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"Vá.llalom !"
A' kaszással. ki holnap elragad,
Csak úgy dacolhatsz, ha gyermeked marad.

Shakespeare: XII. szonett

ORVOS: - Asszonyom, azt tudnia kell, hogy negyvennégy éves korban, k,jter-.
jedt, sokszoros daganatokkal szövődött terhesség mellett a szülés elég merész vál
lalkozásnak tűnik. Jelenleg biztosan megállapítható, hogy kéthónapos terhességről

van szó, azonban egy köldökig érő, sokszoros, rendkívül kiterjedt méhdaganat
szövődik ezzel a terhességgel. Ez egyértelműen műtétí javallatot jelent. A műtét:

teljes méhkíirtás. Hipertónia betegségben szenved.

ASSZONY: - Egy kérdésem volna. A szívem, mivel a tragédia miatt ennyire
kivan, ha végigcsinálom ezt ... az életben maradásom mennyiben biztosított?

ORVOS: - Hát... a kockázatvállalás az talán nagyobb, mint egy fiatal nő-

nél, de... '

ASSZONY: - Kérem, támogassanak és segítsenek engem ahhoz, hogy végig
tudjam csinálni. Nekem hat évvel il házasság után lett egy gyerekem... Nagyon
nagy szeretettel és boldogsággal neveltük tízéves koráig. Magunknak, mint csa
ládot, példaképnek szántuk, és ezt talán el is. értük mindaddig, amíg a tragédia
be nem következett.

Ugyanis a tragédia az volt, hogy a szomszédasszonyom elkérte a gyerekemet
1978. április 'l-én, hogy elviszi kocsikázni. Neki is két gyereke volt, azokkal ját
szott együtt. És odaadtam, hogy... hát mégis... tavaszi szünet van, hát elmen
nek egyet kocsikázni . " A férjem műszakban volt... Én csak úgy tudom, ahogy
utána meghallottam. Egy fácán nekiszállt a kocsinak . .. Megállt az asszony,
aki a gyerekemet elvitte. Kiküldte az én gyerekemet, hogy Atikám, ugorj ki és
mutasd meg a Zsigunak, hol van a fácán. Persze az én kisfiam kiugrott ...' és
a szembejövő kocsi elgázolta (sír) ... az lett a vége, hogy utána levő nap reggel
nyolc órakor halott volt ... És mi csak álltunk és megmaradtunk így, a mi sajá1:

-szenvedésünkben és ... nyomorunkban, hogy így fejezzem ki magam ... Én to-
vább három hónapig színte semmire nem emlékszem. Volt sajnos olyan pillanat,
amikor pár percre magamra maradtam, az életem forgott kockán. .

RIPORTER: - Öngyilkos akart Ienní.

ASSZONY: - Igen. Úgy éreztem, ezt nem lehet elviselni, és a mai napig is,
ebben az állapotomban, amiben itt vagyok ... · nem akarok vele zavarni senkit ...
Senkire nem akarom az én szőrnyű, de szörnyű bánatomat és terhemet ráróni,
és az éjszakáím telnek sírással ... Nagyon-nagyon nehéz elviselni ...

RIPORTER: Hogy nézett első alkalommal az autós szomszédasszony sze-
mébe?

ASSZONY: Amire én még halványan visszaemlékszem, fölényesen azt
mondta nekünk: most mít csináljak? .. Szüljek maguknak egy másik gyereket?
Vagy hasítsam ketté az enyémet, hogy maguknak is legyen? .. De hiszen mi
nem tudunk gyerek nélkül élni ... Amikor egy kicsit kezdtem feleszmélni. hogy
ml történt körülöttünk... azok a percek szörnvüek voltak. .. Nem hallani azt
a szót, hogy édesanya. Nem hallom többé ... és ez szörnyű (sír) ... Belépni abba
a szobába, ahol ő élt, ahol ő tanult, ahol a négyévi gyönyörű eredményét össze
szedte. '. Ki akartam ugrani a harmadik emeletről. hiszen gyerek nélkül én
nem tudok élni... Annáli is inkább nem tudunk gyerek nélkül élni, mert a mí
saját gyerekünk mellett is mindig képesek voltunk állami gondozott gyereket
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nevelni. Végig, amikor megszületett a kisfiam, mindig három gyereket neveltem.
Úgy éreztem, hogy az a szeretet, ami bennem van mint édesanyában, egy gye
rekre nem fér rá:

RIPORTER: - Mi a foglalkozása ?

ASSZONY: - Segédmunkás.
RIPORTER: - Mit csinál?
ASSZONY: - .A Finommechanikánál dolgoztam már 17 év óta. Illetve azóta

már a Mezőgép Kískunmajsaí Gyáregysége . " 1962. március 5-e óta dolgozem ott ...

RIPORTER: - És a férje?
ASSZONY: - Mint művezető dolgozik a vállalatnál , " És az is borzasztó

volt, hogy majdnem egyidőben a két kisgyereket is, akit neveltem, a vér sze
rinti szülők hazavitték, két hónappal a tragédiánk velőtt. Az is annyira megviselt.
hogy már akkor idegileg kivoltam, rnert tudtam, hogy olyan körűlmények közé
kerül haza a két gyerek, ami nekik nem megfelelő, és én úgy éreztem, hogy
ha nem is édesanya vagyok nekik, de többet tudtam nyújtani. mínt a saját édes
anyjuk. " Jelen pillanatban ismét :visszakerült a kétk:isgyerek állami gondo
zásba, ami nagyon-nagyon sújtja a szívemet, hogy én rnost itt vagyok és ők vár- .
nak engem, hogy jöjjenek hozzám... Nem tudjuk a további életűnket sem el
képzelni gyerek nélkül, hisren annál üresebbet, annál borzasztóbbat nem lehet
elképzelni, ha valakinek nincs gyereke. •

RIPORTER: - Amikor' az első orvosi vizsgálatokon túlesett, megkapták a
leckét.

ASSZONY: - Amikor megtudtam. hogy... ilIetve sejtettem. hogy terhes
vagyok, remegtem... Végigremegtem a karácsonyi ünnepeket... Január 2-án,
rettenetes útviszonyok ... negyvenegynéhány km-re Kiskunfélegyházától. " befa
gyott ajtók, ablakok a' kocsin... Úgy jöttünk vizsgálatra, remegő szívvel, hogy
igaz-e? Lesz-e még nekünk az élebben ennyi kis vigaszunk, és mít fog mondaní
az orvosom?.. Hiszen tudtam, hogy olyan daganataim vannak, olyan egészségi
állapotban vagyok a kimerült idéggel , szívvel, hogy '"nem vállalhatom" - talán
ez lesz a válasz. De úgy indultam el, bármi is lesz: vállalom! ... Az is volt a
felvilágosítás, hogy "nézre, az életébe kerülhet ennek a gyereknek a kihordása,

. megszűlése rrtútét alatt".
RIPORTER: - Amikor a férjével ezt megbeszélték, míre gondoltak?
ASSZONY: - Közölték vele, hogy a felesége az élete árán vállalja ezt a

terhességet. " A férjem sírva könyörgött, hogy így legalább ketten maradunk ...
ne vállaljam. ha az életem árán kell vállalnom . " Három nap gondolkodást
adtak, én három percet se kértem, csak egy tollat, hogy aláírjam a papírt, hogy
vállalom, mert nekem gyerek kell. A férjemnek könyörögtem, hagyd rám most
ezt az egyet, nem, lehet talán a S01:S már olyan kegyetlen hozzánk, hogy ez ne
sikerüljön ..., és a férjem sírva, de tudomásul vette, hogy én ezt vállaltam.

D

RIPORTER: - Elkezdődtek a kórházi napok.
ASSZONY: - Nehezen mentek, de ... "Nem elég jora vágyni: a jót akarni

kell! És nem elég akarni: de tenni, tenni kell!" érte, ..
RIPORTER: - A Váci-verset hozta magával, vagy ... itt jutott hozzá a kór

ház falai között?
ASSZONY: - Hoztam magammal, mert hiszen a gyerekemet is ebben a

szellemben neveltem.
RIPORTER: - Nem túl nagy a kockázat ezért a jóért?

ASSZONY: - Ennek sikerülnie kell.
ORVOS: - Jó reggelt kívánok! Hogy érzi magát, Irénke?
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ASSZONY: -,-. Köszönöm szépen, jelen pillanatban tűrhetően.

ORVOS: - Hát ennek nagyon örülünk, ugyanis a legutóbbi vizsgálat alkal
mával -úiabo kis komplikáció adódott ... ezt nyíltan megmondhatjuk magának ...
kinyílt a méhszá] . " Ez azzal a veszéllyel/jár, hogy koraszülés folyhat le ... Na
gyon elégedettek voltunk eddig magával, hiszen... hiszen minden utasításunkat
betartotta. " de, sajnos, ezt a méhszájzáró műtétet meg kell, csinálni. Altatás
ban végezzük, előtte' fel fogjuk .küldení a belgyógyászatra vizsgálatra. utána 
ha görcsölést érezne - tessék szölm nekünk, és akkor infúziót állítunk be, ami
vel a fájásokat sikeresen le tudjuk állítani . " Bele tetszik-e egyezni ebbe?

ASSZONY: - igen ... igen.

D

ASSZONY: - Minden percern úgy telt a kórházi ágyon, hogy ... talán ez
nem lehet igaz... nem lehet igaz, csak a daganatok miatt állt be változás a
szervezetemben . " Minden héten kétszer néztek, és vigasztalni próbáltak, hogy
igaz. '. ez így igaz, terhes vagyok... biztos már ..., és én nem tudtam hinni
mindaddig, amíg először azt a csodálatos szívhangot meg nem hallottam (sír) .
és ezt... nem tudja csak az, aki igazán gyerekre :vágyik... gyereket szeretne .
Egyelőre csak azért drukkolok,és csak azért küszködők, hogy életképes mag
zatig eljussak... Nem tud az foglalkoztatni, hogy még ennyi nap, még annyi
nap. " Nyolcan vagyunk egy szebában. A kismamák állandóan számolgatiák,
közömbösen. " hát ennyi nap múlva, meg annyi nap múlva szülök . .. így van ...
úgy van. Én akkor befelé fordulok... s kihullanak a könnyeim, - én nem tu
dom, mennyí nap van még hátra. Mikor következik be az, talán ami számomra
egy életre szóló, még egyszeri szörnyű tragédia lenne, ha ez a terhesség meg
szakadna ... Ezzel a daganattal persze az a rizikó is fennáll, hogy én, mint lai
kus, nem tudom azt, hogy jóindulatú, vagy rosszindulatú-e... nem vagyok be
biztosítva, hogy amikor... ha eljutok odáig, egy életképes gyereket meg tudok-e
szülni? Hogy az én életem utána biztosított-e? Hogy fel tudom ezt a gyerekemet
nevelni, vagy teljesen az édesapjára marad... De ha arra marad is, akkor is
jó kezekben marad, mert egy igazán szerető és odaadó édesapáról van szó.

D

ORVOS: - Jó reggelt kívánok! Hogy tetszik lenni, Irénke?
ASSZONY: - Köszönörn szépen,

ORVOS: - Remegést tetszik-e érezni?
ASSZONY: - Igen.
ORVOS: - Jó lenne, ha ezt a gyógyszert tudná folyamatosan szedni, bár

ennek a gyógyszernek ez a mellékhatása, de ezt különböző gyógyszerek adásával
csökkenteni tudjuk, teljesen megszüntetní nem sikerül, viszont óriási a hatása,
amivel le tudjuk állítani az idő előtti fájástevékenységet - tehát lenne értelme
a szedésnek. rnert á terhességet addig biztonságban tudjuk tartani. Tessék csak
ellazítaní a hasfalat . " megtapintom . " Nézze a fundus már majdnem a 001'
daívig ér, és itt tapintom a két ökölnyi miomát ...

ASSZONY: - Vannak olyan óráím, hogy bizony úgy begörcsöl, hogy negyed
óráig a tű bennem van, és jönnek az injekciókkal és lökdösik belém... és színte
ész nélkül vagyok a görcsöktől, a daganat úgy összegörcsöl. hogy saját magam
észlelem és érzem, hogy lentről, a méhszájtól teljesen végig, föl az oldalbor
dákig itt vannak... az egyik oldalon, tehát a magzat csak a másik oldalon tud
elhelyezkední , " De legyen életképes' . .. (sir) Hiszen már én is nyomorék va
gyok, lelki nyomol'ék... de akkor is vállalom. Bárhogyan is... és akkor is kérem
az orvosokat - bármilyen külsővel születik a gyerekem, hogy végtgcsinálhassam,
amíg élek nevelhessern ...

D
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ORVOS: - Itt egy hosszantartó... tokolitíkus terápiáról lenne szó, előtte

még laboratóriumi vizsgálatokat is kell majd végezni, a laborpapírokat megír
juk, jó?

ASSZONY: ~ Doktor úr, közel 100 napot feküdtem már mozdulatlanul, egyál
taj án föl se kelhetek?

ORVOS: - Hát ... a méh nyugalmának biztosítása érdekében mindenképpen
tovább kellene feküdnie ...

ASSZONY: - Meg is fogom tenni.

RIPORTER: - Hogyan lett ilyen ember?

ASSZONY: -- Az édesanyámnak mindössze két osztálya volt, kilencen voltak
testvérek ... Nekem nyolc osztályom van... A szüleímnek 70 hold földje volt,
és mí gyerekek is be' voltunk vonva a munkába. Én már hatéves koromtól kezd
ve háztartást vezettem. TUdvalevő, hogy egy parasztcsaládnál a lét csak a pia
colásból és a termelésiből állt. Rengeteget bíztak rám már akkor is ... Az ötve
nes évek elég nehezek voltak. Teljesen egymagamra maradtam, édesapámat el
vitték, édesanyám kórházba került, Kecskeméten feküdt hét hónapig... én egy
szál egymagam éltem tanyán. Ennivalóm annyi volt, hogy 15 deka kenyeret kap
tam egy napra, ezért kilenc .km-re mentem be rninden nap Szankra. Éjfél után
egy-két órakor elindultam, hogy jusson nekem kenyér. Egyszer a húsvét vasár
napi eledelem ez volt: a szomszédból kaptam egy fél kilónyi tiszta búzát és két
evőkanál cukrot ... Mínden nap kijöttek Szankról a rendőrségről megnézni en
gem, mert azért... annyi kis felelősségérzetet vállaltak, hogy itt egy kiskorú
gyerekre maradt az egész míndenség. Mindent elvittek, egy szalmazsákot ürítet
tek ki nekem, és egy lópokróc - ez maradt a lakásban az összes berendezés.
- És én ott' éltem.

Édesapám büntetése csak abból adódott, hogy nem tudta teljesíteni a bea
.dásokat '" mit tudom én: 70 mázsa sertés, 110 ezer tojás, meg... hatvanvala
hányezer forint büntetés. Azért is megbüntették, hogy pocoktúrás volt a me
zőn . " meg esetleg a kutya meg volt kötve. Én akkor, 13-14 évesen annyi pénzt
kaptam anagybugaci állomásfőnöktól a kisvasútnál. hogy beutazz:am Kecske
métre, én, aki azelőtt nem jártam Kecskeméten... megkeressem az ügyvédi
munkaközösséget, beállítsak az én gyereki egyszerűségemmel, és megkérdezzem.
hogy ügyvéd bácsi, ki vállalná az én ügyemet... ilyen és ilyen bajom van, de
pénzem egy fillér se nincs, de én szeretném, ha az édesapám kiszabadulna, 
És egy idős ügyvéd, a nevére ma is emlékszem: dr. Sánta József, azt mondta:
Kislány, ha kell bárhova elmegyünk, de végigcsináljuk. -'-- Ez az ember, aikat
EMBERNEK nevezhetek, mellém állt... a legfelsőbb fokú bíróságon végeztük
az ügyet. Az édesapám kiszabadult, utána egy hónapra édesanyám is hazakerült
az idegklinikáról... és akkor nem tudtuk tovább csinálni se lelkileg, se anya
gilag. " otthagytuk a földet.

RIPORTER: - Segédmunkás lett.

ASSZONY: - Majsára kerü1tem, a gyárba, ahol az volt a jelszó, hogy:
"Csak a majsaiaknak építettük"..Tehát én voltam az első vidéki. Ott ismertem
meg a férjemet, ő akkor csoportvezetőként dolgozott... Hét hónap után össze
házasodtunk, és együtt küzdöttük végig az egész életünket... Ebből nagyon-na
gyon boldog volt tíz év, amit a kisfiúnk adott nekünk. Rengeteg munka előzte

és követte azt, de úgy éreztük, nem vagyunk fáradtak... Építettünk egy házat,
teljesen a két kezünk munkája,

RIPORTER: - Talán kicsit kegyetlen a kérdés, de most már a teljes kép
kedvéért kérdezem: minek nevelte agyerekét ?

ASSZONY: - Én a gyerekemet? Az volt a célkitűzésünk. hogy rendes, be
csületes ember legyen. Nem volt kitűzve, hogy már csak orvosnak, vagy mér
nöknek szültem, de a tehetsége megvolt hozzá ... Négy évet tudok csak belőle
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bizonyítani, amit míndvégig elismerő oklevéllel végzett, a zeneiskolában két
hangszeren . " már egy évet németet tanult... válogatott volt a sportban, népi
tánccsoportban és éne~karban' vett ,részt... - Úgy készültem mindennap· a
gyermeknevelésre, mint a legjobb tanár, aki .úgy akar az osztálya elé lépni, hogy
"a tudásern legjobb javát adom". Benne akartuk megtalálni .és megkeresni azt,
amit mi nem kaptunk meg ... nem kaphattunk meg ... Úgy tudom elképzelni
ezt a gyerekemet - ha életképesen meg tudom szűlní és nevelni tovább -, hogy
benne vélem majd fölfedezni azokat az apró kis mozdulatokat, küíalakban, ter
mészetben, szóban, amiket az elsőben elveszítettem . .. És így él bennem mind
a két gyerek. Én tudom, hogy ezt ennek a gyereknek már nem mondhatom
mindég - ez csak bennem fog élni mint édesanyában örökké... így él a két
gyerek bennem, és nekern mindig két gyerekem lesz ...

RIPORTER: - A röntgenszebában 'vagyunk.
ORVOS: - A daganatos méh ikerterhességet ,hordoz!

D

ASSZONY: - Ikerbabaim lesznek ... (sírva) Nincs egy órája, hogy megvizs
gáltak '" Nem tudok a boldogságtól szavakat találnf ... (sír) ... Nem tudom el
hinni. .. és még eddig minden rendben! Nem tudom felfogni, hogy mi van körü
Iöttem.. . Két gyerekem lesz újra... két gyerekem!. .. Nem találok szavakat. ..
Váram a férjemet... (szünet) Édesapám! Ikerbabáink lesznek!

FÉRJ: - Igaz ez? Igaz?
ASSZONY: - (sírva) ... Ez így igaz... Most voltarn a röntgenén. " Lesz gye

rekünk, " (sír) ... Kimondhatjuk újra: boldogok vagyunk...
FÉRJ: "- Nem megy az már... nem megy az, csak pótolni fogja Attilát, de

ez már nem lesz soha olyan ... csak! lesz .célunk újra ... életcélunk. Nem hiszem
még mindig... Mindaddig kételkedek, míg meg nem születnek...

ASSZONY: - Megröntgeneztek. ..

FÉRJ: - Én csak abban hiszek, amit látok... hidd el.
ASSZONY: - Vártalak nagyon ... a portára lementem szólní, hogy ha megjössz
ha soha máskor nem is -, de most azonnal engedjenek' föl. ; .
FÉRJ: - Be is engedett a portás, most nem rkötözködött, mint máskor. Kér

dezte, hogy maga majsai, mondtam hogy igen - és egyből azt mondta, menjen
akkor be.

ASSZONY: - Már csak azért fohászkodjunk a sorshoz. hogy egészségesek le
gyenek...

RIPORTER: - Ne haragudjon... én ". én igazán nem illek ebbe a beszél
getésbe, de meg kell kérdeznem, a helyemben mindenki megkérdezné: Fölmérték,
hogy mí van, ha nem sikerül? Ha Irénke áldozata hiábavaló? .

FÉRJ: - Tetszik tudni... én - magamban legalábbis - fölmértem. Öt
mindíg arra biztattam. hogy biztosan sikerüln; fog. Mindenáron, de nem a felesé
gem egészsége vagy élete árán szeretném, mert nekem nem mindegy az, hogy
kettesben megmaradunk-e, vagy egyedül. - így is indultunk neki... a kételyek
azóta is éltek bennem és élnek. Én fölkészültem olyan dolgokra - no nem az
ő halálára -, hanem arra, hogy esetleg előbb el kel l venni a gyereket, vagy va
lami probléma van -, szóval erre felkészültem... de éppen úgy most is, mint
a kisgyerek halála után, a kiutakat kerestem, hogy na, hogy is... hogy őt meg
nyugtaeni. " hogy is tudom azt megcsinálni?

RIPORTER:. - Hét hónapja fekszik mozdulatlanuk Maga bejár hozzá...
FÉRJ: - Igen. Elhatároztuk mielőtt Irénke bejött, hogy ezt végigcsináljuk.

O ezt csinálja végig, én azt csinálom végig, és - tetszik tudni - úgy vagyok
vele, hogy mástól az ember nem várhatja, hogy saját sorsát megváltoztassa, más
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személy, ezt az embemek saját magának kell... Idáig is, a munkám során is azt
tapasztaltam, ha nagyon akarunk valamit, az általában sikerül. Csak azt akar
ni kell tényleg... és '" és törhetetlenül végigcsinálni. " rnindent.

RIPORTER: -'- Ha majd eljön az óra, amikor Irénkét a műtőszoba felé tolják,
milyen gondolatai lesznek?

FÉRJ: - Tetszik tudni, ha az ember egy cél t, vagy egy kis reményt elér 
nem gondolkozik, ott boldog az ember... és volf már ilyen eset. Ezt éreztem
tiszta boldogságnak. .. ami... nem függ semmitől, nem múlik semmin, hanem van
a maga tisztaságában és ... és ilyenkor nem tud az ember gondolkozní, hanem csak
örülni. . :'

D

ORVOS: - A betegek menjenek a helyükre, vizit következik. - Jó reggelt
kív-ánok! - Hogy múlt el az éjszaka, Irénke?

ASSZONY: - Nem nagyon jól, A szívemnél elég gyakori fulladást... és rit
muszavart éreztem.

ORVOS: - Tehát olyasmi érzése volt, míntha nem verne a szíve, '" vagy
szünet állt be közben? '

ASSZONY: - Közben szünet is ám be ... és utána gyors szív...
ORVOS: - ...érezte, hogy nem egyenletes a szívműködés...

ASSZONY:, - ...nem egyenletes...
ORVOS: - Igen... hát... már tegnap feltűnt, hogya pulzus emelkedik...

ma is megszámoljuk - 96-os, úgy tűnik, hogy még tovább emelkedett; .; Gör
csök? Nem jelentkeztek?

,ASSZONY: - Nem... enyhe bekeményedés, de különösebb görcsökről nem
panaszkodhatom.

ORVOS: - Ez nagy szerencse, mert a gyógyszer, ami a görcsöket lenne hivat
va megszüntetní, az váltja ki ezt a' szapora szívműködést. Hónapok óta tetszik
szedni, ez előbb-utóbb míndenképoen -ehhez vezet. - Most fontolóra kell ven
nünk, hogy melyik jelent nagyobb veszélyt: ha a gyógyszert elhagyjuk és a:
szívműködés rendeződik, és esetleg lehetőséget adunk a görcsök föllépésének. ..

ASSZONY.: - Doktor úr, az a kérésem, míndenképpen a gyerekeket mentsük...

ORVOS: - Talán estére már könnyebb lesz.
MAsIK ORVOS: - Ikerterhesség van. Ez egy kicsit nehezebbé teszi a mí

vállalkozásunkat, mere az ikerterhesség önmagában véve is koraszülésre hajla
mosít, tehát akkor együttes erővel míndent el kell követnünk azért, hogy a
terhességet még legalább. 5:-6 hétig megvédjük és akoraszülést megelőzzük.

ASSZONY: - Főorvos úr, ami ebből rám tartozik, maximálisan mindent meg
'teszek. " kérem, hogy legyenek segítségemre.

D
RIPORTER: - Most vagyunk a nyolcadik hónapban... és kezdődne a ki

lencedik...
ORVOS: (füstölögve) Miért nem küldték már .rnaguk el ezt az asszonyt

máshova? 'Vannak nekünk. nagyszerű intézményeink, itt vannak a klinikák, a
Szegedi Klinika míndössze 60 kin-re, a budapesti, az országos szülészetí intéze
tek. " Fölmerült bennünk: ne adj Isten, esetleg balul üt ki ez a vállalkozás,
akkor nekünk oda kell állnunk, és meg kell magyaráznunk, hogy míért vállal
koztunk, hogy vállalkozhattunk erre?

RIPORTER: :- Na és hogy?
ORVOS: - Kezdetben arról volt SZÓI, hogy ezt a terhességet próbáljuk pro

Iongálni, Olyan terhességet, amelyiknek sikeres fönntartásában tulajdonképpen
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magunk se hittünk ... Úgy képzeltük el: ez az asszony itt lesz nálunk egy-két
hónapig, bekövetkezik a spontán abortusz, hazamegy azzal á tudattal, hogy a
maga részéről mindent teljesített, sőt, túlteljesített annak érdekében, hogy a
tragikusan elvesztett gyermekét pótolja. - Ennek az asszonynak a terhesség si
keres teljesítéséhez egy-két százaléknyi sanszet adtunk csupán. De ennek az em
berfeletti és egészen rendkívüli elszántságnak és gyerekvágynak a láttán elha
tároztuk, hogy szövetkezünk. " és mindent megteszünk a magunk részéről a
vállalkozás sikere érdekében. - Túl Jól sikerült a dolog. A terhesség mínden vá
rakozás ellenére is folytatódott... Hála az asszony akaraterejének. a gyógysze~
rekre való jó reagálásának, a profilakbikus manőverezéseinknek,eljutottunk most már
az érettség fázisába. - Ez az asszony annyira kötődtk hozzánk, annyira ismer ...
annyira. " családtagga vált itt; - ebből a környezetből ezt az asszonyt kivenni,
lelki összeomlás...

RIPORTER; - Tehát itt a pszichés tényezők kiegyenlítik az objektíve jobb
Ielszereltséget,

ORVOS: - Föltétlenül, Többszörösek a rizikófaktorok. Először is: a beteg
kora, az előrement császármetszés, fl sokszorosan daganatos méh, az ikerterhes
ség - és pillanatnyilag ez a pulzusszaporulat is idegesít bennünket.

ASSZONY: - " .Jézusmáriárn... (liheg) ...

RIPORTER: - Hogy van, Irénke?
ASSZONY: - ...Köszönöm szépen... nagyon-nagyon nehezen most már...

úgy jó volna, csak arra fölébredni, amikor... indulunk a műtőbe... és visszain
tegetni. .. és visszajönni... és boldogan megköszönni azoknak áz embereknek,
akikkel eljutottunk idáig együtt... Rettenetesen fulladok, de nem panaszko
dom... nem szabad... vállaltam. Első perctől kezdve... és én akkor végiggondol
tam, nem panaszkodom.

RIPORTER: - Nem fél? Nem bánja, hogy így döntött?
ASSZONY: - Nem félek... nincs egy perc, hogy megbántam volna, hogy

vállaltam.
D

RIPORTER: - És elérkezett a nap. 1979. augusztus 16. csütörtök.
ApOLONO: - Jó reggelt kívánok! - Irénke, kedves, itt van a férje. El

értük ezt a nagy napot, amit olyan régen vártunk, hát - tessék elbúcsúzni a
férjétől.

ASSZONY: - Megjöttél. ..

FÉRJ: ~ Behoztam mindent, itt hagyom... a ruhákat, minden itt van, ami
kell... .

ASSZONY: - Maradj benn... maradjál. ..
FÉRJ: - ... benn maradok egy kicsit, persze... jól vagy?
ASSZONY: - Jól. - Egyedül azért drukkoljál. hogya gyerekek... Én jól

leszek, tudod... olyan kezekben vagyok. .. nem lesz semmi probléma.
FÉR.J: - Bízom benne...
ASSZONY: - Légy erős l. ..
FÉRJ: - Már beszedtem egy csomó gyógyszert.. . erősörlök.. ',

ASSZONY: - ...csak a gyerekek. .. Ne sírjál. " Bízzunk!
FÉRJ: - Én adclig... addig nem hiszek; amíg meg nem látom agyerekeket. .. _
ASSZONY:- Itt lehetsz.".. Megvárod, míg fölébredek, lUgye ?
FÉRJ: - Persze...

ASSZONY: - Zoltán!
FÉRJ: - Tessék!

ASSZONY: - Ez nekem legszebb volt az életemben... idáig...
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FÉRJ: - Most majd eldől, hogy létezünk vagy nem létezünk. .. Lesz-e cé
lunk? .. Lesz-e miért élni, vagy küzdení egyáltalán...

ASSZONY: - Vagy végleg elvesztünk .. - Nem tudom, de talán tovább
visszük . .. Végigcsináljuk, együtt. - Én most jót fogok aludni... és váram az
ébredest. .. hogy az első ember közölje velem, hogy ép, egészséges két gyerekünk
van...

FfiRJ: - ... Én most már kimegyek, majd' bejön a műtős és... nem zavarok
itt, .találkozní fogunk újra fent a műtőnél, ., Szervusz!

ASSZONY: - Szervusz!
D

ORVOS: - Jó reggelt, Irénke! Még egy utolsó> vérnyomás-mérés, mielőtt a
műtőbe fölvísszük, illetve még előtte majd kimegyünk a kezelőbe, és az öltest
kivesszük. " A szívhangokat is meghallgatom... Jó... Húzza föl karján a háló-
inget. .. 'I'udott-e jaludru éjszaka?" .

ASSZONY: - Tudtam.
ORVOS; - Elég volt egy tabletta?

ASSZONY: - Elég.

ORVOS: - Jó. És hánykor ébredt reggel?

ASSZONY: - Négykor, amikor hozták a 'babákat.
ORVOS: - Hát azt hiszem, elegendő ennyi alvás, igaz?

ASSZONY: - Elegendő... majd kialusszuk magunkat. ..

ORVOS; - Jól van... most egy pillanatig csendben maradunk... (a vérnyo
másmérőt pumpálja) ...Hát a szokásosnál kicsit magasabb, úgy látszik, az izga
.Iorn is szerepej játszik most... Van egy kis izgalom? Azt hiszem, ez óhatatlan...

ASSZONY: - .. .ígen. " biztosan.~..

ORVOS: - Akkor most még a szívhangokat is.,. itt szekott lenni, ugye?
(hallható a szív dobogása a műszeren át) '" Ez az egyik babáé, " I?s most nézzük
a másikat. .. Lehet jól hallani, ugye?

ASSZONY: - Igen .
ORVOS: - Jól van No most még egy kis türelem, mindjárt jön a műtős-

fiú, aki majd kihozza a kezelőbe először oda megyünk, aztán a műtőbe, jó?

ASSZONY;' Igen.,.
D

ORVOS: - Az anyát altatom, de az anyával együtt a narkotikum a két iker
magzatnak is vellámgyorsan bejut a szervezetébe. Igyekszem a magzatokat úgy vi
lágra hozni, hogy minél kisebb legyen az a depresszió, amit a narkotikum kifejt.

MAsIK ORVOS;' - Kezdődik az altatás. Irénke, tessék ránk figyelni.. most
azt kérjük, hogy rnély légzés közben számolj on, egytől fölfelé.

ASSZONY; - Egy.. kettő:.. három... négy... öt. .. hat...

ORVOS; - Nagyot sóhajtaní. ..

ASSZONY: - (sóhajt) " .hét .

ORVOS: - Még egy sóhajtás (hallható)

ASSZONY: - .. .nyóle. ..

MÁSIK ORVOS: - Még nem alszik... Mennyi van bent?
(Nem érthető, mit válaszolnak.)

ORVOS: - Tessék szólni,,,ha elég...
NOI HANG: - Igen...

ORVOS: - Egy szikét adj ide•.. (Közben a szívműködést jelző műszer hangja
hallható, aztán a műszerek zaja, az orvosok és a segítők szavaí.)
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NŐI HANG: - No? - Hú, - de aranyos ... itt a feje ...
ORVOS: - No itt van...
ORVOS: - Mindjárt látjuk... Kisfiú ...

HANGOK: - Kisfiú .

- Kis,fiú .

Tessék. .. a lefogás...
- No, sírjá!. .. (gyereksírás) Ez a legnagyobb öröm...

NŐI HANG: - Az egyik megvan ... Megvan az utánpótlás, hál' Istennek...
(gyereksírás) '" az egyik fiú lett. ..

HANGOK: - Jaj, itt a másik. "

- Kisfiú ez is!... Igen... Ezzel kell foglalkozni, ez egy kicsit
kisebb... De ez is jó lesz Adok neki véd... Jó adjál neki, hadd éljen... Jól
van, nincs semmi baj ... Jó jó a tónus?

- ...Most már igen...

RIPORTER: - .,. És itt a másik...

NŐI HANG: - Itt a másik - ez is fiú ... (műszerek zaja)

HANGOK: - Sírjál !. " olyan öröm lesz az nekünk... no, sírjá!... (víz cso
bog, majd lassan felsír a baba)

- ... ez az, ez a legszebb pillanat... sírjál !. ..
- Jaj de szép vagy... (szaggatott csecsemősírás)

ORVOS: - A másiknál még fönn kell tartani a lélegeztetést. . . Az egyik...
az A-magzatnál már a spontán légzés beindult, szívműködése rendeződött, behe
lyezzük az inkubátorba. '. A másiknál még mándig folyik ez a harc ... Ikerszülés
nél a második gyerek általában megviseltebb ... most is ezzel a jelenséggel állunk
szemben, úgyhogy az éles ztési manőver több .ideig szükséges ... (zajok)

NŐI HANG: - No, Zolika... sírj már gyorsan... gyorsan, gyorsan... így ni. ..
(gyenge hangon elkezd sírni)

EGY HANG: - ... Ez volt az első, igen... de a nehezebbik...

ORVOS: - Tessék idejönni...

NŐI HANG: - Igen, megyek. .. megyek

RIPORTER: - f~s vissza az anyához...
ORVOS: - Haladunk szépen... mindjárt kűnn van az uterust

FŐORVOS: - Nézzük meg a hólyagot itt még egyszer... hát... én azt hi
szem. " betehetjük ez a Ieíogást, egész lent vagyunk már ... Jó .. , jó, jó ... Na ...
Megfogjuk ezt... félelmetesek ezek a... félelmetesek... Ne keressük a bajt. ..
Elég lesz ez, még ezt mondjuk esetleg egy kicsit.. ezt meg itt... míndenesetre
lejjebb kell menní egy fogással... itt a jobb oldalon...ebből nem lehet baj...
A pulzusszám milyen ? .. Nagyon jó, nagyon jó Vigyázz, vigyázz itt ezekkeL ..

ORVOS: - A gyerekek teljesen jól vannak a nagyobbik három és fél ki-
logrammos. .. a kisebbiket még nem mérték meg... a légzésüle rendeződött...
igen-igen, kielégítő... Minden várakozást felülmúlt ... a sors keze rendhagyó mó
don vette kegyeibe ezt az asszonyt. .. jobban bírta a megterhelést. mint gondol
tuk. " Jó, megvagyunk I Köszönöm szépen ... Nem bírok maradni, mert annyira
izzadok!

NŐI HANG: - '" Siposné! Jó reggelt l, .. Készen vagyunk...

ASSZONY: - Nagyon aranyosak... (még kábult, aUg érthető, amit mond)

ORVOS: --. Nyissa ki a szemét, Irénke... Hallja amit mondok? Igen?

NŐI HANG: - '" Két kisfia lett. ..
ASSZONY: - Egészségesek?
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ORVOS: - Életerős gyerekek!

NOI HANG: - Hogy fogják őket hívni?

ORVOS: - Hangosabban...
ASSZONY: - Tibor, Zoltán...
NOI HANG: - Két egészséges kisfia van ...

ASSZONY: - Hál'Istennek!
NOI HANG: - Ébren van? .. igen?
ORVOS: - Gratulálok a fiúkhoz, Irénke. - A férje már biztosan látta őket,

legalább másfél órája...
ASSZONY: - Kőszőnőrn ...

o
FÉRJ: -:- 3,45 és 3,25 ...

RIPORTER: - Fantasztikus...
FÉRJ: - Itt van ki takarva, tessék. ..

RIPORTER: - Gyönyörű .
FÉRJ: - Minden megvan a szerszám is... (csecsemösírás)

FOORVOS: - Három és fél kiló, három és negyed kiló - hút... azt lehet
mondani : rekord! - Nagyon jól van, meg fog gyógyulni nagyon hamar, és ne
velheti agyerekeket. ..

ASSZONY: - (még kábultan) Ez lesz az én életem...

&

BEMONDO: - A műsor 1979 januárjától augusztusáig a kiskunfélegyházai
Városi Kórház szülészeti osztályán dr. Lux János főorvos és orvoscsoportja se-
gitségével készült. Anya és két fia rnindhárrnan egészségesek.

D

RIPORTER: - Tessék mondani, merre laknak Sipos Zol tánék ? .. Itt a l3-ban?

- Remélem, megkapták az expressz levelet ... Jónapot kívánok!

ASSZONY: - Jónapot kívánok. ..

RIPORTER: - Eljutottunk magukhoz, ahogy megígértük.

FÉRJ: - Nagyon örülünk... erre tessék. ..

RIPORTER: - Hány pelenka szárad egyszerre?

FÉRJ: - 25-30, mikor hogy... mikor rnilyen a termelés...

RIPORTER: - Hogyhogy szabaddá tette magát?

FÉRJ: - Déliutános vagyok. Jobbra tessék...

RIPORTER: - Kezitcsókolom, Irénke... sok-sokezer rádióhallgató, és sokszáz
levelező nevében engedje meg. hogy sok szerétettel köszöntsük, és ezt a való
ban szímbolikus ajándékot átadjuk. Még egyszer köszönöm, hogy annyian tanul
hattunk a maguk életéből.

ASSZONY: - Én is nagyon-nagyon szépen köszönöm mindazoknak az embe-
reknek, akik velem együtt éreztek. drukkoltak értem...

RIPORTER: - Hogy vannak?

ASSZONY: - Köszönjük szepen...

RIPORTER: - Jól vannak a babák ?

ASSZONY: - Egészségesek vagyunk... Egy kicsit most nyöszörögnek. várják
az ennivalót. .. különben jól vagyunk. ..
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HANGOK: ~ Mekkora haja van!
- Nézd, a másik milyen kis szöszí fiú lett ...

- Melyik az idősebb?

ASSZONY: - Zoltán az idősebb, ő volt a nagyobb súlyú... de most egy ki
csit lemaradt, úgyhogy Tiborka fölzárkózott...

RIPORTER: - Az egyik szöszí, a másik barna ...

ASSZONY: - Igen, így nézünk ki. Tegnap volt itt egy doktor bácsi Szeged
ről és nézte őket "csípőre", és azt mondta : íkerbabákban Zoltanka nagyon fejlett,
Tiborka túl fejlett.

RIPORTER: - Irénke, ez most már riporteri kérdés: hogyan alakult az éle
tük az6ta?

ASSZONY: - Nagy megértéssel, szeretettel fognak körül bennünket... Nem
sokszor mozdultam még ki a lakásból, de ha bementem a' község belsejébe, nem
tudok kettőt sem lépni, annyian mondják, hogy Irénke, végigsírtuk a műsort...

RIPORTER: - Leveleket is kapott?

ASSZONY: - Rengeteg levelet kaptam... sajnos még nem jutottam odáig,
hogy mindet megválaszoljam. mert nagyon le van kötve az időm a két babával,
az energiámhoz képest...

RIPORTER: - Akkor most az éter hullámain át válaszol a sok köszöntöre. "
ASSZONY: - ... Igen, igen ... Tegnap, arnikor megkaptam az önök levelét, na,

mondom, ez lesz a legjobb alkalom, hogy megköszönjem míndazoknak, akik druk
koltak értem és együttéreztek velem nehéz perceimben...

RIPORTER: - De drágák... egyik alszik, a másik pedig ismerkedik...

ASSZONY: - Értelmileg nagyon szépen fejlődnek, a doktornő is azt mondja.

RIPORTER: - Irénke, mí mosr jöttünk a félegyházi kórházból, ahol beszél-
tünk Lux János főorvos úrral, és tőle tudtuk meg azt, amit mí nem tudtunk és a
rádióhallgatók se tudtak, hogy a két ikerbaba közül a nagyobbik, az erősebb az
még egy éjszakát Kecskeméten, az intenzív osztályon töltött...

ASSZONY; - Igen... azon az éjszakán elvitték két órakor... bejelentette a
Farmosi doktor úr, hogy Irénke, ne lepődjön meg, de el kell vinni a babát.
Mondtam neki: csak annyit tegyen meg, hogy mutassa meg. - Megcsodáltam.
aranyos volt az inkubátorban. Nem kellett kezelés neki, másnap délután vissza is
hozták... és azóta is jól vagyunk. -

RIPORTER: - Az az érdekes.; hogy én Irénkével nem is beszéltem, miután
a babák világra jöttek és véget ért a műtét... Rohantam Pestre az anyaggal,
úgyhogy tulajdonképpen Irénke is a rádióból tudhatta meg, hogy amíg aludt,
mi történt?

ASSZONY: - Nagyon kívánesi voltam rá, és nagyon vártam azt ar'éSzét a
ríportnak, a másikat tudtam körülbelül, hogy mit beszélgettünk... Én féltizen
kettőkor már teljesen észen voltam, lázam se volt... szóval maximálisan jól
sikerült minden.

RIPORTER: - Nagyon sok rádióhallgató kérte, hogy ha már ennyire köz
kinccsé tettük Sípcsék életútjának tanulságait, és ennyi ember hasonlította össze
a maga sorsát a magukéval és vont le belőle tanulságokat, akkor számoljunk be.
a családí életről - ezért vagyunk most itt. ..

FÉRJ: - " .igen, nagyon megköszönöm...

RIPORTER: - ...és talán egyszer, majd amikor a két ikerbaba nagy lesz,
akkor majd szembesítjük őket a szűletésük regényével. .. A két kisbaba foglal
kozik egymással?
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FÉRJ; - Igen... hát egy kissé gazember, huncut Zoltánka, mert hogyha
az öccse, Tibor alszik, addig sír, míg Tibor föl nem ébred, s amikor elkezd
Tibor 'rúgkapální, azon nevet, hogy mozog neki a keze-lába, és ő azt élvezi...·

RIPORTER; - Akkor fogjon 'mindenki poharat... ezt a pezsgősüveget most
sokszáz, sokezer ember nevében bontom... (töltenek a poharakba) A Sipos csa
lád egészségére, a bs 'I'ibor és a kis Zoltán egészségére, akikből reméljük, szü
lőtisztelő, szülőszerető felnőttek lesznek és később lesz médjuk arra, hogy meg
ismerjék születésük regényét.

(koccintanak)

ASSZONY; - Nagyon szeretnék belőlük jó testvéreket nevelni. .. ehhez sok
energia, sok beszélgetés szükséges, amit a gyerekekkel kell majd folytatnom. Úgy
érzem, talán-talán össze tudok még magamban annyit szedni, hogy ez sikerüljön...

BÉKY-HALÁSZ IVÁN VERSEI

Sakk-matt

Hat órakor hazament a pallér.
A segédmunkások összeszedték
a hulladék deszkákat és az
elhullajtott ácskapcsokat.
Nyolc órakor kibújt a hold
a felhők mögül és sakkozni
kezdett az állványok kétszínű

négyszög hálózatán. Mikor
arra jártam, addigra már
felszórták homokkal a vért,
csak az elfogott királyné
zokogott még a sötétben,
s egy elhullott paraszt
a kapcáját igazította.
Még nem volt éjfél . . .

A szél

A szél hol kinyitja az ajtót,
hol becsuk.ía;

bejön a lakásba hívatlanul.
majd kéretlenül távozik.

Olyan emberien viselkedik.
riéha várom. hogy megszólaljon.
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Megszólalt a fakír

Megszólalt a fakír és ezt mondta:
"Húsz éve ülök itt az oszlop tetején.
Már régen meguntam. de mit tegyek?
A kényszer tart itt, nem az elhatározás.
Lábaim elqémberetitek, s ma már csak
leesni tudnék, de nem lemászni.
A mászás különben is lealacsonyító.,
s így innen már csak felfelé van út.
Míg enni-innivalót hoznak a népek.
atuiia nincs baj. és ha csodálni akarnak.
hát csodálíanak, engem nem zavar.
De a madarakkal csinálhatnának

valamit .. ."

Aludj

húzd fel magadra az éjszakát.
mint eau »iráaos, puha paplant.

Mindennapos vétkeid alól,
az álom sem hoz ieloldozást,
s üldözőid elől menedéket.

Aludj, mint pólyában az újszülött,
vagy míg szakálla és körme nő.

koporsóiában a tetszhalott.


