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Fejes-Vékássy Lili 

Beavatkozás 

 

Beteg vagy egészséges az, akinek a lelke fáj? Elfogadjuk-e, hogy van olyan élethelyzet, amikor 

egy pszichológus többet segíthet, mint egy orvos? Vajon a kliensé vagy a terapeutáé a munka 

oroszlánrésze a gyógyulási folyamatban? Egypercesemben egy összetört szív megakasztja a 

reggeli csúcsforgalmat és nekünk szegezi a fenti kérdéseket.        

 

Hatvankettő. Ennyien utaztak a metrókocsiban, de egyiküknek sem volt fogalma arról, mi 

a teendő, ha valakinek összetörik a szíve. Márpedig a férfi, akinek rosszulléte 

megakasztotta a reggeli menetrendet, makacsul állította, hogy ezen kívül semmilyen más 

panasza, örökletes betegsége vagy fertőző kórsága nincsen. Csak egy összetört szív. A 

szomszéd kocsiból érkezett orvos, aki percek óta térdelt a páciens mellett, lopva 

megtörölte a homlokát. Egyre biztosabbnak látszott, hogy nem tud segíteni. Körbenézett, 

hátha az utazóközönség időközben talált valami megoldást az interneten, de semmi.  

– Felettébb kínos! – gondolta. Erre még nem volt példa a praxisában.  

– Megnézhetem én is? Hátha tudok segíteni. – szólalt meg egy nő hirtelen. 

– Hát mi maga, tán varázsló? – vetette oda az orvos teljesen érthető idegességgel. Nem 

volt hozzászokva, hogy ezt a mondatot nem ő mondja. 

– Csaknem. Pszichológus vagyok. – felelte a nő, majd letérdelt a szenvedő mellé, s 

udvariasan, de határozottan megkérte, hogy adja át neki a problémás szervet. Amíg a férfi 

a mellkasában kotorászott, pillanatragasztót és pár erre a célra készített, méretre szabott 

gézcsíkot vett elő. Az utastársak feszülten figyeltek. Többen a szomszédos kocsikból is 

átslisszoltak, hátha látnak valami érdekeset. Amint a pszichológusnő kézhez kapta a 

megtépázott szervet, gyakorlott mozdulatokkal belekezdett a gyógyításba, s percek alatt 

tökéletesre foltozta a páciens szívét.  

– Szinte jobb, mint újkorában! – szólt mosolyogva és átadta az aortapumpát jogos 

tulajdonosának. Az utasok, az orvost is beleértve, le voltak nyűgözve. Néhányan tapsolni 

is akartak, de nem tudták, illendő-e, így maradt a csöndes ámulat, majd lassan mindenki 
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visszaszállingózott a helyére, a metró tovább indult. A pszichológusnő pár megállóval 

később is a történteken mélázott: évek óta nem volt ilyen sikeres esete! Majd leszállt. A 

törött szívű férfi a végállomásig ment. A mozgólépcsőn fütyörészett, a felszínre érve már 

jól láthatóan szökdécselni kezdett. Mintha kicserélték volna! Csak az a fránya csiklandozó 

érzés zavarta, amit minden ugrásnál a szíve tájékán érzett, de úgy döntött, nem törődik 

vele. Két sarokkal később kénytelen volt belátni, hogy ez nem tartható, valamit tenni kell. 

Kigombolta az ingét, és szemügyre vette mellkasát. Szíve tájékán, a bőre alól apró 

gézdarab kandikált ki. A látvány némileg meghökkentette. Vajon mit kell ilyenkor tenni? 

Megbirizgálta. Igen kellemetlen érzés volt. Nyilván az iménti beavatkozás mellékhatása, 

gondolta. Majd rögtön eszébe jutott a kézenfekvő megoldás: megmutatja a háziorvosának, 

ő biztos ad rá valami kenőcsöt. 
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Szemle 

 

válogatott aktualitások │ konferencia ajánló │ publikációs felhívások │ 

ösztöndíjak, tanulmányi lehetőségek │ film- és olvasmány ajánló 
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