szerződésszegés, átverés, beugratás, semmibevevés, – 
vagyis jövőbeli helyünk és jelentőségünk pontos kijelölése. Ott vagyunk, ahol sejtettük, és 
vegyük tudomásul, hogy ott is maradunk. Az ügyből kifolyólag, akár az ügyelet esetében, 
majd kezdődhetnek perek. Meg is nyerhetjük azokat. És aztán? 

Ha visszaszívják a rendelkezést, úgy remélhető, hogy még feltételeznek bennünk egy 
kis erőt. Sokra azonban bizonyára nem becsülnek. Még a tíz éves, több-biztosítós 
rendszerével együtt összeomlóban levő szlovák egészségügyben is elfogadott és eredményes 
lehet a sztrájk. A jól idomított magyar társadalom ezt el sem tudja képzelni. Ha erről 
beszélünk, az orvosokat ítélik el, és az utóbbi idő tapasztalata szerint messze vannak annak 
képességétől, hogy felismerjék benne a betegek érdekét is védő mozgalmat. A harag és 
gyanakvás magvait profi módon elhintette bennük a sajtó. Amit az orvos tesz, az gyanús, az 
nem támogatandó. 
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Mint az élet egyéb területein, a globalizációra előkészített, előnevelt, génkezelt 
populáció nem képes felismerni saját valódi érdekeit. Kevés területe van az életnek, ahol ez 
világosabban és átláthatóbban követhető, mint az egészségügy, mely ennek az általános 
folyamatnak valóságos terepasztala. 

E. Cs. magasan jegyzett szakemberrel, a több-biztosítós rendszer egyik apostolával 
tárgyalva tudta meg, hogy nem kell félni a magánbiztosítók mazsolázó szándékától.   A 
szakember szerint ezt maga az egészségügyi alapellátás bizonyította. A kísérlet adva van, 
valóságos hatástanulmány. Egy háziorvos sem utasította vissza a sok munkát jelentő beteg 
öregek TAJ kártyáit. Nem bizony, mert azért sokkal több pénzt kap. Így a jeles szakember! 
Mintha nem is hallott volna a területi ellátási kötelezettségről. És az ezt halló többi 
egészségügyi szakember közül egy sem figyelmezteti. Ráadásul – a jelek szerint – ők azt 
képzelik, hogy az öregekért kapott 400 forint kártyapénz vonzó és nyereséges üzlet, abból 
azok jól elláthatók, s még marad is. 

Teljesen nyilvánvaló, hogy nem egy megoldandó probléma megoldási módozatairól 
folyik vita, hanem egy szemlélet mindenáron való ránkerőltetéséről. S persze, ha lehet úgy, 
hogy rajta keresztül a remény szerint itt beáramló pénzek csatornái ellenőrzés alá kerüljenek. 

Először még azt hallottuk, hogy a nagyobbik koalíciós partner nem hajlandó feladni a 
szolidaritásra alapozott egybiztosítós rendszert. Aztán megtudtuk, hogy ez és a több-
biztosítós modell táborának elképzelése nem jelent lényeges különbséget. 

Eleinte arról beszéltek, hogy a tárca marad, aztán arról, hogy nem, de kemény kikötések 
és biztosítékok mellett cserél gazdát. Most éppen semmi sem hallatszik.  

Kinél van a gyeplő? 
E. Cs. egészségügyért fájó öreg szívét extrák pásztázzák. 
Vajon mi lesz a végső döntés, és bármi is legyen az, mi várható ott, ahol a vitában 

ilyesmik egyáltalán előfordulhattak? 
Öreg morgolódónk nemsokára előveszi a családi ezüstből megmaradt utolsó kiskanalat, 

s barátai társaságában hozzálát a puding evéséhez. Nagy a csend, senki sem csámcsog 
elégedetten, csak nyel, meg nyel. Persze mértékkel. Hiszen még ennek a pudingnak is 
benyújthatják a számláját. 

 
Leányfalu 

                                                              (111. kép) 
        

2006. június 7. 
 

Dr. E. Cs. elmélkedései a deform és reform közt téblábolván 
 

Dr. E. Cs. pótlólagos kicsinyítő képző nélkül, egyszerűen csak megöregedett. Bár ezt maga 
még nem észleli tekervényein, de azt érzi, hogy teljesítményét ma már olyan „tényezők” is 
befolyásolják, melyek valaha a legmostohább körülmények között sem hatottak rá. E 
tényezők külsők, és valamennyien azt a kiskaput használják, melyet a remény fogytának 
belső tényezője nyitott számukra.  

Míg az idő tág távlatai lehetővé tették annak elfogadását, hogy átmeneti periódusokat 
élünk, lesz még szőlő, lágy kenyér, meg egyebek, – barátunk nagy természetességgel 
„teljesített”, s várta azt, hogy Kronosz, a sors, a Gondviselés, de akár a történelem 
kiegyenlítő logikája, elhozza az eredményt is. Ma már ilyenre nem nagyon maradt ideje. 

Valaha, midőn az élet különböző területein körbepillantott a derék öreg, már akkor is 
látott erre apró példákat, midőn életkora még legfeljebb a „derék” jelző használatára jogosítá. 
Voltak ágazatok, melyeknek, és személyek, kiknek itt-ott, ez-az sikerült. Csak az 
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egészségügy nem került soha ebbe a helyzetbe, mint ágazat, s kollégái közül is csak kevesek, 
mint személyek, és nem is mindenkor a teljesítményeik jogán. 

Az egészségügy valahogy sokkal erőteljesebben tartozott hozzá a nagy egészhez. E. Cs. 
azt figyelte meg, hogy ott javul ennek helyzete, ahol a nemzet egészében is virágozni kezd. 
Nem akarta túlértékelni választott hivatása jelentőségét, de sokszor az volt az érzése, hogy ez 
fordítva is igaz. 

A valóságban azonban sejti már az öregúr, hogy kéz a kézben megy ez a kettő. Hiszen 
virágozni csak egészséges nemzet tud, s csak a virágzó nemzet képes törődni egészséggel, 
kultúrával s más, a globalizálódó világban haszontalannak tartott dolgokkal. 

Mire számíthat hát manapság a magafajta, de akár a nála ifjabbak fogyatkozó serege? 
Hiszen az ország helyzete, mint arra a választásokat követő néhány nap után fény derült, 
igencsak nehéz. Baj van. Pár hét előtti dübörgéseknek már csak emlékeiből él az azelőtt 
lendületet sugárzó, most „vigaszt” nyújtani igyekvő sajtó.  

E. Cs. nem ellensége az újnak, hosszú pályafutása során mindenkor sikerült újítania, és 
a mások próbálkozásait is szívesen vette. Még az elvetélt szűrési programban is elsőként vett 
részt, viselvén minden nyűgét, s remélve, hogy esetleg lehet belőle valami. Aztán szomorúan 
látta azt hamvába hullani. Először alant, mikor például a laboratórium figyelmeztette, hogy a 
szűrésre küldött anyagnak szaga van, majd odafenn is ejtették az egészet. Pedig jól is lehetett 
volna csinálni, de nem elvonás-visszaadásos módszerrel. 

Eszébe jut az örök szlogen az egészségügyről, mint lukas zsákról, melyet oly 
előszeretettel kapott fel a pénzügyi agyak sokasága, de azt is tudja, hogy még soha senki nem 
beszélt ilyen nagy lendülettel mondjuk az alapellátás zárt kasszáján ármányosan ejtett 
likakról. 

És most ismét itt állunk a reform előtt. 
Sikert kívánna hozzá, de az alapállást eleve nem érzi bizalomgerjesztőnek. Most éppen 

– cseppben a tenger eseteként – kísért az operaház „modernizálásának” véget nem érő 
nyitánya. Ott is rámentek a fűnyíróval arra, ami a világon sehol nem működik ilyen módon. 
Majd megspórolnak 300-400 méter autósztrádára valót, s tönkremegy egy világszínvonalú 
együttes, országunk egyik büszkesége. Korszerűsítésnek nevezik, hogy évi 56 előadással 
kevesebb lesz. Mintha a könnyelműen sok előadás számának csökkentése lenne a cél, és nem 
a kultúra minél szélesebb körű terjesztése. Valahogy így lesz nálunk is, teszi fel a kérdést? 

Hátha, hátha végre valaminek eredményes folytatása lehet, – mondaná – aztán felesel a 
valóságismeret, a sok rossz tapasztalat. Ott, ahol forrás kell, mit remélhetünk az elvonások 
évadján?  

A másik örökzöld vitatéma is felhangzik benne. A magántőke bevonása. Még az 
átkosban lezajlott neveltetése, a tőkével kapcsolatban nem sok pozitív emléket hagyott. Az 
annyi éven át titokban várt szép új világ pedig egyáltalán nem cáfolta azt, amire a 
szenvedésekkel telt negyven év alatt okították. Mit lehet hát várni a tőkétől? Híreket kap 
Nyugat felől, hogy akad hely, ahol valamennyire működik, bár a gazdaságilag elérhető és a 
technikailag lehetséges közti szakadék ott is nő, növekszik. Egy vagy több biztosító? Csődök 
sora jelzi, hogy nem megoldás, de olyan hír is jön, hogy talán mégis jobban működnek a 
magánbiztosítók, mint az állami? Persze melyik ad nagyobb biztonságot, melyik omolhat 
össze könnyebben? Ellentmondásos információk is vannak. E. Cs. jóhiszemű akar lenni, 
hiszen közös cél a nagy gond megoldása. Elfogadhatatlan számára a „minél rosszabb, annál 
jobb”, egyesek által suttogott hangja. Egy agyongyötört nemzet nem bírhat ki már ennyi 
kudarcot. Siker kell, sikerre van szükség, s helyesebb nem azt lesni, hogy ki éri el. Ismerjük a 
négyévenként elkezdett próbálkozások visszanyesésének és másokkal való helyettesítésének 
megannyi példáját. Így feleselget magával gyötrődve, de új meg új jeleket kap, melyek 
megingatják reménykedni vágyó gondolatait. 

És E. Cs. mégis, mégis lesi, keresi az alagút végét. El is bóbiskol a nagy igyekezetben. 
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Már álmodik. Egyszerre felhangzik az elhalkulni hitt dübörgés. Mi lehet ez? S ekkor azt 
látja, hogy vakító fényszórójával lendületesen vágtat szembe vele az Orient Express. A 
kivilágított ablakokból közönyös, szenvtelen arccal nézegetnek ki a sötétbe a kötelező 
kamarai tagdíj megtakarításából utazgató megkönnyebbült kollégák. 

Hideg veríték lepi el, és felébred. 
Vajon hova utaznak ezek az emberek a vészféket vesztett vonaton? 
 

Leányfalu 
(112. kép) 

 
2006. november 21. 

 
Dr. E. Cs. a vérzivatarban 

 
Trombita harsog, dob pereg, megverve hever a sereg. Villám cikázik, rágalom szól, húzzák a 
talajt lábunk alól. E. Cs. kínjában kecskerímekre dúdolgat magában. Közben meg 
kecskerémeket lát. 

A baj, hogy ezek a rémek nagyon is valóságosak, s nem szelíd mekegéssel rágják 
szerény kórójukat, hanem gátakat nem ismerve szórják az áldásnak nevezett átkot fejünkre. 

A hajdan irigyelt E. Cs. a kör-, majd család-, végül háziorvos, aki szakorvosok hadától 
kellett féljen, nehogy lerohanják szakmáját, most öregedő társaival a látóhatárt kémleli, akad-
e még bátor „aranyásó”, ki e kies tájra téved? Halihó! Pedig van itt még aranyér. Csupán 
„utána kell nyúlni” gondolja E. Cs. kajánul. Ez lenne az ára annak, hogy végleg 
megbizonyosodjanak: csak ér van, s az arany nem arany. Így meg mit sem ér az 
aranyásóknak, bár a fenti módszerrel akár annak is nevezhetnék. Rövid történet, hamar 
kialakult helyzet és még nincs itt a vége. A fiúk a bányából egyre fogynak. 

Tervezni bíztattak, nagyívű pályaképpel kecsegtettek, s most részben ugyanazok 
intenek „takarékosságra”, „önmérsékletre”, s ha úgy gondolják, fenyegetnek is. Mintha 
rajtunk múlna. A sok orvos-beteg találkozásunkról, s a felírt medicinákról szóló statisztikákat 
lobogtatják árva fejünk felett. Ki nem mondanák, hogy annak nagyobbik részét a „szakma” 
felettünk álló valamelyik nagyja írta elő, s nincs jogunk felülbírálni. Vagy mégis? Szálljunk 
szembe a beteggel, aki bizalmát (esetleg ismerjük el ennél többet is) helyezte a nagymenő 
kollégába, s annak utasításait hozza el hozzánk? Íjuk felül, vállalva minden objektív és 
szubjektív kockázatot? 

És viseljük el annak terhét is, hogy elültették a hitet, miszerint jutalmat kapunk, ha 
olcsó gyógyszert írunk fel. Hogy a vizitdíj a mi zsebünket üti. Csakhogy elfelejtik 
kommunikálni az ezen összegnél nagyobb elvonásokat. 

És zavaros, minden zavaros. Mi miért van, mennyire kell komolyan venni, milyen cél 
van valódi hátterében? 

E. Cs. a még aktív kollégáit sajnálgatja, gondjaikkal képtelen nem azonosulni. Figyel a 
hegyről, mint látását lassan vesztő öreg sámán és övéiért sír. Manitu azonban hallgat, s véle 
minden istenek. Csak azok verik fel a csendet hangos kurjongatással, akik magukat most 
valóban annak képzelik.  

Tippelget az öreg. Meddig van még tartalék ebben a társaságban, hogy ellássa betegeit. 
Miközben a vizit és receptdíj ötletek – magyarázatok szerint – a hálapénz megszűnését is 
céloznák a kialakuló helyzet éppen pont hálapénzért kiált. Mert hiány van! S a hiány 
pótlására semmi remény. A társadalom pedig ezt előbb-utóbb érzékelni fogja és önmagát 
megsarcolva megint zsebébe nyúl (mert van a dolognak egy ilyen oldala is). Aztán, amint 
majd haladunk előre, már hiába nyúl, mert az is üres lesz (na ez a másik oldala). 



 146 

   Akkor jön még csak a haddelhadd. 
E. Cs. visszagondol az eltelt másfél évtized ígéreteire és reményeire. Honnan hova 

jutottunk. Mennyi hazugság, mennyi ármány, mennyi naiv hiszékenység, s mily kevés 
őszinteség, – motyogja maga elé. 

Pedig szépnek mutatkozott, s lehetett volna még szebb is. 
Először még csak a házunkban sóztak szegény fejünkre, onnan a szakmán belülről. 

Aztán eljött a házon kívüli ütlegek sora is.  
Vajon, ha az alapellátás rosszul működne, mit tennének? Kérdezi magától a 

kiérdemesült vén. Akkor is mernének még megszorítani, kevesebbért többet követelni? Vagy 
itt már minden mindegy. Ott felül semmit sem mérlegelnek.  Csak megtakarítani kell, csak 
pénz kell, csak lukak betömködése folyik.  

Vagy a pénz csak elfolyik? 
 

Leányfalu  
(113. kép) 

 
2007. január 1. 

 
Dr. E. Cs. elmélkedései a Lajos nevű hurrikán forgatagában 

 
Barátaim barátai, barátaim, ti mind, fogjatok össze, mondja magában E. Cs. Az alapellátás és 
az egész orvostársadalom is egy 2004. december 5-re emlékeztető helyzet előtt áll. S azt 
feltételezvén, hogy lenne olyan, aki most kérdően néz reá, E. Cs. máris magyarázni kezdi 
magában a hasonlatot. 

Miután a MOK és a kormányzat között minden párbeszédből perbeszéd lett, nem sok a 
remény a közös célokért folytatható beszélgetésre. Az orvostársadalom már azt is kétli, hogy 
vannak közös célok. Mert mi orvosok valóban ismerjük és szolgáljuk is – legjobb 
szándékaink és képességeink szerint – a beteget. Mi sem nagyobb bizonyíték erre, mint az, 
hogy a minket érő súlyos vádak ellenére, hiányzó béreinkből tartjuk fenn az ágazatot. A 
szakminisztérium azonban minden eddigi lépésével azt bizonyította, hogy nem reformot akar, 
hanem többoldalú és kizárólag neoliberális gazdasági szempontokat próbál érvényre juttatni. 

E. Cs. hajlana arra, hogy kemény dolgokat mondjon, de ráharap nyelvére, és bölcs 
marad. 

Alig szűk másfél évtizeddel ezelőtt még irigyelt központjában álltunk egy lendületesen 
induló reformnak. Mára azonban nem csak a reform vesztesei lettünk, de minket is elért a 
fenyegetettség érzete, sőt a konkrét fenyegetések réme is. 

Tiltakozunk az elvonások miatt, de többnyire sikertelenül. Amikor sikert érünk el, 
érezhető, hogy lufit szúrtunk. Mert ki hiszi el, gondolja E. Cs., hogy a pontleértékelés tévedés 
volt. Pontos számításokat végzett az OEP, s sejthető milyen javaslatra. A telefonon 
érdeklődőknek annak idején még eligazítást is tartottak a számításról. Szó sem volt ott 
tévedésről. Megpróbálták! Észrevettük. Azt hitték, kibírjuk. Már nem bírjuk ki. Tudjuk, 
érezzük – mondja már hangosan ismerősünk –, hogy a praxisok az összeomlás szélén 
állanak. Arra nem lehet számítani úgy általában és a legnagyobb sunyisággal sem, hogy a 
hálapénzért érdemes tovább hurcolni e keresztet. Óriásit tévedett az a pénzügyi szakember, 
aki 100 milliárdra becsülte az orvosi hálapénzt. Hiszen az aktív orvosonként, egyre-másra, 
250000 Ft. havi mellékest jelentene. Vajon ennyire tájékozatlan, vagy ennyire tendenciózus? 
Ennyit mond, hogy igazolja a beavatkozás szükségességét? Akárcsak a vizitdíj esetében, ahol 
jócskán túlbecsülték, hogy igazolják az elvonást. E. Cs. letöröl egy bajszán billegő morzsát, 
mely jelzi, hogy valaha módos ember lehetett, és megállapítja: ezzel önleleplező módon 
beismerték az illetékesek, hogy az elvont pénzre szükség volt, és egyben azt is, hogy 
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megoldásként a betegek megsarcolását találták ki. Adónemről van itt szó, s az orvos a 
hatalmat helyettesítő, a bűnt magára vállaló beszedő alany. Valaha ezt bűnbaknak hívták. 
Mások bűnét vállalja fel hiába. És egyelőre ez a helyzet marad a hálapénzzel is. Az, hogy a 
vizitdíj az orvos-beteg találkozások számát csökkentő tényező lesz, vagy, hogy kiváltja a 
hálapénzt? E. Cs. ezen csak mosolyogni tud. 

Persze a laikusok elhihetik, de aki benne él az soha. De vajon a laikusok elmélkednek-e 
eddig a mélységig ezen? Vagy egyszerűen elkáromkodják magukat, ki-ki saját 
mértékegysége szerint a teringettétől felfelé. A többi már a közvélemény-kutatás dolga, 
közölgetnek is ilyeneket, E. Cs. szinte naponta látja a lapokban. Bizony, bizony! Mindennek 
van oka. Vajon ezek a tüskék is feledhetőek lesznek, vagy ezek már elfertőződnek és 
kifakadnak?  

A kamarákat és vezetőiket, azokat, akik a mindenkori kormányzatokkal folytatott 
vitában csak tették a dolgukat, most először agyagba döngölendő ellenségnek nyilvánították. 
Ez a hatalom ennyi kényelmetlenséget sem tud elviselni? A valótlanságokra, az ebből 
származó akár helyrehozhatatlanul veszedelmes hibákra rávilágítók ellenségeik lennének 
nekik? A jelek szerint igen. A Kamara megitta a levét annak, hogy nem akart sóhivatal 
maradni.  

Most az újraszervezést megelőző visszalépési procedúra olyan, mint egy új kis 
december 5. Ha rosszul szavaz a magyar orvos, örökké felhasználható statisztikát bocsát 
magunkról saját elnyomói rendelkezésére. Ezekkel mindent megtehetünk, mondják majd. 

A háziorvosi társadalomnak is lépnie kell. A szerződésmódosítási kérelem egy formális 
tiltakozás. Tudjuk, nem fogják támogatásunkat duplájára emelni. Még negyedével sem. De 
ezzel üzenhetnénk úgy, hogy nem ártunk vele senkinek. Ha ehhez sem lesz bátorsága ennek a 
rétegnek, ha itt is okoskodással, magyarázkodással, hallgatással, elfoglaltságot színlelve 
térünk ki a színvallás elől, akkor ne várjuk, hogy a jövőben bármikor is komolyan vegyék 
tiltakozásainkat. 

E. Cs. bevallja magának, hogy nagyon tart ettől a szavazástól. Az eredmény nem lehet 
csak jó, vagy szégyenletes. Középút ilyen dolgokban nincs. A hurrikán pedig kegyetlen, 
kíméletlen és nem válogat. 

Pénz, pénz, pénz süvölti a vad szél. E durva vihar elnyomja kiáltásainkat: gyógyítás, 
egészség, humánum, megmaradás. 

 
Leányfalu 

(114. kép) 
 

2007. március 3. 
 

Dr. E. Cs. elmélkedése első nyugtával dicsért napján 
 

Barátunk – szó, ami szó – taccsra került. Joggal mondhatja ezt, minekutána olyan feltételeket 
teremtettek számára, melyeknek megfelelni nem óhajtván, saját magát cselezte ki a 
partvonalon túlra. Most várja, hogy az önkéntes kidobást követi e bedobás az ellenfél 
részéről, vagy ez volt az utolsó dobása. 

Kiérdemesült ismerősünk 53 év egészségügyi tevékenységgel a háta mögött, melyet 
csupán két esztendő valódi „fizikai” kényszerszünete szakított meg még a „daliás időkben”, 
most csalódottabb, mint annak idején.  

Milyen egyszerű volt tovatűnt kezdő éveiben eligazodni. Mennyire világos volt akkor, 
mi a gaz s mi a nemes. Szó szerint kapott élő eli-gazítást ez ügyben. Csakhogy miként 
igazodjon el jó és rossz szándék, jog és jogtalanság, hasznos és káros beavatkozások között 
mai napság a kezdő vagy haladó gyógyító ember. S akkor nem is szóltunk – gondolja kora 
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szerint elvárható empátiával – azokról a nagy tapasztalattal rendelkező idősödő orvosokról, 
akik még erejük teljében vannak, köztük nem egy nemzetközi hírnevet is szerzett, s íme 
utcára kerülnek. E. Cs. hallja a magas szózatot: el is lehet menni! A visszhang lelkében faltól 
falig vergődik. Elmereng az évek óta hallott igéken. Ugyanazok mondták már, hogy 
világviszonylatban sok a magyar orvos, azt is, hogy kevés, és hogy sok a felesleges orvos, 
majd, hogy 7000 kellene még belőlük. Aztán azt hallottuk, ne jöjjön ide határontúli orvos 
majd, hogy hozzunk orvosokat a határon túlról, hogy nincs iskolateremtő orvos, és hogy ne 
betonozza be magát iskolateremtéssel senki, hogy maradjon egyhelyben, hogy tanuljon meg 
költözni, hogy ne áruljon hazát meg, hogy: mehet, ahova akar. 

Jól tudja, ő és kortársai, de a valamivel fiatalabbak is, hiába terveznének már ilyesmit, s 
köztük nem is volna oly népszerű az idegenbe való menekülés.  

Mit tegyenek hát?  
E. Cs. bevallja magának, megkönnyebbült, amikor az adminisztráció nevetségesen 

felduzzasztott és felesleges halmazától nyugdíjazásával megszabadult. Sajnos azonban nem 
tud elszakadni kollégáitól, kikhez szervesen köti egy élet empátiája. Soha míg él, nem lesz 
képes közönyös lenni a magyar egészségügy és a benne dolgozók gondjain tépelődvén.  

Vajon jól járt el, amikor nem volt hajlandó elektronikus jelentéseket fabrikálni a pro-
família receptekről? Azt mondta, majd besétál utódjához, kinek kezébe helyezte saját 
egészségügyi ellátásának ügyét, és ott megírják receptjeit. Most azonban egykori munkatársai 
pironkodva állítják ki számára a nyugtát. Ma vette át első „nyugtával dicsért” receptjeit, s az 
eset bevallja annyira felkavarta, hogy a papírdarabkát bekeretezve odahelyezte az 
egészségügyben élete során elnyert kitüntetések mellé. 

E. Cs. számára világos, hogy nem változtatna már az ő sorsán a 300 forint 
megtakarítása, bár kerülhet ennél drágább egészségügyi helyzetbe is, de amikor a kis papír 
fecnit – gyermekeiként szeretett egykori munkatársai – kitépték a tömbből, és lesütött 
szemmel átnyújtották, körülvette ismét az embertelenség rideg hangulata. 

Együtt viseli el ennek dermesztő hatását a beteg és orvosa, és a jól edzett tömeg – kevés 
kivételtől eltekintve – csendesen tűri a megalázó helyzetet. A sarc működik, a 
félretájékoztatás hat, a közöny és egzisztenciális szorongás igazolja a terv készítőinek 
feltételezéseit.  

Belefáradt már az ország. Csend van. 
E. Cs. nem is szeretne zajt hallani. Inkább emberséget tapasztalna, átgondoltságot, a 

beteg iránti empátiát észlelne, elégedett gyógyítókat látna. Farizeus szavakon túl azonban a 
vámszedők részéről nem észlel erre mutató igyekezetet, felsőbb igényt. Eszük ágában sincs 
ruháikat tépni, mellüket verdesni. Pontosabban ez utóbbit ellenkező előjellel igen. 

Nem személyeskedne, mert az okokat nem lélektelen végrehajtókon akarja számon 
kérni, nem a kor hősein, nem is téveszmék vagy ideológiák megszállottjain. Tudja, hogy az 
emberiséget elérte a globalizáció hullámzásának peremén úszó szenny. Azt is tudja, 
elérkezett a zavarosban halászás természetesen feltételezhető ideje. 

Hol vannak azonban a megoldásra törekvés jelei? Hol vannak a nagy gondokra, a 
közelgő nagy veszedelmekre való felkészülés, felkészítés megnyugtató kezdeményezései? 
Csak a politikai csatározások csetepatéja hallható. A megoldáskeresők hangja elvész a 
csatazajban? Vagy már meg sem szólalnak? Talán nem is keresik a kiutat? 

E. Cs. a maga módján még próbálná túlkiabálni a zajt, de egyedül nem megy. A szakma 
pedig elfoglalja magát a túlélés küzdelmével. Kollégánk megállapítja, hogy a felkészületlen 
magyar egészségügyet belerángatták egy kalandtúra végigutazásába, de ezt követően nincs 
hova hazatérnie. Mintha otthonát időközben a lakásüzérek kezére játszották volna. A 
túlélésre spekulálók nem veszik észre, hogy csendes biztonságot sugalló félreállásukkal, 
visszafordíthatatlan folyamatok szekértolói lettek. 
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Marad tehát a kérdés: ha minden lezajlott már, gyilkosságról fog beszélni az utókor, 
avagy öngyilkosságról? 
 
Leányfalu 

(115. kép) 
 

2007. június 26. 
 

Dr. E. Cs. elmélkedései a magasról le-szóló körök bűvöletében 
 
Egyre keservesebb tapasztalatokban egyre gazdagabb vénünk egyre inkább rájön egyre, 
mégpedig arra, hogy bármit teszünk is itt, az egyre megy. 

Ha saját szemüvegén nézi megélt korszakait, hamar átlátja, hogy míg a puha diktatúra 
évtizedeiben az adott körülmények között mindent készen kapott, mindent a legnagyobb 
természetességgel diktáltak, s a dolgozó bármely szinten is dolgozott azt neveltetésénél fogva 
fogadta el szintén a legnagyobb természetességgel, a módszerváltásnak is nevezett 
események után a szájjártatás jogát elnyervén csak még rosszabb helyzetbe került. Most 
ugyanis azt várják el tőle, hogy vegyen részt egy olyan nagy országos (nem nemzeti) 
színjátékban, mely azt lenne hivatva bizonyítani, hogy ő sorsának kovácsa lenne. 

E. Cs. visszagondol régi kovácsokra, például azokra, akik új embert kovácsoltak. Aztán 
meg azok az új embert kovácsoló kovácsok is megfordulnak ősz fejében, kik most már a 
legújabb embert kovácsolják az egykor még elátkozott – azóta is rothadó – oldal számára. 

De milyen is lesz ez az új ember, kérdezi mintegy önmagától E. Cs.? 
Hát mindenek előtt olyan, aki a tőkét nem dönti. Inkább a tőke fogja őt ágynak dönteni, 

s ezt követően még abból is profitot termelni. 
Az új ember nem tanulja magát túl, nem készül fel arra, hogy kényes kérdéseket tegyen 

fel. Ő megszületik, kicsit felnő, csak annyit, mint bolognai spagetti a forró vízben, aztán 
tandíjat fizet, végez és beáll olcsó munkaerőnek. Bóvlit termel és fogyaszt, amennyit csak 
bír, és ha már nem bírja – rövid nyugállományba vonulás után – elmúlik, a majdani központi 
nagy kegyeleti tröszt és nyugdíjbiztosító örömére. Ha távozását esetleg betegség útján 
szervezi meg, szerényen tudomásul veszi az így okozott nemzetgazdasági kárt, s megpróbálja 
ereje arányában kárpótolni legalább a magánbiztosítókat. Így aztán léte s elmúlása csupa 
haszon a globalizációs tőkének s hűséges lovagjainak. 

Hogy aztán ebben a hasznos életmodellben mi is a szerepe az egészségügynek meg az 
orvosnak, erről E. Cs. még sokat elmélkedhetne. 

Persze a nagy színjáték – mai szokásoknak megfelelően – a rendezői színház szabályai 
szerint folyik. E. Cs. csapatának is leszóltak felülről, – kérdezvén, hogy ugyan bizony, 
miként gondolják ők ezt az egészet. Dolgoztak is inuk szakadtáig, s leadták minden ötletüket, 
elmondták minden bújukat s bajukat. Ezt követően még bólogattak is nekik onnan magasról 
barátságosan. 

Aztán ugyanott más történt. Vissza sem szóltak, csak döntöttek. A harcot egymás közt 
folytatták le, de E. Cs. inkább alkura gyanakszik. Az ő megkérdezésük csak a látszatot 
szolgálta tehát. Mai napság ezt nevezik „egyeztetésnek”, a „szakma megkérdezésének”. A 
valóságban onnan fentről még le se „szólták” őket. 

Indul hát a menet. Elkezdődik menetelésünk a gazdag hollandusok nyomában, akik 
nagy gazdagságukban mindent megengedhetnek maguknak. Ők a gyarmati örökség 
évszázadokra kiható haszonélvezői, nekünk maradt Európa védőbástyája helyett a bűnös 
nemzet jelző, na meg az adósságcsapda kamatainak törlesztése. Az ő kísérletük ennek 
ellenére máris bukdácsol, mi mégis valami eszeveszett bizakodással hiszünk a magyar 
megoldásban? Mi majd megmutatjuk a világnak? 
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E. Cs. azonban tudja, hogy nem erről van szó. Máshonnan fújnak a szelek, s azok nem 
az egyszerű magyar beteg ernyedt vitorláit duzzasztják. A mai Onedinek vitorlásai nem fehér 
vásznakkal haladnak a cél felé, azok a fehér vitorlák már nagyon távol vannak. Ma a vitorlák 
helyett egyenesen az erszények duzzadnak. Ez az igazi hajtóerő. 

Aztán barátunk figyelmezeti önmagát, hogy nem kell még többet dúlni-fúlni. Csak 
megbetegszik, csak hamarabb feldobja a talpát, s annyival is gazdagabbak lesznek valakik. 

Hogy kik? Az erre várt választ E. Cs. ráhagyja az olvasóra. 
 

Leányfalu 
(116. kép) 

 
2007. október 25. 

 
Dr. E. Cs. elmélkedése arról, hogy ha nem csüggedünk, talán Isten is megsegít 
 

E. Cs. erőnek erejével veszi magát rá, hogy ismét elmélkedjen, mert borúlátó fele azt 
mondogatja, hogy mit ér az elmélkedés, és kit érdekel? Hiszen az Ecsék véleményére senki 
sem kíváncsi itt. Vagy észre sem veszik, vagy csupán azért állnak szóba a magafajtával, hogy 
elmondhassák: megkérdeztettek. Igen, megkérdeztettünk és feleslegesnek találtattunk. 
Véleményünk fiókok mélyén, merevlemezeken, aktaszagú-merevhidegen hever. És történik, 
aminek történnie kell, ami eleve elhatároztatott.  

E. Cs. saját tapasztalatból tudja, hogy már a kérdést úgy tették fel: ne tiltakozzanak, a 
vonat elment. Arról beszéljenek, ami – tetszik, nem tetszik – lesz. 

Tehát valami lesz, csakhogy olyan, amit nem akarunk. Mert, ha elfogadható 
megoldások lennének, ha valóban reform készülne, nem is volna baj egy kis nyomulással, az 
önhibáján kívül közönyre nevelt és bizonytalanság, bizalmatlanság vezérelte társadalomban, 
valamennyi érdekeltben meglódíthatná ez a folyamatot. Természetesen, amennyiben jó 
vezetők, jó megoldásokat találnának és tálalnának készen egy valódi vitára. Csakhogy – 
sajnos – nem erről van szó, s ez E. Cs. nagy bánata.  

Elrohant ez a 17 esztendő, és a lehetőségekhez mérten semmi sem történt. 
Sok buktatóval küzd a világ egészségügye, sok buktatóval bajlódnak az Unió 

cselédszobájában most már tolongó új belépettek. S mi lehet az oka, hogy egyenként minden 
területen mi leszünk a leginkább háttérbe szorulók? 

E. Cs. olvasgatja a sajtót, a szakembereket, nem a szenzációhajhász bulvárpublicistákat. 
S ezek a szakértők bizony nem optimisták. Bár a veszedelmeket, magukra felelősségteljes 
derűlátást erőltetve ecsetelgetik, mégis kezükben tartják a vészharang kötelét is, és finoman 
meg-megmozdítják. Ha nem az ilyenkor illő óvatossággal járnának el, akár harangjátékot is 
rendezhetnének, gondolja magában E. Cs. Csupán a történelmi fordulót követő kapkodás 
lenne ez? 

Valami másnak kell lennie, hiszen Trianon után ez egy halálra szánt ország volt. Bárki, 
aki elolvassa azt – a győztes szempontjából is látszólag indokolatlanul iszonyatos tiltásokat 
és büntetéseket tartalmazó – iratot (néhány óra erre elegendő, de tegye a szívére a kezét az, 
aki már megtette) rájön, hogy az akkor csonkává vált ország meghalhatott volna. Halálra is 
szánták a béke sötét összeeszkábálói, a máig emlegetettek, a haláluk után még ma is európai 
vitákat gerjesztők. És jött a bethleni konszolidáció. A tönkretett földdarab sok szempontból 
erősebb lett, mint a kincseit elrabló utódállamok. A pengő szárnyalt, a gazdaság virágzott, s 
még a ráerőltetett háborús években is világ csodája dolgokat valósított meg. Volt OTI, az 
oktatás új alapokról indult új utakra, volt tehetséggondozás, és képesek voltak nem 800 000, 
hanem több millió – területével együtt, nem csak papíroson – visszatért állampolgáruk sorsát 
is felvállalni. Emlékezik-e valaki arra, hogy az észak-erdélyi székely körvasút megépítése 
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akkor világrekordnak számító teljesítmény volt, s hogy az Egyesült Államokból jöttek 
tanulmányozni a hihetetlen megvalósítás mikéntjeit? Még mielőtt a külpolitikában éppen 
ellenkező előjellel jeleskedő „szakembereink” hadat üzentek volna e láthatatlan ellenségnek. 

Ma – egy ismét hatalmas történelmi fordulat után – azonban sem a politika, beleértve a 
most is oly fontos külpolitikát (amelyik hazánk esetében, mely – Sütő András szavaival – 
mindenütt önmagával határos, belpolitikának számit), sem a nemzetstratégia, sem a 
gazdaság, kultúra, a jövőnket eldöntő demográfiát befolyásoló ágazatok terén nem vagyunk 
képesek előrelépni. Önmagunkat múljuk alul. 

Az nem lehet, hogy most, amikor a parlamenti patkó 95 százaléka a nemzet 
egészségének biztosítása terén tulajdonképpen elfogadja a szolidaritás elvét, akkor néhány 
érdekelt mást kényszerítsen egy többszörösen kivéreztetett országra és lakosságára, 
kizárólagosan politikai alku és lobbyérdekek, jobb esetben idejét múlta eszmék és elvek 
miatt. Jelszavakban nagyon hangoztatják a szolidaritást, de a tervezet telve van az 
ellenkezőjét elősegítő – tehát a tőkét szolgáló – gyanús kiskapukkal. 

E. Cs. még nem tudja mi lesz a törvény végleges szövege, de arról már meggyőzték, 
hogy nem előzte meg komoly előkészítés és, hogy az azt indokló optimista jelszavak mögött 
nincs tartalom, viszont annál több sejtés bujdokol. Utólag most emlegetnek egy több száz 
oldalas hatástanulmányt, de eddig ezt hiába reklamáltuk. Döntés után készül el, véleményünk 
kikérésekor szó sem volt róla, még akkor sem, amikor ezt hiányoltuk, 

Az egészségügyben leélt életében dioptriásodott tekintete előtt behunyt szemmel is 
zavaros képek sorjáznak. Ki lesz a felelős mindazért, ami utódait egy olyan jövőbe vezeti, 
amelyik addigra, ott ahol ehhez hasonló valaha is működött, már a múlt lesz? 

Tragikusan tudatos fáziselcsúsztatás ez, s értelme sem lesz akkor már a felelősöket 
keresgélni. Hiszen néhány száz ember felelősségre vonása nem oldja majd fel milliók 
szenvedéseit, továbbfogyásunk előrelendítésének következményeit. 

Barátunk fáradtan hátradől a székben, s az égre néz.  
Nem akar drámai lenni, s nem kéri színpadias módon újfent a mennyboltozat ránk 

szakadását, de érzi, hogy segítséget már csak abból az irányból várhat.  
Aztán felülkerekedik megint az egész életén át beléégetett tenni akarás: Segíts 

magadon, Isten is megsegít. 
És újra reménykedni kezd. 
 

Leányfalu 
(117. kép) 

 
2007. november 16. 

 
Dr. E. Cs. elmélkedései  

néhány saját farkába harapni kénytelen kélgyót szemlélvén 
 

Barátunk ezt is megérte. Páholyból szemléli a felek vitáját. Ott ül az arénában, lent 
hömpölyög a küzdők hada. Na, persze ez túlzás. Hömpölygésről nincs szó. Ilyen a magyar 
parlamentben csak szavazásokkor fordulhat elő. Nem hömpölyögnek ott, esetleg hőn 
pölyögnek. Mert a kirendelt kevesek hőn teljesítik pártfeladataikat. E. Cs. nem irigyli őket, 
de dicséretére sem számíthatnak. Az irigység amúgy sem kenyere az öreg harcosnak, meg 
nem is lehet irigylésre méltó az a baloldali(nak nevezett) képviselő(nek nevezett), aki miként 
egy mitologikus lény, saját farkába harapva csúfolja meg fennen hangoztatott, s szerinte 
egész éltét meghatározó értékrendjét. Hogy a mitologikus lény önpusztító cselekedete mitő’ 
logikus, azt sejteni lehet páholyban s karzaton egyaránt. Harci kélgyók ők szegények, és 
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őszinteségüket csak olykor sziszegik oda az egzisztenciájukat kezében tartó felsőbb 
környezetüknek. 

E. Cs. sajnálná is őket, ha nem lenne ott azon picinyke bökkenő, hogy ő inkább a 
magyar beteget sajnálja. De nagyon.  

Ha harc, hát legyen harc, mondják ott alant, és egymásnak feszülnek az érvek. Néhány 
jeles és a nagy hagyományokat ismerő falak kritikáját kiálló debatter csillog, és sok kis cetlis 
„kétpercemberke” tudja le harci feladatát, s a gyér közönség tudja, hogy csak a csoda 
változtathat a végeredményen. 

Könnyebb helyzetben van az ellenzék, ők képviselhetik a valódi értékrendet, őket most 
nem korlátozza a hatalom semmiféle béklyója, nehezebb a hatalmon levőké. Ők szemlélgetik 
túlsó felüket, hogy miként tudnák kíméletesen harapdálni. Pedig ők is csak emberek (pardon 
kélgyók gondolja E. Cs.) és reménykedne, hogy felszisszennek nehéz helyzetükben. Csak az 
az óriáskélgyó ne lenne, gondolhatják. Mert ott dől el minden.  

 És egy másik kélgyó-fészkecskében, egy kicsiben. Persze tudja mindenki, mormolja E. 
Cs., hogy a szépséges Kleopátra is aprócska, de annál mérgesebb kélgyócskákat helyezett 
gyönyörűséges kebelére, mikoron megelégelte e földi küzdelmeit, s piramidális ötlete a 
hódítók hódítására már nem lévén, inkább piramisba vágyott. Na, itt van a kutya is eltemetve, 
mondja E. Cs., és nem kétli, hogy vele együtt tudja mindenki. Csak arról nem szabad 
beszélni, hogy miért. Mert amit e kis mérges csapat akar, az a deklarált célok és ismert 
érintettek között senkinek sem jó. Még a magánbiztosítókat is úgy kell beédesgetni a piszkos 
munkára.  

Persze E. Cs. olvasta, hogy a globalizációs tőke az úr. Hogy övék minden előny, s az 
igazi építőké csak a sarc. Naponta olvassa és látja. Hiszen a munkahelyek zömét adó 
vállalkozói réteg, az erős magyar középosztály remélt pilléreinek egyike jóformán semmit 
sem kap ahhoz képest, amit a multik. A Hankook támogatásainak sokasága máig ismeretlen, 
s hány hasonló ügy van még. Fizetjük hozzájárulásunkat az Uniónak a GDP arányában, de e 
nemzeti jövedelem kiszámítása után annak jelentős részét ki is viszik, vagyis már nem 
nemzeti, de mások helyett mi fizetünk. Azt mondják, hogy ez van. Mert ilyenek a 
szerződések. Állítólag csak nálunk. De marad a sok találgatás, igazság és tévedés, 
igazságkereső tévelygés. Egy azonban biztos: minden a nemzet érdeke ellen hat. Nem néhány 
véletlen, gyarló, téves elhatározás, hanem lassacskán már minden. Ha valahol döntésre 
készülnek, szinte előre tudhatjuk, hogy a számunkra legelőnytelenebb változaté a siker. 

Ez van most a magyar egészségügy terén is. E. Cs. ül a páholyban és szorong. Szorong, 
mert gazdaságot még lehet helyrehozni hatalmas, bethleni konszolidációt, fényes szeleket 
idéző lendülettel, de demográfiai katasztrófát, azt nem. Az irreverzibilis. És az orvos tudja, 
hogy ez mit jelent. 

A félelmetes közöny meglegyinti barátunkat. Ott egy páholyban, lépésnyire a Szent 
Koronától, attól a hungarus nemzeteket toleránsan felnevelő védő eszméket megtestesítő, 
szuverenitásunkat jelentő jelképünktől, melyet nemrég neveztek a köztársasággal 
anakronisztikusan ellentétesnek. Létezhet ilyen vélemény, de annak hordozója a magyar 
kultúrából legfeljebb annyit jegyzett meg, hogy: akasszátok fel a királyokat. S ha király, 
akkor ugye korona. 

A lenn zajló események is hasonló érzéseket ébresztenek kollégánkban. Vannak 
dolgok, amelyek esetében E. Cs. nem döntheti el, hogy sötét fej, avagy sötét szándék munkál 
mögöttük. Ezt majd az idő dönti el. 

E. Cs. tudja ezt, miként azt is, hogy sok szenvedéssel és hatalmas kockázatokkal járó 
folyamat előtt állunk. Akkor már mások fognak alápillantgatni és másokra a páholyokból, s 
talán már nem is lesz a patkónak aréna jellege. És főleg hol lesznek akkorra a kis és nagy 
kélgyók? 

Na, de mi, magyarok, merre leszünk? 



 153 

 
Leányfalu 

(118. kép) 
 

2008. január 29. 
 

Dr. E. Cs. elmélkedései kényes kérdésekben 
 

Barátunk ismét az elmélkedés értelméről elmélkedik. Mit ér megannyi fejtörés a mai 
világban, amikor gondolkodás nélkül, pontosabban gátlástalanul teszik tönkre az emberi lény 
életterét, a földgolyót? Van-e értelme ennél kisebb dolgokról forgatni gondolatokat 
megfáradt agyunkban akkor, amikor a lét minden síkján egész életünk manipulációknak 
kiszolgáltatva telik? Meddig kell éreznünk ezt a megalázó érzést? A tehetetlenséget – 
gondolja E. Cs. A Bibliával szólva, valóban boldogok a lelki szegények? És boldogok-e azok 
a szegénylelkűek, akik minket (meg)vezetnek?  

Mit lehet még elkövetni pirulás nélkül?  
E. Cs. – mint a FAKOOSZ lelkes híve – ismeri a szervezetet országossá fejlesztő bő 

másfél évtizedes munka történetét, létért való küzdelmét, keserveit és nagy sikereit, szellemét 
és összetartó erejét, a tényt, hogy minden túlzás nélkül: nemzeti értéket képvisel, példaértékű 
sokak számára. És persze azokat is ismeri, akik ilyen-olyan okokból nem kedvelik. Most azt 
látja, hogy egy országos szervezet felépítéséhez nem kell ekkora erőfeszítéseket végezni. 
Elég 2-3 ember, s hozzá még néhány név, meg némi gépírói munka. Ezzel máris készen 
állhat olyan országos szervezet, mely közel 7000 háziorvos nevében nyilatkozik a média 
különféle fórumain. Mit tudja a néző, hogy kit, miért és hogyan képviselnek? 

 
Hozzá is eljutott a híre annak, miszerint december 17-én nem biztos, hogy az előző 

napon egyeztetett szöveget szavazta meg a többség? Azt mondják: fésültek egyet rajta az éj 
folyamán. Állítólag volt, aki beismerte volt, aki nem. De hiszen már a hír is elképesztő, hát 
még, ha igaz. 

Éretlenek vagyunk még ma is a demokráciára, mely persze maga is éretlen, vagy 
túlérett? kérdezi magától E. Cs. s önkéntelenül is vigasztaló nevetésre vágyva ismét a magyar 
bök-irodalomból idéz: „S a dinnyecsősz így szól, hinnye, ez a világ túlért dinnye”. 

S ha már dinnye, maradjunk a gyümölcsöknél. Több mint egy évtized telt el azóta, hogy 
a banánköztársasággá válás rémével fenyegettek, – emlékezik barátunk.  

És íme! Eljött az idő!  
Nálunk már mindent lehet? Leplezetlenül? 
Csakhogy miért ne lehetne bármit is tenni ott, ahol ekkora közöny uralkodik. Néhány 

lelkes megszállottól eltekintve tettünk-e valamit azért, hogy másként legyen? Az érdekeltek 
annál többet tettek, hogy „kimunkálják” ezt az általuk várt közönyt. Ez a legnagyobb 
gyengénk s ez egyben legnagyobb ellenségünk is. Magunkban hordjuk. Persze ezt kívülről 
gondosan ápolgatják. 

E. Cs. gondolatai visszatérnek „saját portájára”. Ha úgy vesszük, mondhatjuk, hogy a 
FAKOOSZ csodás létrejöttével együtt született szelleme, s az azóta eltelt idő pusztító 
közönyre nevelő politikája vívták harcukat. Még nem hirdettek győztest, de ha tagságunk 
nem észleli saját felelősségét, akkor a törülköző nemsokára berepülhet. 

Az orvosi társadalom helyzete egységért kiált, a háziorvosi réteg nemrég még irigyelt s 
mára taszító hatású helyzete is erre intene.  

Annyiszor hangzik fel kamarai vagy FAKOOSZ szinten is a szemrehányás: mit 
tettetek? És éppen a nagy szemrehányók azok, akik a legkevesebbel járultak hozzá a közös 
gondok megoldásához. 
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E. Cs. Érzi, hogy amennyiben a magyar háziorvos most valóban észlelni képes 
helyzetének ingatagságát, a jövő tervezhetetlenségét, a reá leselkedő veszedelmeket, ahogy 
valaha csúnyán, de találóan mondták: a tőke bűzös száját, akkor hanyatt-homlok kellene 
belépnie e közös erőt összegyűjteni képes és kipróbált szervezetbe, oda, ahol minden 
politikai kurzusban volt mersz a kritikára és a szemek nyitogatására. Ehelyett a még élő és 
lüktető szervezet olyan nevetséges gondokkal küzd, mint a tagdíjak begyűjtése? A 
szponzorszerzés? Alkudozás?  

Szép tervekre gondol E. Cs. Olyanokra, melyeket kedves csapata tűzött ki egykor maga 
elé, s melyeknek megvalósítására adva van a szellemi kapacitás, de még több háttér kellene, 
aktívabb tagság, egymás felé kezet nyújtani képes – és gyarapodó – közösség.  

Miközben folyik a kongresszusi készülődés nagy munkája, és fillérenként kaparják 
össze a szükséges anyagiakat, E. Cs. a dermesztő külső hangulatra figyel. Azok, akiknek 
rólunk – az állampolgári jogok körébe tartozó gyógyítás feladatát ellátókról – kellene 
gondoskodniuk, mintha ellenségnek tekintenének minket. 

„Korbácstörvények” kidolgozása körül folynak viták. Fenyegetnek, s másrészt olyan 
mézesmadzagokkal kínálgatnak, melyek elfogadása hitelünk sírásója lehet. Hiszen, ha a 
társadalomban elterjed annak híre, hogy a „bűnös” kollégákra kirótt büntetésekből a „jól 
teljesítőket” fogják jutalmazni, az orvosnál megjelenő tíz betegből kilenc elsősorban arra 
gondol majd, hogy vajon a megfelelő pirulát kapta-e, vagy fehér köpenybe bújtatva vele 
szemben egy önző és képmutató sarlatán ül, aki azt figyeli, hogy mennyivel lesz gazdagabb, 
ha az ő egészsége árán megtakarít a biztosítónak. 

Egyszeri elmélkedésre mindez már soknak bizonyul öreg barátunknak. Inkább 
abbahagyja, és kételyeit félretéve megpróbál valami hasznossal hozzájárulni a közös nagy 
munkához. 

Mindenek előtt tehát leírja gondolatait. 
 

Leányfalu 
(119. kép) 

 
2008. január 30. 

 
Dr. E. Cs. közös elmélkedése egy idős betegével 

 
E. Cs. nyugdíjasként már csak két betegnek tud segíteni. Az egyik magatehetetlen, de a 
hosszú évek során a család E. Cs. közelségét megszokván megkérte, hogy amíg erre 
képesnek érzi magát, ne hagyja őket vigasz nélkül, a másik egy baráttá vált idős néni – még 
E. Cs.-nek is lehetne édesanyja – és két évtizedes gondozás során vált hagyománnyá 
együttműködésük, együtt elmélkedésük. E két beteg gondoskodik arról, hogy E. Cs. még egy 
ideig gyógyítónak érezhesse magát. Ha nem így lenne, és csak az egészségügyi átalakítások 
napi szörnyűségeiről befutó információk különféle pusztító ingerei táplálnák kapcsolatát 
végére ért háziorvosi útja emlékeivel, E. Cs. pályazáró kicsengetése talán sokkal nehezebb 
volna. 

Barátunk bizony arra is gondol, hogy nemsokára több ezer kollégája éli meg ugyanezt, 
hiszen biológiai lehetetlenséggé válik számukra is a munka folytatása. 

Ismerősünk tehát öreg barátnőjével cseveg. Hagyományos kávéjukat kevergetve 
leltározzák egy talán rossz, de a most körvonalazódónál szerintük mégis jobb világ emlékeit. 
Aztán egy látszólag a háziorvosi gondokat meghaladó téma kerül terítékre, de E. Cs. jól 
tudja, hogy ebben a példában ott lakozik a saját szeretett ágazatának szánt jövő képe is. 

A magyar háziorvosok munkájának nem kis részét kitevő pszichiátriai jellegű 
alapellátói munkáról beszélnek. Először egy megtörtént eset kapcsán a környék eddig jól 
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gondozott pszichiátriai betegeiről, s közülük egyik-másikról személy szerint is szót ejtenek. 
Az idős néni még érdeklődő és tájékozódni óhajtó elme. Nem felejti, hogy már a reformnak 
nevezett pusztító munka beindulása előtt is sokszor került szóba az öngyilkosságban és 
depresszióban élenjáró haza (mert ők – kellően el nem ítélhető módon – így emlegetik ezt a 
k…a országot) egyik nagy gondja, a pszichiátriai ágyak elégtelensége, az ilyen betegeket 
gondozó intézmények nehéz helyzete, a pszichiáterhiány s az emiatt már évekkel előbb 
bezárásra került egyik kórház esete stb. E. Cs., még aktív éveiben sokat próbálkozott azzal, 
hogy ez a betegcsoport minél rendszeresebb és korszerűbb gondozásban részesüljön, s 
maradhasson a társadalom hasznos, de legalább kárt nem okozó tagja. A háziorvosok szerepe 
jóval fontosabb e területen, mint sokan gondolnák. A betegek állapotváltozásának első 
észlelői ők. És a betegség megjelenésének szintén első tanúi lehetnek. S persze betegek és 
családjaik tőlük várják az azonnali, de a hosszú távú segítséget is. Emlékezzünk csak az 
angol véleményekre, meséli E. Cs. Ott, egykori felmérés szerint, az orvos-beteg találkozások 
56 százalékában merült fel pszichiátriát érintő gond. Ez mifelénk csak rosszabb lehet. Nehéz 
kérdőjelekkel kerülgetik a híres OPNI bezárásának megemészthetetlen kérdését. E. Cs. 
mosolyogva emlékezik régi történetekre, mikor a dühöngő elmebeteghez érkezvén a 
rendőrök (udvariasan) az orvost küldték előre, doktor úr, maga a szakember megjegyzéssel. 
Vajon mostani, szkafanderbe öltözött utódaik is így tesznek? Vagy azok nem erre 
szakosodtak? 

A beszélgetők elmerengenek. Mi történik itt? Mi lehet ennek a pszichiáterek által 
„szőnyegbombázásnak” nevezett és – a mindennemű magyar változások és változtatások 
előrehaladásának lassúságát ismerve – gyanúsan gyorsan és nagy odaadással véghezvitt 
akciósornak a hátterében? Miközben szóban oly sokan emlegetik a szcientológia hazai 
hallgatólagos támogatottságát, ezt írásban alig merik felemlegetni. Amitől pedig félni kell, az 
valóban veszélyes lehet. Hírek szerint a „maradék” pszichiáterek soproni seregszemléjét ez a 
csoport körítette hízelgőnek nem nevezhető, pergőtűzszerű ellenpropagandával. Sikereik 
felsorolása során egy film hátterében felbukkantak az OPNI fotójának körvonalai. Mintha 
jelképes fontosságú lett volna a magyar elmegyógyászat évszázados fellegvárának 
elpusztítása. 

Az elmegyógyászat nehéz szakág. A kézzelfoghatóbb kórképek gyógyításával 
foglalkozóknál sokkal nehezebb helyzetben gyógyít. Ennél fogva valószínűleg 
fogyatékosságai is számosabbak, gondolja E. Cs., ki maga is foglalkozott ezzel a 
tudománnyal. De ha ezt még tetőzzük azzal a financiális háttérbe szorítottsággal, amelyben 
az ezt szolgáló intézményeknek évtizedeken át része volt, a támadhatóság valóban fokozott 
lehet. 

Na, de a megoldás a felszámolás lenne? A gond hazai jelentőségét és a szakma 
világviszonylatban ismert nehezebb helyzetét ismerve nem a fejlesztés, korszerűsítés, 
ellenőrzés, a lehetőségek biztosítása? Helyette egy ismeretlen repülőraj pusztító szándékát 
kell kimondatlanul támogatni?  

E. Cs. nem tudja, ki mondhatná meg, hogy egy ilyen érthetetlen rombolás (mely 
természetesen egy szélesebb körben folyó hasonló eredményt mutató átalakítási folyamatba 
illeszkedik) igazi magyarázata mi lehet. 

Vitatkozna és szeretné nem elhinni a különféle „tudománytalan” és „megalapozatlanul 
vádaskodó” magyarázatokat. Sajnos azonban onnan, ahonnan ezt meg kellene magyarázni, 
nem érkezik hiteles emberi szó. Csak parancs, csak kész tények elé állítás, csak fenyegetés, 
csak vádak, csak becsületbegázolás! 

Akik ezt teszik, mind képzett emberek. Maguknak is kell látniuk a bajokat. Ha mégis 
ezt teszik, akkor tudniuk kell, hogy miért. Hasonlóképpen az őket támogatóknak is. 

Az elkövetkezendő bajok már imitt-amott észlelhetők. A szenzációra éhes médiában 
gondozatlan elmebetegek okozta tragédiák hírei keringenek.  
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Kié lesz hát a felelősség? 
És mit tehet a pszichiátriai betegek gondjaival eddig is nehezen birkózó háziorvos? 
E. Cs. és idős betege fejüket csóválják és kihörpintik maradék kávéjukat. A néni még 

egy könnycseppet is elmorzsol szeme sarkában. 
 

Leányfalu. 
(120. kép) 

 
2008. január 30 

 
Dr. E. Cs. hazaszálló elmélkedése 

 
Sokan tudják, hogy dr. E. Cs. a kisebbik hazából származik, kevesebben, hogy 30 év után is 
naponta otthon jár elmélkedéseiben. Ottani szorgosabb sajtóbúvárok ezt észlelhették is az 
otthoni, vagy otthoniakkal foglalkozó honi lapok hasábjain. Életének meghatározó szakasza 
volt, amikor még körorvosként, amit akkor ott „medic de circumscriptie” néven emlegettek, 
volt alkalma megtapasztalni a diktatúra örömeit. Járt bokán felüli sarakban gumicsizmával, 
lovagolt és „sarétázott”, része volt farkaskalandokban és farkaskedvű pártkalandorok 
packázásaiban egyaránt. És végtelen sokat „navétázott” (ingázott). De élvezte magyar és 
román betegeinek szeretetét is. 

Barátunk megtapogatja gerincét. Már hátranyúlni is nehezebb. Pedig akkor, vagy 
negyven éve, még sebes volt a homokfutó háttámlájának dörzsölésétől. Akkortájt a folyó 
által kettéválasztott körzetében 40-45 kilométereket kocsizott hajnaltól éjjelig, hogy távoli 
hegyi falvakban rendelhessen. Egyszóval ismerte a dolgok sűrűjét, s amint most 
elgondolkodik, emitt sem panaszkodhat, hiszen az első tíz magyar év alatt az itteni 
„idegenlégiót” is megismerte, midőn négy falu s két tanyavilág ellátását vállalta fel. 

Az idő eliramlott, s most egy valódi civil szervezetben, egy csodamódon létrejött 
alapellátókat tömörítő országos szövetségben sikerült megérnie, hogy légiesüljenek a 
határok. Múltját s jelenét kapcsolta össze az a tavalyi szovátai ünnepi pillanat, amikor a 
FAKOOSZ Alapellátó Orvosok Országos Szövetsége és az Erdélyi Múzeum Egyesület 
orvosi tagozata aláírták egyezségüket. 

 
E. Cs. most ismét izgatott. Szervezkednek az idei tisztújító kongresszusra, melyet itthon 

kell megrendezni (a tavalyi otthon – vagyis Szovátán – rendezettel szemben) és melyre 
szeretné, ha minél több erdélyi, romániai magyar kolléga jöhetne el. 

Az országos elnökségnek, pontosabban Mráz Jánosnak a KÖR főszerkesztőjének szép 
ötletét, hogy adjunk ki egy szerény erdélyi számot is, nagy örömmel fogadta. S íme, most az 
első elmélkedést írja: Haza. 

Magában szólítgatna régieket, kik közül már sokan elhullottak a nagy küzdelmekben, s 
másokat, kik megpihentek, ám még mozgásképesek, de főleg az utódokat, a mai erdélyi 
magyar gyógyítókat: gyertek el Hévízre! Gyertek el a többiek közé, érezhessük az együvé 
tartozást és hallhassuk meg egymás panaszát, foghassuk meg egymás kezét baráti bíztatással, 
s ha lehet segítőkészséggel. Bizony eljött az idő, amikor már ti is segíthettek, gondolja 
magában E. Cs. Ma már nem kell koldulni a magyarhoni letelepedést. Aki elindul, mehet 
jobb helyekre, mint ez a letarolt ország. Persze E. Cs. ezt nem szeretné. Már ő is mehetett 
volna, hiszen hamarabb kijut, ha szász felesége révén eladják Németországnak. Ajánlgatták 
neki sűrűn a lehetőséget. Ő azonban a hazájába vágyott. Mint a Rákóczi dalban. Utóbb 
persze nem dalból volt az élet, de a küzdelmek itt is megedzették. Talán azonban volt némi 
eredményük. Nem sok, valamennyi, annyi amennyi, de E. Cs. számára az élet értelmét 
jelentette. 
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E. Cs. gondolatban, de ha a lapszám elkészül, ím írott szóban is kéri otthoni kellégáit, 
hogy szervezkedjenek területi egységekbe és vegyék fel a kapcsolatot a FAKOOSZ-szal. 
Szervezzék meg, hogy a KÖR eljuthasson mindenkihez. Nem vagyunk gazdagok, örök 
ellenzékben küzdünk mi is a mindenkori kormányzatokkal, ahogy az egészségügyieknél talán 
világszerte megszokott. Ez pedig azt jelenti, hogy a megnövekedett postaköltségek is gondot 
jelentenek. De, ha területileg megszerveződne az ottani kollégák csapata, akkor már 
könnyebb lenne a lap szétküldése. És persze reméli még E. Cs., hogy akadnak majd  arra 
olyanok, akiket írásra ingerel a körorvosi sors, nevezzük azt házinak, családinak vagy 
akárhogy.  

E. Cs. tehát reményeit leírja és elküldi. Nem könnyekkel telesírva, de reménykedéssel, 
nem hollóval, hanem kedves lapjának hasábjain. 

Gyertek el onnan otthonról, ide hozzánk haza.  
Gyertek, legyünk együtt a kongresszuson és maradjunk együtt utána is, ha lehet örökre. 
Öreg barátunk azonban e percben elérzékenyül és befejezi az elmélkedést. 
És elkezdi a reménykedést. 
Már megint! A viszontlátásig. 
 

Leányfalu 
(121. kép) 

 
2008. május 5. 

 
Dr. E. Cs. látszólag elégedett dörmögései 

 
A nagy hadművelet sikerült. A kormány meghátrált, és az alapellátás visszakapta – a 
népszavazás miatti bosszút jelentő elvonásnak megfelelő összegeket. A FAKOOSZ, AOOSZ 
eddigi legnagyobb sikerét könyvelheti el. 

E. Cs. egy egyébként nem baráti hangú bloggoló vagy minek nevezze, szóval 
elektronikusan izélő kollégát idéz: „ez egy csoda!” 

Micsoda öröm gondolja barátunk. Tehát még a legkeményebb, a belső ellenzék is 
észrevette, hogy nem vagyunk teljesen tehetetlenek? Aztán mielőtt az elégedettség a fejébe 
szállna, „helyzetet kezd elemezni”. 

Tudja, hogy jól jöttek össze a „dolgok”. Rossz pillanatban akarták torkukra tenni a kést, 
s ők jó pillanatban ütöttek a böllér kezére. Ha kissé megperzselődve is, de egyelőre 
visszamehettünk az ólba, gondolja. Na persze nem hízni, nevet E. Cs. és egyben elnézést is 
kér a „disznóságért”. Ennyi malackodás semmi ahhoz viszonyítva, amilyen 
megaláztatásoknak élete során egészségügyi dolgozó mivoltában kitették. 

Arra gondol, hogy sokan kicsinyelhetik az eredményt, hiszen az csak megközelíteni 
segített az előzőleg is fennálló eredendő hiányállapotot. De aki időt nyer, életet nyer. E. Cs. 
hosszú pályája során ezt sokszor megtapasztalta. Ezt a nyert életet kell most arra használni, 
hogy még előbbre lépjünk. 

Vajon a meghátrált hatalom képes-e újabb állásokat feladni? Vagy inkább a 
folytonosságot tagadva, új elméleteket gyártva indul előre? Nyilvánvaló, hogy a tárgyalásnak 
nem említett, szinte láthatatlan eleme volt az is, hogy maga a miniszterelnök se szenvedjen 
presztízsveszteséget. Hogy ne keveredjen az általa úgy megszenvedett és egyszer már oly 
bátran elítélt hazugságba. Ő ugyanis azon az éjszakán amikor „elárultatott” a szeretett 
társadalom, az őt pajzsra emelők által, így szólt: a vizitdíj kompenzálására se pénz se 
szándék. Így aztán nem is azt kompenzálták, hanem többletteljesítményért adták, amit adtak, 
és azt gondolták, hogy mások hasonló igényét mellőzni lehet. Csakhogy a részletekre nem 
figyeltek, s a mondvacsinált módon honorált többletfeladatok más ágazatbéli ellátói is 
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ellentételezésért kiáltanak. Vagyis okosabb lett volna elismerni az eredetileg létrehozott 
hiányállapotot, s onnan kiindulva lépni valamit. De a magas tárgyalópartnerek folyvást azt 
emlegették, hogy a pénzügy ezt elvárja. A pénzügy magyarázatot óhajt, a pénzügy munkát 
vár a pénzért. Szánalmas érvelés. 

E. Cs. arra gondol, hogy egy sajtpapírra le kellene írni egy átlag korú és képzettségű 
szakorvos közalkalmazotti bérét annak terheivel, hasonló módon egy asszisztensnőét, egy 
írnokét s egy fél takarítónőét. Ez a summa már meghaladja az átlag körzet finanszírozásának 
összegét. Ez pedig még csak a munkabér. És azt se feledjük, hogy ennek közel kétharmada 
visszakerül az államkasszába. Hol van hát a többi kiadás fedezete? Aki mindezt 
végiggondolja, egyúttal azt is megérti, hogy a háziorvosi praxis nem valódi vállalkozás. Csak 
annak terheit kell viselnie, de előnyeiből nem részesül. Miért kell ennek a helyzetnek a 
felismeréséhez vagy elismeréséhez a többletteljesítmény? 

Aztán nagyot nevet öreg barátunk. Bizony igazuk van. Több teljesítmény kell, hogy a 
semmiből megélhessünk. Már a könyvelési trükkök sokasága is az. Az is, ahogy 
mellékállásokból eltartjuk a területi ellátási kötelezettséggel vállalt praxist, maszek munkával 
a közfeladatot. Csak hát ők erről nem óhajtanak tudni. A hálapénzt, azt szeretik emlegetni. 
Az olyan, mint a nebuló füle (volt), amit húzogatni lehet, miközben a házi feladatról 
érdeklődünk. Ma már a nebuló húzza a tanár fülét, az orvosét pedig bárki ember fia 
cibálhatja, sőt ezenközben többletteljesítményt, lojalitást, empátiát, szakértelmet, tökéletes 
önfeláldozást és mágikus képességeket vár el tőle, – ki-ki a maga módján. Mást a hatalom s 
megint mást a társadalom. 

Na, de mégis léptünk egyet, s most, ha sikerül a profitéhes tőke karmait is elkerülni, 
még reménykedhetünk is egy feltámadásban. E. Cs. ezzel vigasztalja magát. 

Azok, akikkel a hatalom oldaláról tárgyalni volt alkalma, bizony nem bújhatnak ki a 
felelősség alól könnyeden rájuk ragasztott jelzők alapján. Nem bolondok és nem buták. Sőt! 
Céltudatos és okos egészségpolitikusok. Csak éppen azt kellene tenniük, amihez értenek, s 
nem azt, amit politikai érdekek vagy politikához kötődő hamis ideológiák várnak el tőlük. 

Feladatuk roppant egyszerű lehetne. 
Az egészségügyet szolgálva egy tagadhatatlanul beteg országot kellene szolgálniuk. 

Merthogy ők végül is szolgálni szegődtek. Ha a nagynyilvánosság előtt kérdezik őket, akkor 
ezt sűrűn bizonygatják is. 

Barátunk, saját példájukra gondol. Felvállalták a sok munkát, idejüket és testi-lelki 
energiáikat áldozták, szervezkedtek, olykor a kivihetetlennek tűnőt is megpróbálták, keretet 
teremtettek a semmiből, mikor kellett, bőrüket is vásárra vitték. Úgy is, mint vezetők, s főleg 
ami a legfontosabb: a tagság. Aztán a sikert követően mindenki feledte őket. Az aláírók 
között az arra érdemesek mellett és az arra kötelesek társaságában felbukkannak maguk az 
ellendrukkerek. Lehetne mérgelődni, lehetne bánkódni, de fő a siker. És az egység a további 
küzdelemhez.  

 
E. Cs. tehát kisigényű. Korának megfelelően.  
Beérné annyival, hogy akik a szakma irányításához szükséges hatalmat birtokolják, a 

dolgukat tegyék. Csak a dolgukat. Önzetlenül. Függetlenül. Képességeik szerint. 
Természetesen E. Cs. – bár korban sokak előtt ballag – a falvédőt még nem járta meg. 
Reméli ezután sem. 
 

Leányfalu 
(122. kép) 

 
2008. október 15. 
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Dr. E. Cs. körcsarnokbéli elmélkedése 
 

E. Cs. barátunk, ahelyett, hogy örömmel távolodna tanulságosan megalázó és rendíthetetlenül 
reménytelen, s tapasztalatokban mégis oly dús és csakazértis elégtételek sorától tarkított aktív 
pályafutásától, nem tud elszakadni reménykedésre ma is rászoruló övéitől. 

Most is ott ül egy hatalmas csarnok egyik székén, és az arcokat nézegeti. Érdekes 
módon azonban nem a kisszámú megjelent jól látható módon aggódó arcát, hanem az üres 
székek sokaságán üldögélő „látszólag láthatatlan” arcokat. Azokat, akik fáradtan, 
közönyösen, hitehagyottan, kiégve vagy akár az általuk éppen így „szolgált” 
eredménytelenségre hivatkozva, mások anómiában, gyökértelenségben, demoralizáltan stb. 
tengődnek országszerte. 

De vannak! Gondolja E. Cs. vannak és hordozzák a hatalmas terhet. 
Tagjai egy gyógyító rétegnek, mely ma is és mindenek ellenére, megoldja a gyógyítás 

legolcsóbb lépcsőfokának gondját. Akiket korbácsrendeletekkel illetnek, akiket pazarlóknak 
neveznek, s akik mégis a magyar költségvetés számára a – tudtán és tudtukon kívül – 
leghatékonyabb, legtöbb pénzt megtakarító szolgálattevők. 

Azok, akikről azt mondják, hogy feneketlen zsáknak nevezhetők, akiket nagy nullákhoz 
is hasonlítgattak, de akik még saját önfenntartási költségeiket is kénytelenek más módon 
megtermelni, mert amit kapnak az erre már nem elegendő. Sokan tudják, hogy ez szépen 
levezethető, kiszámolható. Csak akiknek mondani illene, azok éppen nem mondják. E. Cs. 
tenyerébe hajtja fejét és elképzel valamely versenyszférabéli daliát, amint cége, bankja, 
akármije felszólítja, hogy náluk ugyan dolgozhat, de saját megélhetését más módon kell 
megtermelnie, és már látja is, amint kiürülnek azok a büszke és globális önhittséget sugárzó 
üvegpaloták. 

Most mégis azon csodálkoznak, hogy egyre több orvos távozik – az európai normák 
szerinti jogaival élve – őket tízszer jobban megfizető, húszszor jobban megbecsülő helyekre? 
Azt akarják, hogy röghöz kössék őket. Fel sem merül, hogy a versenyszféra büszke ifjai, kik 
nesztelenül s távolról sem meztelenül, és természetesen ingyen suhannak drága intézményi 
kocsikon, és szintén ingyen, telefonok gombjait nyomkodva forgatnak hatalmas pénzeket, 
jobbágyi kereteket nyerjenek. Ők vannak birtokban, az orvos, a tanár,- a nemzet 
napszámosai, jobbágyok. S ebben még a hálátlan és önző társadalom is egyetért a 
hatalommal, és nem veszi észre végzetes tévedését. E. Cs. füle kissé kipirul, vérnyomása 
magasabbra hág, de lehiggasztja magát. Ebben nagy gyakorlata van. 

 
Az, hogy a székek üresek, hogy ott most csak elméletileg „holt lelkek” ülnek, az okos 

szakpolitikus számára E. Cs. szerint komoly figyelmeztetés és nem öröm. Ha ugyanis a 
magyar szakmapolitika célja a gyógyítás megmentése, sőt annak jobbá tétele, akkor ettől 
nagyon el kellene gondolkodnia. 

Ilyen hatalmas feladatot, ilyen hitevesztettségben tengődő szakgárdával megoldani 
egyre nehezebb lesz. És akkor még csak egy gondról ejtettünk szót. Nem beszéltünk arról, 
hogy az üres székeken ülő távollevők többsége rövidesen az országban még mindenhol 
fellelhető rendelők székeiről is hiányozni fog. Ugyanis maga sem halhatatlan. Bár istennek – 
kellő gúnnyal – már neveztetett illetéktelenek által. 

Nos, mi lesz akkor? 
És kik jönnek helyettük? 
Vagy, akik majd máshonnan jönnek, azok kaphatnak négyszer, ötször többet az eddig is 

itt szenvedőknél, mint Eger városában? Mert jelek szerint erre van pénz. Még eladósodott és 
átláthatatlan társaságok is rendelkeznek efféle titokzatos forrásokkal. Nem régen a „királyi” 
TV-ben dicsekedtek egyedülálló banki hátterükkel. (Ma vajon még áll e dicső háttér?) 
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Különös egy ország ez, gondolja E. Cs. Felénk az olcsó munkaerőt még büntetik is. 
Felénk más ágazatokban is megszokott, és mint mondani szokás: következmények nélküli 
minden képtelenség. Drága és felesleges metrók süllyesztenek műegyetemet, síkvidéki 
autósztrádák utánoznak metrókat és begyepesítendő betongyűrűkbe szorítva löszt 
omlasztanak, focisták focizgatnak, mások törvénykezgetnek, és megint mások szeretnénk, ha 
legalább tanítgathatnának. 

Talán azt akarják, hogy mi is csak gyógyítgassunk? kérdezi magától E. Cs. A régi „jó 
lesz falura, megeszik a gyermekek” jelszó alapján. Na, persze azt is tudja, hogy az éppen 
most roskadozó világideológia hívei a falut sem akarnák. „Ó Kárpátok Géniusza, Te mindent 
előre meglátó!”sóhajt sokat tapasztalt barátunk. 

Aztán erről régi emlékek és érzések ébrednek benne, és azokra gondol, akik azért nem 
jöttek el, mert mint kérdésére négyszemközt pironkodva elmondták: félnek!  

 
Leányfalu 

(123. kép) 
 

2008. november 21. 
 

Dr. E. Cs. felsőházi elmélkedései 
 

Barátunk megtiszteltetésnek veszi, ha mint öreg „egpol” harcost, meghívják az ágazat nagy 
eseményeire. Sokat már nem mer remélni, de elmegy. Hátha és egyáltalán! 

Most is az Országház felé halad. A városszélen hagyott kocsijából kikecmereg. Eső 
permetez, de nemsokára aláereszkedhet a metróba. Ott arctalan, közönyös tömeg várja. Most 
éppen nincsenek hangoskodók. Mindenki rohan a maga célja felé, hömpölygő 
panoptikumként, régi tornyok harangjátékát kísérő körbejáró faragott képek gyanánt, csak itt 
le-fel siklanak a mozgólépcsőn. Maguk elé bámulnak. Sehol egy mosoly. Még a párocskák is 
merev arcvonásokkal fogják egymás ezét, azát. Tökéletesen atomizált magyar társadalmunk 
keresztmetszete zakatol a föld alatt, azokban az elnyűhetetlen szovjet vagonokban. Együtt a 
globál-kapitalizmus eredménye és a szocializmus emléke. 

E. Cs. elnézi őket. Hiszen ő és barátai részei ennek, és egy élten át ezért az arctalan 
tömegért dolgoztak, dolgoznak, s a fogyó fiatalabbja talán fog is dolgozni. Ha csak el nem 
megy mosolygósabb metrók népét szolgálni. 

Átszállás, és már ott is van a Kossuth téren. Sorompók, láncok, katonák, merev 
hangulat, szinte szorongáskeltő. Tudja, hogy az 52 évvel ezelőtti – kideríteni, leleplezni máig 
nem engedett – vezénylők jóvoltából kifolyt vér innen soha le nem mosható. Olyan ez, mint 
az aradi vesztőhely. 

Udvarias eligazítás és az épület kétszeri körbejárása következik, oda-vissza. Egyszer 
láncokon kívül, egyszer láncokon belül. E. Cs. úgy érzi, ő a csak láncait veszthető proletár, 
aki szeretné azokat lerázni, de nem megy. Sehogyan sem megy. Maga elé idézi a stockholmi 
királyi palotát. Az ottlakók csak egy részét használják, a többi a közé. Sima arcú, mosolygós 
emberek sétálgattak arrafelé. Sokfélék: fehérek, színesek, egyenes és ferdevágású szeműek, 
göndörök és kopaszak. A parknak a királyi családot szolgáló részét alacsony fagyalsövény 
választotta el a többitől. Helyenként kis tábla volt látható: Privat! felirattal. A park mindkét 
részének vége a semmibe veszett, folytatása a nyílt mező volt. Sehol lánc, sehol katona, sehol 
szorongás.  

Egy „ó boldog Európa” sóhajjal barátunk már ott csipog a gépben. Nadrágszíjcsatját 
kémlelik. Aztán ruhatár és máris a felsőházi teremben van, ott ahol hét éve ugyanezzel a 
céllal már egyszer megjelent. 

Akkor is, most is a népegészségügyet emlegették, emlegetik. 
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Neves előadók, neves elnökök, neves és névtelen meghívottak. 
Szó esik sok mindenről, ami valóban fontos, de akár hét évvel ezelőtt, most sem látszik 

a cél fontosságához mért, azzal arányos anyagi háttér. Vannak okos beszédek, vannak elnöki 
értékelők, vannak mondatok arról, amit tenni kellene, még adatok is arról, ami van. Valahogy 
azonban alig érezhető a veszély felismerésének szele.  

E. Cs. tudja, hogy nagy a veszély. És ha ő tudja, akkor az illetékeseknek még jobban 
kell tudnia. És mégis, csak látszólagos igyekezet, csak semmire sem elég összegecskék, egy 
előadó szerint fejenként 58 forint, még annak kimondása is elmarad, hogy tudjuk ez semmi, 
hogy igazi méreteiben is ismerjük a veszedelmet. Egyik-másik beszéd azért érinti a bajokat, 
fel-felbukkan az ébresztgető szándék is. Neves professzorasszony figyelmeztet és idézettel 
zár. Godot-t és a várakozást emlegeti. Barátunk telitalálatnak érzi, s arra gondol, hogy 
nekünk már maga a várakozás vált célunkká. 

Szünetre kivonulván, szokás szerint a hamarabb kilopódzkodók által már „lerabolt” 
asztalok fogadják azokat, akiket érdekelt a téma és ezért szünetig bennmaradtak. Kávé, némi 
maradék sütemény, gyümölcs és vissza. 

Most a nagyok mondják el a magukét, s már szól is az elnöki zárszó. Akár hét éve. 
E. Cs. tudja, hogy mi történt e két programmal behatárolt hét év alatt. 
Az adatok publikusak, ezúttal is szolgáltatnak ilyeneket. Szépen kötetbe rendezve. Fel 

is üti. Örömmel olvassa, hogy 1980 óta jelentősen csökkent az abortuszok száma. E. Cs. ezt 
tartja egyik legfontosabb mutatónak. Aztán megnézi az élveszületéseket. Előveszi tollát és 
számol. Ha ezekhez viszonyítunk, akkor az abortuszok relatív száma 30 százalékkal nőtt! 

A demográfia kérdése azonban csak mellékesen említtetik meg a nagy népegészségügyi 
találkozón. Barátunk meggyőződése szerint egy nemzet testi-lelki-szellemi 
egészségességének legfőbb mutatója a népszaporulat. Hatalmas veszedelem fenyeget, de nem 
ezzel foglalkozunk. Hatalmi játékok vezérelte megoldás helyett, csak a megvilágosodást 
elodázó, de végveszélyt hozó kölcsönök körüli viták, feltételezések, gyanúk és egymásra 
mutogatás lengi be az ettől függetlenül is ható hazai csődöt elfedő világválság 
kommunikálását. 

Közben pedig elfogyunk. 
E. Cs. kilép a nagy időket látott gyönyörű teremből. Bizony akadna dolga itt egy valódi 

felsőháznak. Kellenének azok a felsők az alsók mellé. Király, az nincs már, de hol van egy 
ász? E. Cs. csak magukat Jolly Jokernek képzelő figurákat ismer meg sok hetest. Akik, ami 
igaz-igaz, mindent visznek. 

Ennyire futja most nekünk, ezt izzadtuk ki magunkból, gondolja kollektív önkritikával. 
Aztán lassan átballag a kupolaterembe. A Szent Koronát látogatja meg. Erőt merítene. 
A teremben zsivaj, röhögés, kávézók, bámész közönyös külföldieknek idegenvezetők 

hadarnak. Egyedül a korona hallgat beszédesen. 
De képesek leszünk-e mi hallgatni reá? 
 

Leányfalu 
(124. kép) 

 
2009. március 8. 

 
Dr. E. Cs. elmélkedése arról, 

hogy nagyjaink válságot vagy valóságot kezelnek? 
 

E. Cs. a felírt címre tekint, s máris önmagán nevet. Mikor voltak nekünk utolszor nagyjaink? 
Olyanok, akik nem média-nagyítóktól nőttek meg vaksi szemünk előtt. Olyanok, akiket 
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mostanában „trendi” sárral kenegetni, feledés felé terelgetni, akikről jobb a figyelmet is 
elterelni. Mert túl erős modellek mai, csak kicsit merő nagyjainknak. 

Szóval effélék manapság nem kószálnak üstökösként nemzetünk egén. De annál többet 
az eget helyettesítő, mostanában nagy igyekezettel digitálisra fejlesztendő képernyőinken. Ez 
a digi-tálalású új magyar horizont. Ők gondoskodnak arról, hogy mi együtt sem legyünk 
nagyok, s így aztán ne lógjanak ki sorainkból, sarainkból. 

E. Cs. leltározgat magában, s azon gondolkodik, hogy nem is kell olyan nagyon 
magasra emelkedni ahhoz a távlathoz, melyből alánézegetve alig észlelhető különbség a 
„nagyok” és a „celebek” között. 

Persze tudja, hogy utóbbi sem olyan haszontalan foglalkozás, hiszen ahogyan s amerre 
a dolgok haladnak, a féregevés egyre hasznosabb ismeret lesz. Nevezhetnénk akár 
táplálkozási reformnak is. 

De E. Cs. is csak itt él e derék féregevő és egyéb reformoknak hódoló celebektől 
nyüzsgő hazában, mint a negatív statisztikák szigetén. E téren az országok sorában vagyunk 
celebek. Mondhatni ez egy magyar Celebesz. Eg, a cseh miniszter által kis lepénynek 
nevezett szigetecske, mely lassan a zajló világ tengerén is egy va-zwack unikum lesz. Valami 
más. Annyira, hogy fogyó hazaszeretetünk is a másság szeretetének tűnhet.  

E. Cs. fellázad magában. Azért mégsem lenne szabad a féreg evést és a féreggé levést 
összekavarni. Előbbinek lehet szezonja, de utóbbinak ismerjük el, hogy nincs fazonja. 

Hivatalos statisztikák, ÁSZ adatok, köröttük az élni akaró élet kínjaival és 
tapasztalataival megerősítve, ordítva figyelmeztetnek, hogy elmúlt az ideje hatalmi és talmi 
játszadozásoknak. Veszedelmek lesnek ránk mindenfelől. 

E. Cs. nem érti, hogyan lehetünk ennyire kicsik, hogy a szakadék szélén is azt lessük, 
miként lehetne a pénz és a hatalom érdekében még egyet lépni előre? 

Aztán természetesen „magába fordul” és az egészségügy egyre homályosodó üvegén át 
tekint a dolgok lényegére. Ettől azonban még keservesebb lesz minden. 

A válságban, mely eltompulásunkhoz, elnyomorodásunkhoz és elfogyásunkhoz vezető 
utunkat tovább rövidíti, az annak kezelésében oly fontos nemzeti egészség, látszat és 
pótcselekvések színtere. 

Azzal áltatjuk magunkat, hogy legalább azt a kicsit, amit lehet, tegyük meg. Sőt imitt-
amott meg is tesszük. De közben becsukjuk szemeinket, az ezt semmivé silányító 
válságkezelők tetteit megpillantva. Mintha nem is a válságot kezelnék, hanem inkább a 
valóságot akarnák előttünk másnak feltűntetni. 

Újra és újra a valóság elkendőzése, a hibák takargatása, a veszélyek bagatellizálása 
vagy arányaik pillanatnyi szükség szerinti prezentálása folyik. Sehol nem bukkan fel egy 
útjelző tábla, egy iránymutató felirat, egy hiteles mondat arról, hogy ebben a helyzetben mit 
kellene legalább megpróbálnunk, túl azon, hogy adjanak most nekünk valakik, s majd 
visszafizeti valaki. Na, ki? Hát csakis az unokáink s azok unokái, egy leendő új világ 
rabszolgái.  

Köröttünk hasonló múltat hordozó szomszédok küzdenek a porondon. Ők legalább 
látják a veszélyt. Legalább mindegyiküknél látható egy irány, egy elképzelés. 

Nálunk azonban a jó öreg fűnyíró elve marad a szakértelem csúcsa. Minden erre 
konvergál. De az ellenkezője sem látszik kidolgozottnak. 

Hát ilyen rövid volt ez az ezerszáz év? Már vége is lenne? Érdeklődik magánál E. Cs., s 
ebből veszi észre, hogy sajnos magánál van. Nem rossz álom az egész. 

E. Cs. nem akarja ezt elhinni. 
Pedig ma már nem vigasztaló a szlogen, hogy túléltük a három T-t. Tatár, Török, 

Trianon után is állva maradtunk. 
Ma már csak egy halovány kis t maradt reménynek?  
A talán? 
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És sehol sem látszik az, amire várunk. A csoda! 
Mi lenne, ha magunkba néznénk – gondolja E. Cs. – és ott keresnénk? Onnan várnánk? 
Ha már olyan nagyon csodaváró nemzet vagyunk. 
A csoda azonban csak egy formában hangzik el.  
Hogy a „csudába” jutottunk ide?  
Ezt is egy egyházi ügyekben közismerten jártas celeb szokta mondani bősz 

megnyilatkozásaiban. Saját szertartását celebrálja ezzel. 
Leszünk mi még decelebrált nemzet? 
 

Leányfalu 
(125. kép) 

 
2009. június 23. 

 
Dr. E. Cs. elmélkedése a béren kívüli terhesség megszavazásának napján 

 
Öreg barátunk, korára való tekintettel, jogosnak érzi az öniróniát, s gondolatai ennek 
jegyében sorjáznak. Egyre többen vannak az alapellátásban, akik túl, olykor bőven túl a 
reprodukciós, sőt a produkciós koron is, kénytelenek dolgozni. Dolgoznak, mert a nyugdíj 
nemcsak hivatásuk gyakorlásától szakítaná el őket, de még a tisztességes megélhetés 
lehetősége is kérdésessé válna. És dolgoznak, mert nem tudják eladni praxisukat, de még 
reménykednek benne, hogy változhat a helyzet. Dolgoznak, mert utánpótlás híján nem 
hagyhatják magukra évtizedek óta kezelt betegeiket. 

Most zavaros hírek szálldosnak arról, hogy az oly szükséges munkájuk és nyugdíjuk 
között összeférhetetlenség jelenik meg. Ugyanakkor állítólag az is benne foglaltatik a 
megszavazott törvényben, hogy függetlenül a lehetőségek adta bérkivétel nagyságától, a 
beosztottjaikkal együtt, egy elképzelt táblázat alapján kell majd adózniuk és járulékot 
fizetniük. 

Vagyis a jövedelmet terhelő adó és járulék nem lesz összhangban a gyakorlatilag 
kivehető bérrel. Béren kívüli lesz. 

A háziorvosok meg magukon kívüliek. Aki magán kívül van, vajon hol van? S ott mire 
képes? Vagy a cél az lenne, hogy a magán legyen magán kívül? Így aztán becsődöl, 
utánpótlás meg se kívül, se belül. Vagyis a praxisok elfogynak. 

Mi készül hát itt?- kérdezné magától E. Cs. És körülnéz az évtizedek során 
rákényszerített és biztos, ami biztos alapon manapság egyáltalán nem haszontalan üldöztetési 
mánia jegyében. Csak észre ne vegyék, hogy ő összeesküvés elméletekkel kacérkodik. 

De ha nem számít a kiöregedés, ha nem kell az utánpótlás, ha a pályára való beáramlást 
semmilyen eszközzel, még anyagi forrást nem igénylő módszerrel sem támogatjuk, akkor mi 
itt a cél? 

Kinek jó ez? - merül fel a mai napság annyi mindent leleplező s annyi furcsaság 
megoldásához elvezető kérdés benne is. 

Vajon, ahogy gyógyszertári láncok jöttek létre, majd „valakik” önállóságukat elvesztett 
orvosokat is fognak dolgoztatni a kor, modern rabszolgaságnak nevezett, módszereivel? 

Ha bárki megpróbálja átgondolni ezt a nagy egész szempontjából részletkérdést (mely 
nem is olyan jelentéktelen) vagy a részlet megértését óhajtván a nagy egészet veszi 
szemügyre egy nagyobb perspektívából, azonnal olyan képtelen magyarázatokkal kénytelen 
szembesülni, melyektől hiába menekülne módszeresen, azok makacsul követik. 

Itt az egészségügy rombolása célnak tűnik. A tanügy elsilányítása szintén. A humán 
reprodukció mennyiségi és minőségi mutatóit egyaránt célkeresztben tartja egy kívülről 
érkező s nálunk lelkes támogatókra találó szemlélet. 
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E. Cs. nagyon igyekezne más magyarázatot találni, de újra és újra arra a 
meggyőződésre jut, hogy ilyen mértékű hozzá nem értés nem lehet, ennyi döntési pozícióba 
került alkalmatlan nem centrifugálódhat az élre. 

Ami nekünk hibák halmazának tűnik, az bizony összerendeződik egy másik, egy 
rombolást szolgáló, egy ma még globálisnak hitt, de önmagát (velünk együtt) is elpusztítani 
képes világ(t)rend körül. 

E. Cs. ennél tovább nem óhajt menni. 
Szegény fejének ez is elég. 
Kinéz az ablakon. Unokái békésen játszadoznak a gyepen.  
A szomszédos teniszpályán egy ismert MSZP szavazó egy hasonló Fideszessel vív ádáz 

csatát, nyögésük ide hallatszik, söreik már ott állnak behűtve. Csak az nem biztos, hogy 
melyik fizet. 

Hol a fenében rontottuk ezt el? 
E. Cs. fejét vakarja. 
Aztán hosszan nézi a kicsinyeket. 
 

Leányfalu 
(126. kép) 

 
2010. február 3. 

 
Dr. Egyszerű  Családorvos próbálja fegyelmezni magát 

 
Dr. E. Cs. immáron 120. elmélkedéséhez érkezett. Elmélkedik ő ennél többször is, csak 
magába fojtja a keservet. Ezúttal azonban barátunk, kihez hasonló 7 000 dolgozik a magyar 
ugaron (azt mondják ennyi a magyar alapellátók tábora, s ennek több mint ötszöröse, kik 
Hippokratészra esküdtek), nem hisz a fülének, s nem tudja elrejteni felháborodását. 

Sárdobálástól, szócsatáktól, hazugságtól és rágalomtól megundorodva ülne 
szégyenteljes kisnyugdíjasságának – szirénhangokkal színezett, hamar lelepleződött 
hazugságokkal rettegésre szánt – napjait számlálva, mikoron egy élet becsületes és 
tagadhatatlanul nem megbecsült munkája után, még kollégáival közös becsületébe is 
belegázolnak. 

Azt állítja, egy az ország vezetésére szakosodni óhajtó miniszterelnök várományos, 
hogy az orvosok (s velük együtt a pedagógusok) is az általa és politikus társai által ásott 
árkok választóvonala szerint látják el a magyar beteget!  

Ő nem akar ilyen országban élni, – mondja. 
Szakadj le menny boltozatja! 
E. Cs. lüktetni érzi fejében a vért. Arra gondol, hogy vajon a 35000 aktív s megannyi 

nyugdíjas orvos, meg ki tudja ennél mennyivel több pedagógus akar-e egy olyan országban 
élni, ahol ilyen kijelentést lehet tenni büntetlenül, sőt ezzel próbálván erősíteni egyéni és 
párthoz kötődő országvezetői ambíciók daliás reményeit.  

Ha ez egy valóban normális ország (természetesen nem olyan, mint amilyent egy 
másik, ezt a meghatározást néhány éve kitaláló, politikus szeretne), akkor most ennek az 
embernek a pártja azonnal miniszterelnök-jelöltet cserélne. 

Ezt a kijelentést nem lehet hozzámérni a – ma már tudjuk – büszkén beismerten kitalált 
23 millió román, vagy a kötéllel előrángatott kötél történethez. 

Ez nemcsak az orvosokat és pedagógusokat sérti, de teljes bizonytalanságba sodorhat 
hiszékeny betegeket, gyermeküket nevelő szülőket. Ha előző választások számadatait 
nézzük, közel fél országot. És természetesen, ha egyik oldalról így van, akkor miért ne lenne 
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elképzelhető, hogy a másik oldalon is a másik felét. Mert ezek szerint az eset fordítottja sem 
kizárt. A szörnyűség kijelentője erről nem biztosított senkit. 

A politikai haszonszerzés vágyának olyan ócska, felelőtlen, hazug és egy ember egész 
belső világát leleplező esete ez, amely felett nem lehet átsiklani sem bal sem jobboldali 
magyaroknak. 

Egy demokrácia nem működhet igazán jól egy valódi baloldal nélkül. Az a magyar 
baloldal, amelyik ilyennek akar látszani, csak egy azonnali és határozott lépéssel tudná 
elhatárolni (mennyit emlegették ezt a szót gondolja E. Cs.) magát ettől. Nemcsak a 
kijelentéstől, de a személytől, s nem csupán a személytől, de a gondolattól, és nemcsak a 
gondolattól, de a mocskos módszerektől is. 

A kijelentést tevő, párttársait nemrégen becsületes emberek gyülekezetének nevezte. 
Reméljük így is van, és közöttük sem marad visszhangtalan ez a borzalom. 

A kijelentést tevő nemrégen az ellenfél durva kampányával is riogatott.  
Vajon erre akart előre rátenni egy konténerrel? 
Ha igen, akkor nagyon mellé fogott. 
E. Cs., mint orvos és értelmiségi, mint magyar állampolgár, nem tudja elképzelni, hogy 

ezek után világosan gondolkodó ember ezt a gondolatvilágot támogassa. Ami nagy baj! Mert 
szükség lenne a baloldalra. 

De merre is van a bal? 
A széna vagy szalma példázatát régen ismerjük.  
Ha a bal a „széna”, akkor annak, aki nevében „szóna” másnak kellene lennie. 
De a jobb sem érdemel nagy dicséretet, ha ezt szó nélkül lenyeli. 
Ezt a kijelentést nem lehet szavakkal minősíteni. Politológusok, jogászok, ne adj Isten a 

köztársaság Elnöke, talán majd értelmezik, de ha nem lesz következménye, akkor a magyar 
jövő két pillérére, az oktatásra és az egészségügyre soha nem tapasztalt mélységek várhatnak 
még. 

Legalábbis az ifjú miniszterelnök-jelöltben róluk élő kép alapján. 
Természetesen azt is tudjuk, hogy milyen piedesztálra került felénk a hazugság, mint 

munkamódszer. Csakhogy ez nem lehet enyhítő körülmény.  
Ami viszont azt illeti, hogy Ő nem akar ilyen országban élni?!  Szegény (elszegényítet) 

ország vagyunk. Az „ócsítás” jegyében végezzünk számítást, hogy mi a gazdaságosabb? 
Több mint 100 000, vagy egyetlen ember költöztetése. 

    
Leányfalu 

(127. kép) 
 

2010. május 17. 
 

Dr. E. Cs. csendes forradalmi elmélkedése 
 

Elmélkedésen nevelkedett barátunk, ki az elmúlt idők folyamán – határozott elvei ellenére, 
vagy éppen ezért – nem csupán a pártonkívüliségnek, de a csendes magánkívüliségnek is 
elaggott példánya lett, az eddiginél is nehezebb szívvel elmélkedik az eddiginél is nehezebb 
helyzet megoldásain. És természetesen az egyáltalán nem természetes múlton. Mert most van 
csak igazán helyzet, s nemcsak nemzetközi, de magyarközi is. 

Minthogy törékeny testét a kör törte meg s nem a tőke, s minthogy ő maga soha nem 
törhetett a tőkére, töretlenül érzi magát érettnek a teljes törékenységre. Furcsa egy mondat, 
gondolja maga is, de bizony, mikor aktív állapotában magáért, nyugdíjasként meg a 
többiekért érzett tehetetlen aggodalom miatt – hogy ismét csak „Józsefinista” meghatározást 
használjunk – csomókban hullott a haja szála, s nem vette észre maga sem. Egészen addig, 
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míg megkopasztották. Akkor aztán láthatta, hogy mégiscsak működik ez az 
egészségpolitikának nevezett, merészségpolitikaként feltüntetett, nyerészségpolitika. 

De kik voltak a nyerészkedés nyertesei? Kérdezi magától a vén, erdőbe vitt 
konzervatív-tárgyilagos. 

Jól sejti, hogy nem sértegethet megannyi jeles szakembert szellemi fogyatékossággal. 
Mint ahogy hazafias érzelmek túltengésével sem kísérli meg – az utóbbi években ezért 
hivatalból kijáró – vád alá helyezni őket. 

Aki azt tette, amit egészségügyünkkel tettek, az nem ügyefogyott volt s ezáltal 
ügyetlen. Mert igencsak volt azoknak ügye. Egy sem volt gügye. Éppen ezért felelős 
mindenért, amit tett. És bizony tett! Nem egy és nem kettő. Egész szervezett csapat. Sőt, 
csapatok. Hiszen olykor még egymással is vitába keveredtek a nyerészségpolitika 
részletkérdéseit és díszlettárát érintő kérdésekben. És szolgáltak így idegen érdeket. Az 
elmélkedő tudja, hogy az ilyenfélék neve: komprádor. És, hogy honnan tudja? Hát a 
komprádorok és elődeik által egykor szervezett szemináriumokról. 

Egyszer csak azonban a komp-rádoroknak, pontosabban a gályának rá kellett jönnie, 
hogy mégiscsak a víz az úr. (Hiába, barátunk ma költői hangulatban folytatja prózai 
elmélkedéseit) Bizony. a víz dalra fakadt és forrni kezdett. Keserves himnuszokat énekelt és 
egyre tüzesebb lett. Így jött létre az a bizonyos fülkék forr a dal ma. Vagy, ahogy a 
szakemberek mostanában mondják: a „szavazófülkék forradalma”.  A definíció kitalálóját 
lehet szeretni vagy akár a szokott módon démonizálni, attól még igaza is lehet. 

A kérdés csupán azért fontos, dünnyögi maga elé E. Cs., mert végre kell egy vonalat 
húzni a pusztító és önpusztító múlt és a megmenekülés ígéretét hordozó nehéz, de 
elkerülhetetlen jövő közé. Az ilyen vonalakat meg forradalomnak hívják, s nem mindég a 
kiontott honfivér a jellemzőjük, hanem gyakorta a ki nem ontott vér honfisága. Sőt, olykor 
nem is kell győztes forradalomnak lenniük. 

E. Cs. azt is tudja, hogy az elmulasztott 20 év alatt sokkal nagyobb emberveszteséget 
szenvedtünk, mint esetleg egy ennél látványosabb és borzalmasabbnak tűnő háborúban. E 
veszteségben pedig vétkes az egészségügy, de nem a benne dolgozók által, hanem az őket 
munkájukban akadályozókon keresztül. S hol vannak még a halálba kapartak és a meg sem 
fogantak, meg az élő halottak elmondhatatlan szenvedése és az öngyilkosok, a szélnek 
eresztettek(kergetettek), a be nem fogadottak, stb.? Milyen statisztikák képesek ezt felmérni 
teljes egészében? 

E. Cs. szarkasztikus hangulatban sorjázza gondolatait, de közben a kétségbeejtő 
balgaság, az elmulasztott lehetőségek és a reánk telepedet komprádor szellem gondolata 
elsötétíti elmélkedését. Már nincs kedve sem viccre, sem iróniára, sem átokszórásra. Érzi, 
hogy hatalmas veszély felé rohanunk, és fognunk kell a visszahúzó köteleket. Vérző 
tenyérrel, tövisekbe kapaszkodó mezítelen talpakkal, recsegő ízületekkel is. Mert ettől függ a 
jövő. 

De vajon vagyunk-e még elegen ehhez? Vajon él-e még sorainkban az áldozatvállalás 
vagy legalább a szolgálat szelleme? Mert ennyi meddő küzdelem, ennyi hátunkon hordozott 
teher, ennyi megaláztatás, csalódás, undor után nem lenne csoda, ha sokan volnának a 
közömbösök, a megkeseredettek, a reményveszettek vagy egyszerűen csak a megfáradottak. 

Kesergő barátunk itt megálljt parancsol magának. Elég! Vissza a terhet könnyítő 
iróniához, aztán vissza a cselekvéshez és főleg a hithez. A hithez saját erőnkben s az 
Erőtadóban. 

Valóban ideje van a feltámadásnak, ideje van a szolgálatnak. 
Mert egyedül a szolgálat szellemének felismerése, elismerése és példája vezethet 

őszinte cselekvéshez és megmaradást jelentő eredményhez. 
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Ezt E. Cs. nagyon nagy elődöktől tanulta és a nyolcadik évtizedben sem hagyta kiverni 
magából. Tanácsnak is csak ezt hagyhatja a fiatalokra, s majd nekik is ezt kell 
hagyományozniuk az utánuk jövőkre.  

Reméli, nem leszünk éppen mi azok, akik az újra és újra elszakadó sokezer éves láncot 
nem voltunk képesek összekötni. 

Így aztán tovább elmélkedik, amíg bírja. 
 

Leányfalu 
(128. kép) 

 
2010. június 15. 

 
Dr. E. Cs. ismét csak visszatekint 

 
E. Cs. legutóbbi gondolataitól szabadulni nem tudván, tovább fűzi azokat. Barátunknak 
tudomásul kell vennie, hogy hátrapillantani már jóval többet tud, mint előre nézni. 
Ugyanakkor azt is tudja, hogy előretekinteni csak visszapillantás után lehet. 

Ideje lenne az előretekintésnek, de ez szükségessé teszi azt a visszapillantást is. 
Mi is vezetett oda, hogy mikor E. Cs. befejezte gyógyítói pályafutását, szomorúság 

helyett inkább valamiféle megkönnyebbülést tapasztalt magában, amiért nem kell tevékeny 
részese és egyben elszenvedője legyen annak, amit e rövid, de hatásában romboló korszak 
véghezvitt. Nem kétséges, valóban romboló volt, de rövid volt-e egyáltalán? Hiszen 
elmélkedésre hajló ismerősünk világháborúba nyúló gyermekkorában már megtapasztalhatta, 
hogy a rombolás rövidke idők műve is lehet, de az építkezés az korszakot igénylő munka. És 
aztán azt is megtanulta, hogy ez nem csak a szó szoros értelmében vett építés-rombolás 
vonatkozásában igaz, hanem a szellemi-lelki javak terén is. Aki tehát rombol, sokszoros bűnt 
követ el, és sokszoros felelősség terheli.  

E. Cs. azt is felméri gondolatban, hogy a rombolás felelőssége is fokozódhat, sőt 
hatalmasra növekedhet akkor, amikor nem tévedés, nem hozzá nem értés, nem röpke 
pillanatok műve, hanem tudatos szándék áll mögötte, s évek megtervezett munkája. 

És E. Cs. visszavonulásának évei bizony erről szóltak. 
Tudatos rombolás folyt. Ezt ma már aligha lehet tagadni. 
 
Beszélnek is erről (sohasem) eleget, csak éppen egy érdekes megfigyelés, egy zavaró 

hiányérzet az, ami ennek jelentőségét elhomályosítja. E. Cs. azt szeretné hallani hiteles 
szakértői szájak által pontosítva, hogy ez a rombolás kinek az érdekét szolgálta, s kik voltak 
azok, akik ennek az érdeknek feltétel nélküli kiszolgálóivá szegődtek. 

Nem valami dühös vérszomj vezeti barátunkat, hanem inkább az a cél, hogy a 
tisztánlátás egyszer s mindenkorra lehetetlenné tegye az események megismétlődését. De 
váljon természetesen lehetetlenné minden olyan szándék, mely ilyen célokat próbál akár 
részben is visszacsempészni – az óvatosan reménykedő, s hinni szeretné, hogy kemény 
munkára, építkezésre készülő – mába. 

Vagyis az előrenézéshez szükséges tisztázó visszatekintést óhajtaná. Mint gyakorlott 
gépkocsivezető az előzés elhatároztával. 

Körvonalazódnak a lehetőségek megengedte változások a jövő szempontjából oly 
fontos és megkerülhetetlen egészségügy területén, s számok is megjelentek arról, hogy 
mennyit vontak ki e forráshiányos ágazatból. Most éppen 650 milliárdot említ valaki 
400+250 elosztásban a biztosító és a gyógyító ágazat tekintetében, de már hosszú ideje nem 
emlegetik azt, hogy ennek „elkövetése” előtt éveken át 1500 milliárdos forráshiányról volt 
szó úton-útfélen. Ezt ma már ki sem merjük mondani. 
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Létezik-e olyan struktúrajavítás, amely ekkora hiányt képes áthidalni? 
Létezhet-e akkora s annyi emberi szolgálni akarás, amely ilyen nagyságú hiányt képes 

életáldozatával még további átmeneti évek során át kiváltani? 
Van-e lehetőség ilyen tökéletes struktúrát pénz nélkül megszervezni, van e lehetőség 

ilyen áldozatos embereket százezres számban kinevelni és itthon tartani? 
Ebben a hatalmas csapdahelyzetben, ennek mindent megmutató ablakán bepillantva 

lehet csak felmérni, hogy mit tettek azok, akik felvállalták, hogy más érdekek oltárán 
feláldozzák egy beteg nemzet amúgy is beteg egészségügyének jövőjét. 

Ide juttattak, de az elkövetők partnerei még mindég szavakon, kijelentéseken, 
lovagolnak, s közben ott himbálódzunk az igazság és – vagy a hazugság hasznosságának 
álságos kérdőjelével, álságos kezekben, álságos idők után, válságos idők közepén. 

Nincs kiút áldozat – okosan a lehető legkisebbre tervezett – kockázat, türelem és az 
eddig humán erőforrásnak nevezett nemzetnek a felemelése nélkül, aminek egyik 
alapfeltétele a szemeknek az igazságok felmutatásával történő megnyitása. 

Nagyot kell akarni, nagyot kell merni. Valóságosan, és nem csak jelszavakban! Ma a 
józan ész is ezt követeli.  

E. Cs. ezt tanulta a kisebbik haza Bethlen Gáborától és Tamási Áronjától s a nagyobbik 
Széchenyijétől és Németh Lászlójától is. 

Utóbbi ráadásul ma akár FAKOOSZ tag is lehetne. 
 

Leányfalu 
(129. kép) 

 
2010. június 17. 

 
Dr. E. Cs. most előre tekint 

 
E. Cs. előző elmélkedéseiben arra bíztatott, hogy előretekintés előtt nézzünk bele a 
visszapillantóba. Most azon gondolkodik: nem ártana magunkba is bepillantani. Ez a 
gondolat ott lappang benne, még „előző életéből”, Erdélyből, ahol is Makkai Sándor püspök-
író és gondolkodó figyelmeztetett a „magunk revíziójára”. E. Cs. megtanulta, hogy minden 
induláskor igen fontos kiegészítő kellék lehet ennek betartása. 

Ma, amikor a magyar nemzet, a sokat vitatott Trianon szóba összesűrített tragédiáját 
követő negyedik, de mondhatjuk akár, hogy hatodik talpraállási kísérlete előtt áll, E. Cs. arról 
sem feledkezik meg, hogy ezek a talpraállások jellemezték a Trianont megelőző évezredet is, 
és történész legyen a talpán, aki valamennyit képes kapásból felsorolni. Az azonban biztos, 
hogy minden ilyen esetben a tapasztalat szerepe ott sejthető. A tapasztalat leszűrése pedig a 
vissza- és magunkba pillantás ötvözete. 

Igen! A lényeg a tapasztalat, mondja barátunk, a tapasztalat, mely igazolja, hogy van 
számos példa arra, miszerint volt még felemelkedés sok nehéz időszak után, hogy képesek 
voltunk, tehát lehetünk ma is, egy ilyen – egyeseknek akár lehetetlennek tűnő – erőfeszítésre. 

 E. Cs. sokat elmélkedett a nagy egészen, de itt és most a „saját egykori háza tája” 
vagyis az alapellátás körüli teendőkről és lehetőségekről gondolkodna a nagy egészen belül. 

Mi is a helye az egykor volt körorvosnak, a ma családorvossá, elő- vagy vissza (?) 
léptetett – látszólag apró – társadalmi alkatrésznek, s mi a feladata? Mi akadályozta 
legjobban munkájában, s az akadályfutás közben önhibáján kívül vagy éppen önhibájának 
felróhatóan, mit rontott el? Melyek a pillanatnyi lehetőségei és a reméltek, vagyis az 
eredményes működését meghatározó személyes távlatai? 

Ismerősünk meggyőződéssel állítja most is, hogy nélkülözhetetlen szükséglet a minden 
lépésünket iránytű gyanánt vezető és egész küzdelmünket meghatározó nemzetstratégia 
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közkincsként történő felmutatása – amelynek egyik alapköve a nemzet testi-lelki egészsége –
, meg hogy ezt nem csupán az egészségügy képes megalapozni, de azt is tudja, miszerint az 
egészségügy elhanyagolhatatlan szerepén belül az alapellátás fontossága 
megkérdőjelezhetetlen és a többi ágazat működőképességét is meghatározza. Vagyis teljes 
képtelenség azon a megosztásra alapozott úton haladni tovább, mely az ágazatokat egymás 
ellen kijátszva takargatta a központi felelősség egészének hatalmas réseit. 

 
A másik, jelenleg mindent belengő kérdőjel, hogy olyan kérdések megoldására van 

szükség, melyek részben halaszthatatlanok, de a szükséges változásokat a hozzájuk 
szükséges forrásokkal nem fogják tudni a várt mértékben megtámogatni. 

Első pillanatban már felmerül az örök ellenfél, a legyőzhetetlen a pénzhiány. Nem 
engedhetünk azonban a fegyverletétel reménytelenségből fakadó kísértésének. A feladat 
annak felmérése, hogy melyek azok a lehetőségek ahol a pénz szerepe nem döntő vagy 
egyáltalán nincs jelen. Ezeket a lépéseket minél előbb meg lehet és kell lépni. Még akkor is, 
ha lesznek, akik ezt arra használják majd fel, hogy kijelentsék: persze, „ezek” csak ennyire 
voltak képesek, meg hogy „nem ezt ígérték” stb. 

E cél érdekében legkülönfélébb lehetőségek kínálkoznak az új vezetés előtt, a 
strukturális változásoktól a közérzetjavító, a jövőképet felvázoló, a tudati elemeket erősítő, a 
bizalom visszanyerését szolgáló lépések sokaságáig. Hála Istennek azt tapasztalhatjuk, hogy 
már az első intézkedések ennek felismerésére utalnak. 

A második, és már némi időt igénylő cselekvéssor az az anyagi forrást is feltételező, de 
a hiányt még nem fokozó intézkedések sora. Itt két fontos tennivaló van. A most 
befogadóbbnak tűnő politikát végre meg kell győzni arról, hogy az egészségügyi ráfordítás 
nem kidobott pénz, sőt. Jobban jövedelmez, mint a legtöbb egyéb befektetés. A másik, hogy 
valóban ki kell találni és felmutatni azokat a lehetőségeket, melyek bevételt hoznak és 
kiadást csökkentenek. Ennek kapcsán lehet egy olyan egyenleget felmutatni, mely aztán segít 
abban a bizonyos meggyőző munkában. Kiemelt szerepet kell kapnia itt az úgynevezett – 
legszélesebb értelemben vett – egészségiparnak. 

Ez utóbbi aztán átvezet a jövőbe, ahol már komolyabb ráfordításokkal is számolhatunk. 
Ezt a jövőt mégsem lehet pusztán homályos lehetőségként emlegetni vagy éppen hallgatni 
róla. A beruházásokra is képes harmadik felvonást, mint jövőképet, úgy az egészségügy, mint 
a benne egyenként dolgozók számára is fel kell vázolni. Ezt jólláthatóan előre lehet és kell 
vetíteni, akár az építőtelepeket eltakaró falon látható látványterveket. Az annyi áldozatot 
felvállaló „hűségeseknek” elég volt a sötétben botorkálásból. 

Öreg barátunk most észreveszi, hogy még csak a nagy általánosnál tart, tehát ismét 
visszatér a saját vizekre. 

Az alapellátásban is a fenti séma alapján eljárva, talán a mozdítható pénzösszegek 
tekintetében némi pozitív diszkriminációt alkalmazva (ugyanis itt a leghatékonyabb a 
befektetett forint) kellene eljárni. Adni, amennyit lehet, és könnyíteni a lehető 
legésszerűbben. Adni a praxist erősítő munkaerőfelvétel támogatására, amortizációra, 
kamattámogatásra, a praxis adás-vétel biztonságossá tételére, esetleges teljes privatizációs 
szándékok ösztönzésére, más remélhetőleg felbukkanó új és hasznos ötletek megvalósítására. 
Könnyíteni, és végre rájönni, hogy mekkora értéke van az egyre fogyó orvosi munkaerőnek, 
s nem balgán elfecsérelni olyan adminisztratív terhekre, melyek a megtakarítás szándékával 
és a bizalmatlanság jegyében születtek.  

A jelen erőviszonyok ismeretében kell meghatározni az elvárt feladatokat is. Egyben a 
beteg felé is kommunikálni, mi az, amire jogosan számíthat. Az újabb elvárásokat pedig már 
minden esetben a hozzárendelt forrásokkal együtt lehet csak megtervezni. 

E célok elérése is megkívánja, hogy a politika felismerje a családorvos, kiemelten a 
kistelepülések családorvosának egészségügyi szerepét jóval meghaladó, közösségformáló, 
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népességmegtartó, példát felmutató, kulturmissziót teljesítő stb. szerepét. E. Cs. 
természetesen tudja, hogy ahol akarja, a családorvos a közepes vagy nagy településeken is 
vállalhat ilyen szerepet, sőt ott ezt megteheti a többi ágazatban dolgozó kolléga is.  

A következő mondatot barátunk szinte hangosan mondja magában: „Az orvosnak a 
társadalmi elvárás szerint magas presztízsű személyiségnek kell lennie, olyannak, aki ezáltal 
a gyógyításon túl is komoly felelősséget visel.”  

Elmélkedőnk azt is tudja, hogy erre a szolgálatot jelentő piedesztálra még fel kell 
másznunk. Itt van szükség arra a bizonyos „magunk revíziójára”, arra, hogy ne intézzünk el 
mindent egy legyintéssel s a megjegyzéssel: „ide jutottunk, nem rajtunk múlott”. Mert ez 
ilyen egyszerűen nem igaz. Szerencsére ellenpéldák sora igazolja, miszerint ellenszélben is 
lehetett próbálkozni. 

Most pedig reméljük, kedvező szelek jöhetnek. E. Cs. is ebben reménykedik, s 
számolgat magában, hogy mekkora esélye van ebből még valamit meglátni. Már kinőtt abból 
a korból, mikor az időt még sürgette. Ezért magát a felfelé vezető utat is örömmel figyelné, s 
ahol gyengülő ereje megengedi, egyengetné maga is. 

 
Leányfalu 

(130. kép) 
    

2010. október 18. 
 

Dr. E. Cs. kor-szakos elmélkedése korszakos kor küszöbén 
 

E. Cs. jó sokat megélt már, és tudja, hogy elmélkedései nem korszerűek, pláne nem 
korszakosak. A korszakváltás ideje azonban elérkezőben levőnek látszik. Ilyenkor pedig a 
koránál fogva erre szakosodott elmélkedő, akarva – nem akarva, gondokat s ezekből fakadó 
gondolatokat forgat fejében. 

Az elmélkedésnek olykor eredménye, ha nem egyéb konklúziója születik. Akárcsak a 
derék Balázs történelem tanár úrnál, ki a marxi leplet hordó időkben óráját mindenkor a 
konklúziók levonásával fejezte be. Dörgő hangon diktálta: konklúziók egy, konklúziók kettő 
stb. 

Hát a mai elmélkedés konklúziója igencsak ellentmondásos, állapítja meg. S ezzel 
elindul a nehéz kérdések feltartóztathatatlan lavinája. Gondolatban. De leírható-e mindez? 
Akad-e értő fül, kérdezi magától a korra szakosodott elmélkedő. Mert bizony más hangokra 
szocializálódtak az ő elmélkedéseinek célpontjául kiszemeltek. S nemcsak egyszerűen úgy, 
hogy szoci-alizálódtak, de meggyötörtettek alaposan, s ezzel természetes jogokat is szereztek 
a jobbhoz. Az élet viszont rövidtávon nem logikus. Hosszú távú élet pedig nem sok van, 
pláne nem az E. Cs. félék köreiben.   

A szoci alízekkel ámítottak és ál izenetekkel megvezetettek, már nem fogékonyak a 
bárhonnan jövő ígéretekre. Látni akarnak, s főleg érezni valamit. 

Csakhogy ez éppen most és éppen az álságos idők eredményeként lehetetlen. 
Az a sok türelem, reménykedés, megértő vagy kényszerű elfogadás, önmérséklet, 

melyet az érdemtelenek oltárán elpazaroltunk azért, hogy hátunk mögött kinevessenek, sőt a 
médiát meglovagolva szembe becsméreljenek, bizony feleslegesen szállt el a semmibe. 
Nyilván csak számunkra és az általunk áldozatosan szolgált magyar beteg számára 
feleslegesen. Mert akik minket kizsigereltek, azok élvezték ennek közvetlen és közvetett 
hasznát. S valahol a távolban levő uraik pedig beseperték a lényeget. 

Így lett az elvonás korszakából a lelkeinket is elvonó, hitet, reményt, szolgálat 
szellemét is kiszivattyúzó időszak. És ez az időszak sokunknak egész életét jelentette. 
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S akkor most – mondja E. Cs. – most, amikor valóban és hihető módon kellene 
átvészelni egy mindnyájunk céljait szolgáló átmeneti időszakot, amikor valóban elhihetnénk, 
hogy nem lenyúlásunkra esküdtek fel választott vezetőink, most fogy el a belső 
üzemanyagunk. 

Már beszélni sem mer az elmélkedő áldozatról, mert a felsorolt és érthető okokból átok 
és kárhozat zúdulna reá.  

És szól a leegyszerűsített, az utolsó szó jogán sikoltozó kórus. Pénzt! Pénzt adjatok! 
Az meg nincs. Nincs, mert éppen annak forrásait zárták el azok, akik most nem találtak 

maguknak olyan alázatosan szolgáló komprádorokat, akik nekünk hazudjanak és az ezért 
nekik juttatott morzsákból éljenek jól. Az új hatalom erre nem kapható, tehát ellene kell 
esküdni. 

A hiányszámok megkötése az egyik utolsó kísérlete a neoliberális világnak arra, hogy 
megkötözve tartson minket. Ennek betartása mellett kitörni a kalodából – megfelelő 
képzavart alkalmazva – valóban saját hajunk megragadását kívánja. 

Az pedig fáj.  
De E. Cs. tudja, hogy elegünk volt a fájdalomból. 
És mégis. Ki kellene törni. Fájdalom árán is. 
Mert ez az egyetlen út. 
A nem létező követelése most értelmetlen és eddigi kizsigerelőink malmára hajtja a 

vizet. 
Ugyanakkor azonban E. Cs. arra figyelmeztetné a nagy kitörés kísérletének 

végrehajtóit, hogy emlékezzenek mindarra, amit a minket elárulóknak mondtunk. Az ugyanis 
alapjában véve mindenkire érvényes.  

Az ágazat tagadhatatlanul stratégiai fontosságú, a struktúra rossz, de változtatása 
forrásigényes, a benne leledző humán erőforrás kiöregedett, kiégett, áldozatvállalásra csak 
esetenként képes vagy alkalmas. A hozzá viszonyulás nagyon kényes kérdés. Az ő – 
mindenkori hatalomhoz való – viszonyulásuk ugyanis történelmileg berögződötten 
iszonyulás. A megoldás nem csak pénzforrást, hanem számos ezen innen és túl fellelhető 
jogos igény kielégítését kívánja. 

Az egészségügy bús tengere forr. Olyannyira forr, hogy az árvíz és a vörös iszap 
mellett felfogható harmadik katasztrófahelyzetnek is.  

 
Bár a kép egyelőre nem mutatható fel olyan drámaisággal, mint az iszapfolyam vagy a 

víznek árja, a megoldás mégis nemzeti összefogást igényel. Ez pedig a prioritások 
átgondolásának elfogadásában nyilvánulhatna meg. 

 
Leányfalu 

(131. kép) 
 

2011. február 8. 
 

Dr. E. Cs.  fejét még egyszer tenyerébe hajtja 
 

E. Cs. ismét elmélkedésre hajtja fejét, két tenyere közé. Amikor a gond igazán nehéz, amikor 
nemcsak egyénre, de nemzetre szabott, olyankor ez elkerülhetetlen. Visszagondol 
generációkon át őrizett emlékekre, a papírosokon vagy azt helyettesítő anyagokon, 
könyvekben, újságokban, szóban vagy éppen festményen, fényképen gyűlő, gyülekező s 
egyre gyarapodó múltra. És gondol fogyó jelenre, meg utódoknak álmodott jövőre. 

Idegen világ veszi körül. Az Én apoteózisa. A semmiféle más érdekkel nem törődő buta 
önpusztításé. Hiszen nincsen veszélyesebb játék az ember számára, mint amikor kiszakítja 
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magát a térben és időben körötte „volt, van és lesz” környezetéből. Szárazra vetett hal válik 
belőle. Mégsem látja ezt meg idejében. Nem látja és nem hallja, s nem is gondolja, mert szól 
a korszerű kórus körötte. Te, csak Te vagy! Valósítsd meg önmagadat! Persze szólnak a 
hangok a másság elfogadásáról is. Csakhogy ez valami egyoldalú játékká fajult. Azt a 
másságot kell elfogadnod, amelyiknek esze ágában sincs téged elfogadni a magad 
másságában. Pedig hát a demokrácia szabályai szerint, még többség is vagy. Sok tekintetben. 

Miközben megvalósítani próbálod önző önmagad, s még ráadásul környezeted önző 
önmagát leginkább hirdető másait elfogadod – ugyanis a természetben és a társadalomban is 
az önző egyed érvényesül, csak míg az állatvilágban elnyeri a szelekció által hivatalból kijáró 
végső büntetését, addig az emberi társdalomban ettől nem kell félnie – észre sem veszed, 
hogy egyedül maradtál.  Mint ilyen, elveszíted az embernek, mint közösségi lénynek 
legfontosabb kapaszkodóit, és minthogy vajmi kevés a reményed arra, hogy az igazi önzők 
közé küzdvén fel magadat, te is valamiféle más legyél, utolérhet az emberi társadalomban 
nem az állatok világához hasonlatos ésszerűséggel működő szelekció. Ezt pedig 
kontraszelekciónak nevezik, állapítja meg E. Cs. 

A világ erre halad. 
Barátunk emlékezetében generációk sora jelenik meg. Valamennyien vagy életükkel és 

vérükkel, vagy egész éltükkel szolgálták a közösséget. A mai szemmel nézve nevetséges 
önzetlenséggel. Mai ésszel döbbenetesen ésszerűtlenül. 

De hol lenne napjaink önző világa az ilyen elődök nélkül? Kérdezi E. Cs. 
Kit érdekel ez ma? – teszi hozzá. 
S közben tudja, hogy a megmaradásnak ez a kipróbált és egyedül bevált módszere 

azonnali felismerésre vár. 
Imígyen elérkezvén a napi közös gondhoz, E. Cs.-ben máris motoszkálni kezd a tegnapi 

tapasztalatok sok rétege által fedett ősi ösztön. Bizony azok a rétegek keményen és vastagon 
rakodtak le, csak nem, mint a guanó, hanem mint megannyi véres páncél és mente, megannyi 
összekaszabolt bőr és meg nem élt élet, vagy kemény küzdelemben leélt évtizedek furcsa, 
sokszínű, eklektikus, de szívós és védelmet nyújtó rétegei. 

Milyen lesz az a réteg, milyenek lesznek azok a színek, melyekkel a mi generációink 
járulnak hozzá e védőöltözékhez? Bizony E. Cs. csak silány műanyagokat, valódit 
helyettesítő műrostos kelméket tud felfedezni. 

A felismerés felé vezető utat egy nagy előd, egy előttünk járó körorvos jelölte ki. Azóta 
ezt harmadik útnak is nevezik, és sokan nem szeretik. Minden oldalról kapja a magáét. 
Csakhogy még senki sem tudott felmutatni jobbat. És az évezredes tapasztalat egyedül ezt a 
harmadiknak nevezett, de valójába egyedüli utat igazolja. 

Mert a nemzetben gondolkodni képes mindennemű nemzetrész, a szakrális jelképek 
által kijelölt és befogadószellemű elődök által körülhatárolt nemzet, az azt felvállalók 
közössége az, amelyik képes lehet túlélni ezt az álságos világot, ezt az egész emberiségre 
leselkedő katasztrófát. 

Elképzelni is nehéz E. Cs. számára, hogy az emberiség által kitalált pénzvilág 
úgynevezett fejlődése miként juthatott odáig, hogy ma már a verejtékes munka ára 
tizenkettedét éri a szappanbuborék tartósságú nemlétező pénznek. Hogy a világban 92 
százaléknyi nemlétező pénz uralkodik, s megfelelő technikákkal bármikor elérhetik, hogy 
emberek, nemzetek fiai próbálják átváltani azt a verejtékkel megdolgozottra. S minthogy ez 
képtelenség, hát fizessék a nemlétező kamatait, a kevéske létezőből. 

Miközben pedig mindez ott viharzik a fejünk felett és ott reng a lábunk alatt, mi kisded 
játékainkkal foglalkozunk, s azt képzeljük, hogy a lét és nemlét kérdésének megoldásával 
küzdve, olyan fontosak lehetünk, mint amilyen fontosnak kellene lennünk egy épeszű és ép 
erkölcsű világban. 
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Két év múlva 100 éves lesz az a döntés, amely ezt elindította gyakorlati útjára. Az 
Amerikai Egyesült Államokban született, de azóta sem hallunk róla, csak suttogásokat és 
káromkodó sikolyokat. Vajon miért nem terítik ki elénk az igazságot? 

Ekkora terheket cipelve mi is lehet a mai Én-ember feladata? 
Ha a világ keletkezése, vagy teremtése óta fennálló rend szellemében gondolkodunk, 

semmi esetre sem az, amit sugall a globalizált, neoliberális, bamba fogyasztásra nevelő 
világszellem. 

E. Cs. tudja, hogy az az út csakis a pusztulás felé vezethet. 
Mindenkit. Azt is, aki hirdeti és azt is, akit a hirdető elkábít, vagy magával kényszerít. 
E. Cs. felemeli fejét tenyeréből. 
Előre tekint, majd felfelé.  
Eleddig ez maradt a legőszintébb és legbeváltabb emberi mozdulat. 
A leghasznosabb is, hogy mindenki értse! 
 

Leányfalu 
(132. kép) 

 
2011. június 11. 

 
Dr. E. Cs. fejére átkot hozni is képes gondolatai 

 
Kritikus pillanatában vizsgálgatja E. Cs. a nagy közös teher, a magyar egészségügy 
öngyötrésig csépelt és eleddig soha megoldást nem nyert gondját.  

Nem olyan régen, alkalma adódott az új államtitkárnak elmondani, hogy mekkora 
csapdát lát azon a terepen, melyen most a megoldás feladatával küzdő politikus és az egész 
magyar orvostársadalom jár. Mit jár, gondolja E. Cs.? Inkább téblábol. 

A benne élő felmérheti az elkeseredést, de ennek mértékegysége nincs. Ha ma oly 
divatos elektronikus információforrásokat néz, azt nem tekintheti mértékadónak, hiszen úgy 
is mondhatjuk, hogy az, egy erre szocializálódott – nem lebecsülendő, de belterjes – társaság 
véleményét közvetíti. Mennyire fedi le ez a nagy egészet? Lehet-e ennek alapján megítélni 
közel 40000 szakember hangulatát, és megismerni véleményét? Ki tudja? 

E. Cs. nagy gondban van, s úgy érzi ezzel nincs egyedül. 
Az államtitkárnak akkor azt mondta, látja a csapdát. Hiszen tőle most az 

orvostársdalom – teljesen jogosan – egy olyan pénzt követel, ami MÉG nincs, ő viszont egy 
olyan türelemre int, amelyik MÁR nincsen. Úgy a még, mint a már a MÚLT terméke. A 
megoldás feladta viszont a MÁÉ. Így aztán száll az átok a MÁRA. 

E. Cs. minden eddigi igyekezetét átgondolja, és eszébe jut az a sok beszéd, írás, 
vitatkozás melynek részese volt, s melyek soha nem vezettek eredményre az egység, a közös 
fellépés, a világszerte tisztelt erőként elismert egészségügy politikát befolyásolni képes 
hatalmának megmutatására. 

 
Vajon miért éppen most jelenik ez meg? Vajon miért zúdul az egészségügyet leromboló 

erőket valaha bíráló szavaknál és fenyegetéseknél sokkal nagyobb össztűz azok fejére, akik a 
múlt romjait takarítva készülnek egy remélt újjáépítésre? 

A mai szakmai ügyetlenkedések nagyobb felháborodást keltenek, mint a nyilvánvalóvá 
vált rossz szándék annak idején? 

E. Cs. tanácstalanul tárja szét karjait. Sajnos „ez van”. Talán, mert a türelem most 
fogyott el igazán, talán mert, a remények túl gyors változások látomása közepette 
nevelkedtek, talán, mert most nem kell félni megtorlástól, talán, talán? És talán, mert 
mostanra nőtt fel az a megjósolt generáció, kiknek megjelenésével E. Cs. nem csupán az 
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elröppenő szó, de az írás megmaradt és visszakereshető dokumentumaival is igazolhatja, 
hogy „megfenyegette” az éppen ilyen szellemet ébresztgető, nevelgető ártókat. A jóslat 
bekövetkezett. De már nem nekik, nem azoknak árt.  Azt is tudja, hogy ez a nemzedék nem 
bűnös. Erről szó sem lehet. A bűnösöket máshol és sokkal bonyolultabb magyarázatok 
mögött kellene keresni, de ez olyan vitákat gerjesztene, melyek újra megosztanának. Ezért 
ezt későbbre kell hagyni, nem most a veszély óráiban lefolytatni. De egyszer ki kell majd 
beszélni. 

És még valamit tud E. Cs. 
S mindközt ez a legkényesebb. Ez is puskaporos, de ezt nem lehet most sem elhallgatni. 
Minden sérelmünk és átszenvedett életeink ellenére tudnunk kell, hogy van egy 

magasabb szempont is. 
E. Cs. arra gondol, hogy az a sok munka, amit abba fektetett, hogy övéinek értékeit, 

fontosságát, a nemzet felemelkedése és megmaradása szempontjából tagadhatatlan 
jelentőségét elmondja, a mindenkori illetékeseknél nem talált meghallgatásra. Csak 
önmagunknak beszéltünk, saját fontosságunk tudatának gyógyító hatásával próbáltunk 
túlélni. Arra, hogy egy nemzeti szükségállapot, egy katasztrófahelyzetet felismerő cselekvési 
kényszer állapotába éljük bele magunkat, soha nem kértek. Ennek nem is láthattuk értelmét, 
mert nem létezett ilyen igény. 

Mert ez akkor, ha ki is mondták volna, csak hazugság lett volna.  
Ma azonban naponta ezt éljük meg. 
Látjuk a helyzetet, látjuk a célt, látjuk a küzdelmet minden hibájával és eredményével. 
E. Cs. kénytelen magában elismerni, hogy most csak a türelem és a küzdelemben való 

részvétel lehet ésszerű.  
Kaphatunk, sőt kell is kapnunk jobb pozíciót a sovány prioritáslistán, de minek, ha az 

egész országgal együtt zuhanunk a semmibe? 
E. Cs. megismétli hangosan is: bizony most szellemi szükségállapot van. Nem hirdették 

meg, de kerülgették a témát. Annak, aki lépésnyivel képes meghaladni rövidlátó érdekeit, 
észre kell vennie ezt.  

Figyelmeztessünk, de ne ártsunk! Ez lehet talán a minimális program számunkra. 
Borzasztóan nehéz. Mert azonnali beavatkozást igénylő helyzet fenyegetése közepette a 

mögötte megoldásként felsejlő időigényes folyamatok támogatására lenne szükség. 
E. Cs. úgy érzi, hogy ezt kötelessége elmondani. 
 

Leányfalu    
(133. kép) 

 
2011. augusztus 26. 

 
Dr. E. Cs. szívéhez kap, majd ismét elszomorodik 

 
Pályájára nosztalgiával vegyes keserűséggel visszagondoló barátunk a kánikula rabja. 
Lesötétített szobájában, az utált légkondicionálót időnként bekapcsolva dolgozik. Olykor, 
mint az űzött vad, máskor csendesen szépen. Még nem sejti, hogy nemsokára – példás 
formában – azokat a menő csillagokat is meglátja. 

És a telefon megszólal. 
Barátságos női hang szól. Arra kéri, hogy kórházuk műszergondjain segítendő, juttatná 

el adományát adott címre. 
Az eset mára már rendszeresnek tekinthető. Egy-két hetente, de jó esetben is havonta 

fordul elő hasonló megkeresés. És más kollégák is ugyanezt tapasztalják. 
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E. Cs. először felkapja a hidegvizet tartalmazó flaskát és lehűti indulatait, aztán 
gondolkodóba esik. 

Mi ez, és ki találta ki? 
Mert ha szélhámosság, akkor annak a rend oly éber – és koroktól függően sokoldalúan 

hasznosítható – őrsége már régen nyomára bukkanhatott volna. 
Ha viszont valódi gond megoldására kiötlött módszer, akkor az újabb elemzést igényel. 
Oda jutottunk volna, hogy Münchhausennek nézik az egészségügyet is? Saját hajánál 

fogva kell kihúznia magát a bajból? Sőt! Saját maga hiszi ezt, saját magáról? Az orvosok már 
nemcsak éhbérért dolgozva, de éhbérükből is támogassák a kórházakat? 

És ha már olyan jól megosztottak minket, vajon miért a háziorvosokat keresik meg a 
kórházak műszereinek ügyében?  

Ha semmi másra nem, de ahhoz ismét elég, hogy a két tábor egymásra mutogasson. 
Sajnos, de igaz. E. Cs. felteszi magában a kérdést, hogy mit szólnának a fekvőbeteg intézetek 
orvosai, ha mégoly bársonyosan női hangon is, de azzal a kéréssel fordulnának hozzájuk 
telefonon, hogy a háziorvosi rendelők jobb felszereltségét támogassák? 

Aztán másik gondolat is felbukkan az ősz haj alatt. A gyűjtést szervezők lemaradtak 
egy brossurával? Ugye így mondták ezt régi Kádári algikus és noszt-algikus (általában: 
Nagyon Ostoba Szocialista Tévút, egyeseknek: Nekünk OSZTogató) időkben. Ugyanis ezek 
ma is abból az elterjedt korabeli információból indulnak ki, hogy a körorvos az csak gazdag 
ember lehet. 

E. Cs. természetesen azt is tudja, hogy hasonló hírek a vezető kórházi orvosokról is 
terjengtek. Vajon ők kapnak-e efféle telefonokat? 

Íme, hogy él emlékezetünkben a pénz rossz szagú ártásának megosztó ereje. 
De a gyűjtögetők emlékezetével is lehet némi baj. 
És ki adta meg nekik a címeinket? 
 
Mi már bizonyítottunk. Nem Münchhausen hirtelen mozdulatával, hanem saját hajunkat 

folyamatosan húzkodva. Ennek köszönhető, hogy van alapellátás. A sajtó tele van azzal, 
hogy az alapellátás megerősítése az első lépés az olcsó és jó egészségügy felé vezető úton. És 
ez igaz is. Mindeközben E. Cs. – a haza szükségállapotát észlelvén – ráadásnak még 
türelemre is int, tehát további önhajhúzásra buzdítana. 

Ami viszont a kéregetőket illeti, vajon ki talál ki ilyeneket, mi készteti erre, milyen 
tévhitek vezérlik, mekkora felelőtlenség, amit tesz, milyen indulatokat kelt és a mai 
ármányos, összeesküvés-elméletes világban ráadásul mennyire tekinthető akár ártó szándékú, 
provokatív hangulatrontásnak is? Ez már sok, gondolja E. Cs. 

Barátunk tehát lehiggad. 
A méreg elszáll, marad a szomorúság. 
Ekkor azonban választékosság igénye és jómodora hagyja cserben. 
Így szól: kik lehetnek ezek a marhák? 
 

Leányfalu 
(134. kép) 

 
2012. január 18. 

 
Dr. E. Cs. megpróbál alászállni a gond magaslatairól annak mélységeibe 

 
Elmélkedés az élet megrontója? kérdezi magától újfent – a jelek szerint 
megváltoztathatatlanul megrontott életű – E. Cs.  
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Manapság nem lehet csupán elmélkedni. „Emberekszerte” és vérmérséklet szerint: 
gondolkodni, tépelődni, önmarcangolni, őrjöngeni, félteni, szeretni és gyűlölni akaró és tudó, 
hazugságot élvező és attól irtózó agytevékenységek lennének regisztrálhatók egy 
koponyákba belelátó drága műszerrel. Már ha a cseles közbeszerzési eljáráson azt venné-
vehetné meg az illetékes intézmény, amelyik működik is. Mert, hogy mai napság ilyen témák 
is „fennforognak”.  

E. Cs. tudja, hogy minden gondunk felett ott lebeg a világnak hatalmas ragadozó 
madara, s mi kiszolgáltatott galambként próbálunk vele egyazon légtérben szárnyalni. 
Egyetlen védelmünk a csőrünkben hordott olajág – annak általunk is megélt és megismert 
„presztízscsökkenésével” együtt. A gyengénlátók odalentről, a ragadozók mindenhonnan 
agresszív fegyvernek láthatják, látják, láttatják azt. Lehet, hogy jobb lett volna eldugni a 
fészekbe és üres csőrrel körözgetni, lehetőleg pont a nagy madár alatt, felkínálva szerény 
magunkat, nagyságát táplálandó?  

Aztán ismerősünk elhessenti a fantommadarakat, és ő maga pedig próbál leszállni a 
földre. Számunkra megoldhatatlanul végzetes gondok közül a talán több eséllyel megoldható 
kicsik közé. Azok közé a kis gondok közé, melyeket közelségük számunkra felnagyít, s 
életünk fókuszába állít. Mi viszont kellő elbizakodottsággal, de némi okkal is, azt gondoljuk, 
hogy ezek megoldása is hozzájárulhatna ama nagyok elleni esélyeink növeléséhez. 

Az alászállásban E. Cs-nek éppen segítségére van egy konferencia, ahol szívügyével az 
egyszerű családorvoskodással is foglalkoztak. 

Sok hű-hó ismét? Okosak, tiszteletreméltók, jószándékúak a felszólalások. Csak a 
tisztázó beszéd egyelőre mit ér? 

Nem csupán a már emlegetett világtrend, európai trend, Magyarországot elsodorni 
készülő trendek miatt, de sokkal földhözragadtabb szempontból is. 

E. Cs. megtanulta, hogy egy helyzetet legjobban úgy lehet megítélni, ha a tettek felől 
vizsgáljuk azt. Tettek és azok tettetése pedig az elmúlt két évtizedben is megszámlálhatatlan 
helyzetben voltak megfigyelhetők. 

Most E. Cs. csak egyetlen egy, de nagyon jellemző és átlátható, önleleplező eseten kezd 
elmélkedni.  

Magyarázza meg nekünk valaki, hogy akkor, amikor mindenki meggyőződhetett az 
alapellátás privatizációjának sikeréről és azt is elismerték mindenkor, hogy az alapellátás 
valóban alapot is jelent az egészségügy számára, amikor a praxisjog külső hatások miatt 
bekövetkező elértéktelenedését is felismerte minden kormány, hogy akkor, amikor mindenki 
tudja, hogy a praxisok tulajdonosok közötti mobilitása – rendkívüli fontossága ellenére – 
megdermedt, miért maradt minden kormányzat alatt csupán ígéret a praxisalap létrehozása? 
Sok tíz- és százmilliárdot befolyásolni képes néhány százmillióról van szó, de a megoldás 
eleddig az ígéret szintjén többször is elakadt a végső igen előtt. 

Ha ez az összehasonlíthatatlan méretű két tétel nem tűnt fel a fiskális döntnököknek, 
akkor vagy vakok, vagy annyira nem értenek az egészségügyhöz, hogy annak fontosságát 
semmibe veszik. Arra gondolni sem lehet, hogy azt, amiben az segíteni tud, nem tartják 
fontosnak. 

A kiérdemesült háziorvos vigye a praxisát, ha tudja! 
Igen, látszólag semmiség, a valóságban sok mindent eldönteni képes kis lépés lenne ez.  
Most ismét megígérték! 
Hihetetlen a pénzügyi gondolkodásnak ez a rövidlátó merevsége, és biztatóan 

sokatmondó lenne, ha éppen most, amikor minden támogatásra a legkisebb az esély, éppen 
most oldódna meg ez a gyakorlatilag apró, jelentőségében annál nagyobb kérdés. 

És akkor még hol van a többi, gondolja a megátalkodott elmélkedő. 
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Aztán eszébe jut a volt miniszterből lett kórházigazgató csendben és befejezésül 
odavetett megjegyzése, melyből kiderült, hogy ha sikerül a tárgyalás az IMF-el azért, ha 
nem, akkor meg azért kicsi az esély az anyagiakat igénylő talpra álláshoz. 

Aztán E. Cs. ismét elszakad a napi valóságtól. 
Azzal a galambbal akkora a baj, oly nagy a veszély, hogy méltatlannak érzi először 

nem arra figyelni. Nem könnyű. Hát még sok olyannak, akit még közelebbről érint a 
„fokozódó helyzetben” aprócskának látszó földi gond. S mégis. A lenni vagy nem lenni, még 
a menni vagy nem menni, vagy akár az enni vagy nem enni-nél is nagyobb kérdés.  

Arról nem is beszélve, hogy nemsokára mindentől függetlenül a világ ennél sokkalta 
nagyobb gondokat rejtegethet számunkra. 

Na, de – gondolja E. Cs. – ennél érthetőbb problémákról is elmélkedett már hiába. Ami, 
ha csak őt szomorítaná, nem lenne baj. Csakhogy ezek sokaknak sorsdöntő kérdések. És 
sajnos már nem az ő személyes sorsáról szólnak. 

E. Cs. érzi, hogy igazán pártatlanná, tárgyilagossá öregedett. 
Egy tény azonban minden elmélkedés feletti. 
Most a nemzet sorsa a tét. Közben – és nem véletlenül – az egészségügy sorsa is döntő 

pillanathoz érkezett. Az előbbi megoldása létkérdés, de utóbbi felismerése nélkül nem érhető 
el. 

Mást nem mondhatok, összegez E. Cs. és pontot tesz gondolataira. Vagy csak azt hiszi? 
 

Leányfalu 
(135 és 136. kép) 

 
2012. július 5. 

 
Dr. E. Cs. elmélkedése virtuálisról és aktuálisról 

 
E .Cs. hatalmas halom irat felett tekint a közeli messzeségbe. Rendezni kell közös dolgait. De 
a navigare necesse est is munkál benne. Írni kellene. S ha lehet, nem a fióknak, nem ama 
irathalmazt gyarapítandó. 

A világ azonban megy a maga útján, s a felette moralizáló értelmiségi szerencsés 
esetben megérzi a jeles író által definiált – így hitelesítve tehát leírható – könnyed lebegésű 
hasonlat igazságát: „madárfos vagyunk a patak vizén”. 

E. Cs. a napi cselekvésre intők csapatát gyarapítja. Nem forradalmároktól s nem is 
mártíroktól remél változást. A gonosz igen erős még mai napság. Olyan erős s oly 
rejtőzködő, hogy: senki sem sejti, mindenki tudja, senki sem látja, mindenki észreveszi, 
állapotában megfoghatatlannak tűnik. 

Barátunk nem őrült meg, s talán még nem a szenilitás mondat vele efféle zavaros 
mondatokat. A kor s benne világunk zavaros, pontosabban világunk tette korunkat ily 
zavarossá. 

Kettéhasadt világ, árok szabdalta nemzet, tudathasadt emberiség. Hiszen már azt sem 
tudni mi az, hogy jobb, s mi az, hogy bal. Ki, miféle szimbólum alat, miféle igazságot hirdet 
joggal?  

Az istenadta sorsa bizonyos egyedül. Az hordja a keresztet. Ha kell, horoggal, ha kell, a 
nélkül és közben csillagokat lát. Olyanokat, amelyek sosem hullanak le – bíróilag 
megerősítve – s másmilyeneket, melyek igencsak hulló jellegűek. 

Na, de minek is ír E. Cs. ? Hiszen már nem tudja fiókjait kihúzni a kiadatlan 
könyvektől. Kényszeres? Vagy inkább törvényszeres? Mert, hogy az a bizonyos navigare 
necesse est. Az! 



 178 

Csak merre? Hova? Akkor, amikor inkább csak menekülő életet élünk. Nem a merre, 
hanem a mi elől a lényeg, illaberek, nádak, erek! Akármerre csak el! 

Igen ezért mennek el a mi fiaink is. A valami elől. Ami itt van, de nem belőlünk fakadt, 
inkább reánk akadt, s most szívja a vérünk. Mi meg mennénk oda, ahova szívja. Rövid kis 
életünket másik látszatvilágba helyeznénk. Könnyebbe. Ahol aztán utóbb minket újra elérhet 
a gonosz, s ha sikerül kihúzni holtig, élve, majd féltve nevelgetett utódainkat kapja torkon. 
Mert ami szív, az nem nekik szív, az csak látszat, az csak átmenet. Mert az az erő önmagának 
szív mindenütt, ahol lehet. 

Szívtelenül szív. Nem ismer sem Istent, sem embert.  
Na persze E. Cs. tudja, hogy aki Istent nem ismer, az embert sem ismerhet. Ezen jó 

lenne elgondolkodni. 
Újrahallgatta Freund Tamás szavait. Talán az az agy, amely az agyat kutatva Agy Díjat 

kapott, hiteles lehet a kedves olvasónak, - gondolja E. Cs. Gondolja s reméli. 
Mert ezen a szinten fogalmazza nevezett meg azt, hogy az Isten éppen a tudomány 

magaslatain érhető legjobban tetten, s bizony ellentétben régi s újabban új generációk 
tananyagaival, a hit és a tudomány nagyon is kiegészítik egymást, s az ellentétükről szóló 
elméletek annál törékenyebbek, minél előbbre haladunk a megismerésben. 

E. Cs. attól tart, hogy elmélkedése nem minden generációt képes meggyőzni. De mi is 
egy generáció, s főleg milyenek a generációk? Különböznek-e egymástól, vagy alapjában 
véve nem? Avagy egy-egy életszakaszában hasonlít egymáshoz minden generáció? Persze a 
kor jellegzetességeit figyelembe véve. És egyáltalán van-e mai generációinknak 
jellegzetessége, hagynak-e nyomot e nyomott korról? Vagy súlytalanná váltak, ahogy azt 
egykor erdélyiek megfogalmazták: virtuálissá. 

Hiszen! S itt E. Cs. gondolatai elkalandoznak. Ahhoz ugyanis, hogy adott korszakban 
aktuális nemzedékről beszélhessünk, feltétlenül szükséges lenne az egység. S mikor voltunk 
mi egységesek? Pogány és keresztény; királypárti és kiskirály; vérét hullató kuruc és véle 
küzdő labanc; Habsburg-párti begyepesedett és forrófejű rebellis; országvesztésig elfajult 
vörös és bosszúra esküdött fehér; elhatárolódó népi és fölényeskedő urbánus; egyszerűen 
csak maradi és haladó; osztályellenség és azt irtó kommunista; kisebbségi érzésig alázott 
nemzeti és azt megvető kozmopolita; egymást tolerálni képtelen jobb és baloldal; és 
megannyi oldal, csoport, párt, irányzat szabdalta nemzedékeinket, s váltak azok örök 
virtuálissá, vagyis maradtak a: „lehetett volna ha” állapotában. 

E. Cs. azt is tudja, hogy kellenek az egységet felépíteni képes közösségek, nagyok s 
főleg sok kicsi. Olyanok, amelyek nevelnek, szűrnek, kitermelnek és bizony, ha kell ki is 
taszítanak. Mert, hogy az ember gyarló, s a kisközösség egyetlen fegyvere s nevelő eszköze a 
köztünk levő rossz csalhatatlan felismerése. Ilyen kisebb közösség lehet a szakmai is. 

Hazaérkeztünk, mondja E. Cs. s az eddig kényszerpályára helyezett olvasó. 
De hát nem lehet elég egy tájat, csupán a magasságból feltérképezni. Alá kell 

ereszkedni aztán, s foglalkozni minden fűszállal. 
E. Cs. elmélkedik, s a karaván halad. 
Mindenki tegye a dolgát, mondja barátunk. Ez az egyedüli biztos támpont. 
A közösségekben – kicsiben-nagyban egyaránt – azonban vannak, akiknek feladata a 

harc. Ők a katonái ama közösségnek. 
Nekik ez a dolguk, nekik ezt kell tenniük. 
Akkor is, ha olykor meddőnek tűnik az a harc. 
Csak jól kell felismerniük az ellenséget. 
Csak a muníciónak jónak kell lennie, nem olyannak, ami visszahull. 
Barátunk mára eleget elmélkedett. Az iratcsomó tovább nőtt. Vajon virtuális nemzedék 

tagjaként szaporítja a szót? Vagy megyünk valamire, valamerre. Vagyis vagyunk valami! 
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Leányfalu 
                                                            (137. kép.) 
 

2013. január 31. 
 

Dr. E. Cs. kötetzáró elmélkedése 
 

Dr. E. Cs. visszatekint hosszú pályájára, és úgy érzi, összegezni kellene szerteágazó 
gondolatait, körülnézhetne még egyszer a tapasztalatok kényszerű tárházában. Gondja van 
azonban az elhatározással. Felmerül benne, hogy lehet-e joga bekiabálni a pályára, melynek 
már nem játékosa? Majd arra a meggyőződésre jut, ha jószándékkal teszi, 
megengedhető…bár, ama pokolba vezető út is ezzel van kikövezve, mint mondják. Aztán 
megállapítja, hogy minekutána egy életen át edződött a pályán, talán maga is teheti azt, mint 
a játékosból lett edzők. Egyszóval, hogy „ossza az észt”. Azt is tudja, kockázatos ez, hiszen 
önmagát fogja ismételni. Talán utoljára. S így bocsánatos. 

Már csak ilyen ez a szenior kor, dünnyögi túlzottan szelíd önkritikával.  
 
Mi is volt és mi is van? Egyetérthet az ismert okokból is lassú folyamatokkal, és 

egyetérthet az ezt kísérő türelmetlenséggel? 
Milyen is valójában a Haza helyzete? Ideje lehet-e most a követelésnek? Mi a helyes? 

Türelemre inteni, avagy az ügy halaszthatatlansága miatt szakszerűen figyelmeztetni a 
döntéshozókat? És ha igen, mikorra nem helyes ezt időzíteni, mert olyan eseményeket 
befolyásolhat, amelyek eldönthetik az egész közös jövőt? 

Miközben gondolatait leírni készül, átérzi, hogy minden szó, minden szóköz kényes 
pontokat érinthet. Kinél ezért, kinél azért. A hangulatot pedig pattanásig feszítették! (Vagyis 
nem csak úgy magától feszült).  

Az összkép hol bíztató, hol meg aggasztó.  Ki-ki úgy látja, magyarázza, ahogy akarja, s 
kevés az annyira felkészült éleslátó, aki helyesen húz egyenleget. És főleg tárgyilagosan, 
érdekektől és saját érintettségétől függetlenül.                                                                                                                                                                       

Barátunk most valóban töri a fejét. 
Az egészségügy mindenkié. Mindenki joga, mindenki érdeke, a megmaradás egyik 

záloga. Még az összeesküvés elméletek is olyan pontnak ábrázolják, ahol a gonosz erők 
könnyen törhetnének jövőnkre. Itt E. Cs. kissé megborzong. Attól, hogy van ilyen vélemény, 
s attól, hogy ha nem is igaz, de van logikája.  

Mindenesetre ez az egészségügy fontosságát húzza alá. Sokszor gondolt erre és beszélt 
erről búcsúzni készülő barátunk, hogy hazánknál nagyságrendekkel nagyobb országok, 
mérhetetlenül nagyobb urai is óvakodtak ujjat húzni az egészségügyi lobbyval. Sőt volt, aki 
belebukott a kísérletbe. Csak nálunk sikerült ezt megtenni. És ennek okozói csakis mi 
lehetünk. Persze mentség, gondolja csendes-búsan, hogy közel fél évszázad 
szocializmusépítést mímelő világa és közel negyedszázad neoliberális hatás alatt zajló 
nemzetnevelés után bizony nemcsak tömegeink ítélőképessége sorvadt el, de mi magunk is 
visszaléptünk a – presztízst is jelentő – csalhatatlan ítélőképesség lépcsőfokain. Nem csupán 
a külső szemlélő előtt, de valljuk be, önbecsülésünk terén ugyanúgy. Ezt főleg igényeink 
milyensége – és nem annyira mértéke – illusztrálja.  

Nem önostorozó bántásnak szánja. Ennyi talán a magunk revíziójából elvárható tőlünk, 
gondolja E.Cs. 

És folytatódik az elmélkedés. Az egészségügy, melynek szakmai lehetőségei messze 
lekörözték az anyagi lehetőségeit, ezen az úton megállíthatatlanul megy tovább. Mert a 
gazdaság által is serkentett tudomány (itt a haszonelv és az örömteli fejlődés még egy 
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hajóban evez) rohamléptekkel tárja ki a gyógyítás új meg új kapuit, míg az anyagi 
lehetőségek gazdasági és demográfiai okokból egyaránt szűkölőben vannak. 

Ugyanakkor, az ilyen helyzetbe került egészségügy, ha megszólal – rendszer 
semlegesen – magára húzza az ellenzékiség fals árnyékát. Ennek a csapdának a megszűntére 
egyelőre sehol a világon nincs remény, csak méreteiben és kezelésében vannak különbségek. 

Sóhaj tör fel a már oly sok levegőt elfogyasztott kebelből. És a gondolat tovább pereg. 
Mi lesz itt? Várható-e olyan morális letisztulás, amely felülemelkedni tesz képessé a 

gazdasági gondon? És lesz-e olyan gazdasági felpezsdülés és stabilitás, mely megteremtheti 
annak alapjait, hogy hatékonyan lehessen politizálni a morális felemelkedés érdekében? 

Egymás nélkül egyik sem lehetséges. Min, amiképpen céltalan mindkettő, ha egy 
fogyó, beteg, eltűnését közönyösen bámuló nemzet keretei közt próbál teret nyerni, de 
ugyanakkor éppen e bajok ellenszere is. 

Sürgető gondok nyomasztják a nemzetért aggódókat, állandó szükségállapotnak 
megfelelő lépéskényszerek terelnek utjainkon. A kevés áldozatkész és a sok érdekvezérelt 
egymásnak feszül. A tétova tömeg ide-oda hajlik. A megosztottságból új meg új 
megosztottságok születnek. Gyanúba keverve hever legtöbb szent értékünk, azon értékek, 
melyek eddig megtartottak minket. 

De E. Cs. tudja, hogy nem foglalkozhatunk mindennel. Egyedüli megoldásnak továbbra 
is azt látja, ha mindenki a lehető legjobban teszi a dolgát. És ez az egészségügyben sem lehet 
másként. Sőt! Itt a szokottnál is erősebben érvényesülő igazság. 

Gyógyítani pedig kell, muszáj, kötelesség. Akár pátoszosan is fogalmazhatnánk: szent 
kötelesség. Akkor pedig minden eszközzel ezt kell szolgálnunk. 

Munkánkkal is, de jobbító szándékkal felemelt szakszerű figyelmeztető szavainkkal is. 
E. Cs. elmélkedéseit útjukra bocsátván ennél többet nem tud már mondani. Ha a sok 

pro és kontra érvet összeveti, csakis erre a csontig lesoványított alapigazságra lyukadnak ki 
gondolatai. 

Mielőtt leteszi a tollat, csak ezt üzenheti, és a sok elmélkedésből fakadó tapasztalat 
hasznosításának reményével adja remélt olvasói kezébe az eltelt negyedszázad elmélkedéseit. 

 
Leányfalu 

 
(138. kép.) 
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Dr. E. Cs. felsőházi elmélkedései ....................................... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 
Dr. E. Cs. elmélkedése arról, hogy nagyjaink válságot vagy valóságot kezelnek?.... Hiba! A 
könyvjelző nem létezik. 
Dr. E. Cs. elmélkedése a béren kívüli terhesség megszavazásának napján ............... Hiba! A 
könyvjelző nem létezik. 
Dr. E. Cs. próbálja fegyelmezni magát .............................. Hiba! A könyvjelző nem létezik. 
Dr. E. Cs. csendes forradalmi elmélkedése ........................ Hiba! A könyvjelző nem létezik. 
Dr. E. Cs. ismét csak visszatekint ...................................... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 
Dr. E. Cs. most előre tekint ................................................ Hiba! A könyvjelző nem létezik. 
Dr. E. Cs. kor-szakos elmélkedése korszakos kor küszöbén .......... Hiba! A könyvjelző nem 
létezik. 
Dr. E. Cs.  fejét még egyszer tenyerébe hajtja ................... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 
Dr. E. Cs. fejére átkot hozni is képes gondolatai ............... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 
Dr. E. Cs. szívéhez kap, majd ismét elszomorodik ............ Hiba! A könyvjelző nem létezik. 
Dr. E. Cs. megpróbál alászállni a gond magaslatairól annak mélységeibe ................ Hiba! A 
könyvjelző nem létezik. 
Dr. E. Cs. elmélkedése virtuálisról és aktuálisról .............. Hiba! A könyvjelző nem létezik. 
Dr. E. Cs. kötetzáró elmélkedése ....................................... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Azoknak, 
 

akik gyógyító munkával 
 

próbáltak életművet építeni 
 
 
 
 

 


