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NŐ Egyelőre nem szeretném megmondani a ne‑
vemet.

ORVOS Engem szigorú titoktartás kötelez.
NŐ Az asszisztensnőjét is?
ORVOS Őt is. De most egyedül vagyok…
NŐ Tudom, azért jöttem ma. Nem szeretném 

nagydobra verni.
ORVOS Miben segíthetek?
NŐ De ugye, nem fog innen semmi kijutni?
ORVOS El is mehet, ha akar.
NŐ Nem akartam megbántani. Még soha nem 

jártam nőgyógyásznál. Sőt, orvosnál sem. Egyetlen 
esetre emlékszem, a  szüleim kihívták az öreg Stein 
dokit, mindenki így emlegette, talán volt egy fiatal 
Stein doki is…

ORVOS Ismertem.
NŐ A fiatalt?
ORVOS Nem, az öreg Stein dokit.
NŐ Kezeit csókolom, így köszönt nekem is, pedig 

mindössze hároméves lehettem.
ORVOS Mintha mégis járt volna nálam, valahon‑

nan nagyon ismerős.
NŐ Láthatott játszani.
ORVOS Á, persze! Ahogy belépett, önre gondol‑

tam, csak nem hittem el, hogy besétál ide… A szín‑
házban is láttam, meg filmen is…

NŐ Én most nem színészként jöttem ide.
ORVOS A foglalkozás egyedül az életkörülmények 

miatt szokott érdekelni. Láttam a Három nővérben 

meg a III. Richárdban is. A Ványa bácsira a múlt héten 
akartam elmenni, de nem sikerült jegyet szereznem…

NŐ Elég szokatlan a bajom.
ORVOS Fájdalmai vannak?
NŐ Semmi konkrét.
ORVOS Szétsugárzik?
NŐ Micsoda?
ORVOS A fájdalom.
NŐ A konkrétat úgy értettem, hogy nem fájdalom, 

amit érzek. Ez az egész sokkal megfoghatatlanabb. 
Rosszul mondtam, igazából semmi bajom. És mégis…

ORVOS Akkor kezdjük az elején.
NŐ Két nappal ezelőtt már jártam itt, de elriasz‑

tott az asszisztensnője.
ORVOS Elég nyers fehérszemély. De ma elkérez‑

kedett. Mondhatja nyugodtan, hallgatom.
NŐ Két‑három hete kezdődött, sőt, lassan egy 

hónapja. Pünkösd tájékán. Kaptunk egy hét szüne‑
tet, próbákra sem kellett járnom. Jólesett a pihenés. 
Egy‑két napig nem is vettem észre, mármint nem tu‑
datosult bennem, mi történik. Egy hét szünet, nyolc 
teljes nap. Utána persze nehéz visszazökkenni. A fá‑
radtság is, a  túlzott lazaság is aláaknázza a munkát. 
Hol is tartottam?

ORVOS Mi történt?
NŐ Konkrétan?
ORVOS Persze, egészen konkrétan. Mit vett ész‑

re? Mindent mondjon el.
NŐ Meghallottam azokat a hangokat.

L Á N G  Z S O L T
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ORVOS Hangokat hallott?
NŐ Beszédet.
ORVOS Miféle beszédet?
NŐ Néha teljesen érthető, néha meg csak foszlá‑

nyok... Hallom azóta is.
ORVOS Mit?
NŐ Június elején kezdődött, július eleje van most, 

szóval egy hónapja tart.
ORVOS Hangokat hall egy hónapja?
NŐ Ez engem is megdöbbent.
ORVOS Nem biztos, hogy nőgyógyászati eset az 

ilyesmi.
NŐ Mondtam, hogy bonyolult.
ORVOS Kimerültség, stressz, életmód, lelki meg‑

rázkódtatás… Viszont nekem csak nőgyógyász képe‑
sítésem van.

NŐ Azért jöttem önhöz, mert a  hangok onnan 
lentről jönnek.

ORVOS Honnan?
NŐ Onnan… a méhemből.
ORVOS A méhéből?
NŐ Azt hiszem.
ORVOS Hiszi?
NŐ Ne tartson bolondnak. Ha lesz elég türelme, 

meghallhatja ön is.
ORVOS Mit?
NŐ A beszédet.
ORVOS Olyan hangos?
NŐ Szinte kiabál.
ORVOS Kicsoda?
NŐ Nem tudom. Valaki beszél.
ORVOS A méhéből?
NŐ Ön kérte, mondjak el mindent.
ORVOS Rendben, köszönöm. Minden bizon‑

nyal pszichés probléma lehet. Hacsak nem valami‑
lyen elváltozásról van szó. Intrauterin anomália, pél‑
dául összenövés, polip, csomó, tumor, előfordulhat 
ilyesmi, mármint hogy hangokat ad ki, persze, a be‑
széd túlzás volna.

NŐ Teljes mondatokról van szó.
ORVOS Érthető, amiket mond?
NŐ Mondtam, hogy igen.
ORVOS Például?
NŐ Nemigen tudnám megismételni.
ORVOS Csak körülbelül. Ne habozzon. Miről 

van szó?
NŐ Hol erről, hol arról.
ORVOS Ne értsen félre, nem a civil kíváncsiság 

miatt faggatózom. Az orvos kikérdezi betegét, a  le‑
hető legrészletesebben. Felületes esetfelvétel bizony‑
talan diagnózist szül. El sem tudja képzelni, mi min‑
dennel lehet összefüggésben egy betegség kialakulása.

NŐ Az a helyzet, hogy én is bizonytalan vagyok. 
Szeretném, ha valaki megerősítené, hogy valóban ott 
vannak bennem azok a hangok.

ORVOS Hadd kérdezzem meg, nem terhes?
NŐ Micsoda?
ORVOS Nem állapotos?
NŐ Állapotos?
ORVOS Várandós.
NŐ Nem tudom.
ORVOS Nem tudja? Hát jó. Akkor talán ezen az 

úton egyszerűbb volna... Kezdjük a legelején. Legyen 
ez egy közönséges nőgyógyászati vizsgálat.

NŐ Közönséges?
ORVOS Ne ijedjen meg.
NŐ Nem szeretem a közönséges dolgokat.
ORVOS Valóban nem járt soha nőgyógyásznál?
NŐ Nem.
ORVOS Felfekszik a székre, és megvizsgálom.
NŐ Azt a szörnyeteget nevezi széknek?
ORVOS Nem jár fádalommal, még annyira sem 

kellemetlen, mint amikor garatváladékot vesznek 
a torkából.

NŐ Nem lehetne, hogy meghallgatna, így a  ru‑
hán keresztül?

ORVOS Nem értem, mit szeretne.
NŐ Venné a micsodáját, és meghallgatna.
ORVOS A micsodámat?
NŐ A hallgatóját… a sztetoszkópját… nem jutott 

eszembe a neve.
ORVOS A ruháján keresztül?
NŐ Igen, hallgasson belém, innen kívülről.
ORVOS Most is hallja azokat a hangokat?
NŐ Most nem, de ha csend lesz, biztos megszólal...
ORVOS Jó, meghallgatom. De előtte megnézném.
NŐ Az konkrétan mit jelent?
ORVOS Konkrétan beül a székbe, abba. Békebeli 

Schmitz márkájú vizsgálószék, nem a legmodernebb, 
de megbízható.

NŐ Mitől megbízható egy szék?
ORVOS Masszív, teherbíró, elronthatatlan.
NŐ Beleülök abba a székbe, és ön mit csinál?
ORVOS Megvizsgálom.
NŐ De hogyan?
ORVOS Mondtam már, el is mehet máshoz...
NŐ Adna még egy kis időt?
ORVOS Mihez?
NŐ Hogy hozzászokjam a gondolathoz.
ORVOS Feszélyezi valami?
NŐ Igen. Ez az egész. Leginkább, hogy le kell vet‑

kőznöm.
ORVOS De hát önt nagyon sokan látják… Én is 

láttam meztelenül abban az orosz darabban.
NŐ Német. De az szerep volt. És azt az előadást 

különben sem szerettem.
ORVOS Nekem tetszett. Ön pedig… megrázóan 

játszott… nem is találok szavakat… amikor az ajtónál 
lecsúszott a parkettre… most is borzongok…
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NŐ Jobb híján lecsúsztam, mert már nem tudtam, 
mit találjak ki. A rendező utasításai használhatatlanok 
voltak. Csererendezés volt, tudja, az ő színháza meg‑
hívta a mi színházunk rendezőjét, a mi színházunk 
pedig visszahívta az ő rendezőjüket. Folyton a kínai 
étteremből rendelt ételeket evett próba közben is. Az 
egész színház chilis‑szósz illatban úszott.

ORVOS Az, hogy meztelenül lépjen ki a szobából, 
az a rendező ötlete volt?

NŐ Igen.
ORVOS És ha ön nem lett volna erre hajlandó?
NŐ Gondolom, keres valaki mást a szerepre.
ORVOS A színész nem mondhat nemet a rende‑

zőnek?
NŐ A  meztelenség végül is beletartozik a  színé‑

szetbe.
ORVOS Na látja, vegye úgy, a  vizsgálatba is be‑

letartozik.

NŐ Ön miért lett nőgyógyász?
ORVOS Hogy jön ez ide?
NŐ Szeretném tudni.
ORVOS Az lettem.
NŐ Egy vadidegennek nem tudok magamról me‑

sélni…
ORVOS Az orvos számára a vizsgálat nem randi, 

ő sem mesélheti el az életét minden betegének.
NŐ Jó. De ne akarja, hogy rögtön levetkőzzem.
ORVOS Tudja, mit? Megint kezdjük elölről. Mi‑

kor volt az utolsó menstruációja?
NŐ Három vagy négy hónapja.
ORVOS Máskor is maradt ki ennyi ideig?
NŐ Nem emlékszem.
ORVOS Gyereke van?
NŐ Nincs.
ORVOS Spontán vetélése volt?

NŐ Nem.
ORVOS Abortusza?
NŐ Nem.
ORVOS Gyulladás? Valamilyen fertőzés?
NŐ Nem volt.
ORVOS Méhen kívüli terhesség?
NŐ Nem. De nem egészen tudom, mit jelent.
ORVOS Szed valamilyen fogamzásgátlót?
NŐ Nem.
ORVOS Partnerének volt valamilyen fertőző be‑

tegsége mostanában?
NŐ Ha a torkommal volna probléma, akkor mi‑

ket kérdezne?
ORVOS Nem tudom, én nőgyógyász vagyok.
NŐ Hallgassa meg a hangokat, erre kérem.
ORVOS Előbb szeretném megvizsgálni.
NŐ Előbb szeretném, ha hallaná a hangokat.
ORVOS Maga nagyon makacs. Miért vacog a foga?
NŐ Lámpalázas vagyok.
ORVOS A színpadon is?
NŐ A színpadon nem, de fellépés előtt igen.
ORVOS Jó, legyen, ahogy akarja. Amivel a  szív‑

hangokat szoktam kihangosítani, azt használom. Néz‑
ze, egyszerűen működik. Nem is kell levetkeznie, csak 
a hasát tegye szabaddá. Rátapasztom ezt a korongot. 
Ez egy puccos készülék, van rögzítő üzemmódja is, ha 
akarja, felveszem.

NŐ Tegyem szabaddá a hasamat? Kell ez?
ORVOS Ne értsen félre, de ahhoz képest, amiket 

a színpadon megmutat magából, ez semmiség.
NŐ Ez most az én hasam, nem a Ritáé.
ORVOS Rita volt, nem Olga?
NŐ Rita, aki levetkőzik abban a német darabban. 

Olga a Három nővérben voltam.
ORVOS Aki hosszan csókolózik a főszereplővel.
NŐ Az nem Olga, hanem Mása a Sirályból. Aki 

Trigorinnal csókolózik.
ORVOS Gyerekkorában nem játszott doktorost?
NŐ Jól van, parancsoljon, szabad a hasam.

Hangok. Zörejek, zajok. Hangbeli dimenziója egy tér‑
nek, melyről fogalmunk sincs, hol rejlik. Bent a testben? 
A mikrofonban? A hangszóróban? Az anyag belsejében? 
Az atomok elektronfelhőjében?

ORVOS Én semmit nem értek ebből.
NŐ Ezekből én sem.

Sercegés, kattogás, kavargás. 

NŐ Ezek nem azok a  hangok. Amikor megszó‑
lal, nemcsak mikrofonnal lehet hallani. Amikor meg‑
szólal…

ORVOS Milyen nyelven beszél?
NŐ Jaj, ne kiabáljon rám!
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ORVOS Nem kiabáltam.
NŐ Felemelte a hangját.
ORVOS Nem emeltem fel. Mindjárt beesteledik.
NŐ Van egy tolószékes rendező, ő ennyire türel‑

metlen. A fejében kész előadással érkezik, és tíz nap 
alatt ádázul betaníttatja. Folyton üvöltözik.

ORVOS Beláthatja, közelebb vinne a jelenség for‑
rásához, ha tudnám, mit mond.

NŐ Kicsoda?
ORVOS Aki a méhéből beszél.
NŐ Ha én mondom el, mást jelent.
ORVOS Nehéz zöld ágra vergődni magával.
NŐ Higgye el, én is fáradt vagyok, a legszíveseb‑

ben rég hazamentem volna. De nem tudom siettetni. 
Kezdetben pontban este hétkor kezdett beszélni. Per‑
sze, ha nem volt előadásom, és otthon maradtam. Az‑
tán áttért a hajnali négyre. Mostanában viszont más‑
kor is bejelentkezik.

ORVOS Úgy érti, este hétkor, illetőleg hajna‑
li négykor megszólal, mint egy kakukk? Vagy kakas?

NŐ Eddig így ment. Mostanában inkább össze‑
vissza.

ORVOS Nem gyanakszik semmire?
NŐ Mire kellene gyanakodnom?
ORVOS Nem szed valamilyen gyógyszert, amit 

eddig nem szedett?
NŐ Nem.
ORVOS Nem változtatott az étrendjén?
NŐ Nem. Illetve eddig nem ittam tejet, csak a ká‑

vémmal, de mostanában a kávé előtt külön megiszom 
egy csuporral.

ORVOS Nincsenek alvászavarai?
NŐ Nincsenek.
ORVOS Nem szédül?
NŐ Nem.
ORVOS Nincsenek látomásai?
NŐ Látomásaim? Jesszus!
ORVOS Mondom, nekem nőgyógyász szakvizs‑

gám van. Keveset tudok az agyról.
NŐ De hát mit akar az agyamtól?
ORVOS Én történetesen ma reggel egy román 

mondatra ébredtem: „Înconjurat de vertebrele 
piratului”. Amivel azt akarom szemléltetni, hogy az 
agyunk néha hajlamos elszabadulni.

NŐ Nem értem azt a mondatot.
ORVOS Nem tudnám pontosan lefordítani.
NŐ Na látja, maga sem tudja.
ORVOS Maga is románul hallja a beszédet?
NŐ Nem, magyarul. De ha az én számból hangzik 

el, az én hangomon – az mégiscsak fordítás.
ORVOS Sajnos be kellene fejeznem a  rendelést, 

későre jár...
NŐ Nem túl ildomos, ha egy nőnek az időre hi‑

vatkozik.
ORVOS Nem az időre, hanem a portásra.

NŐ Mit szól a felesége ahhoz, hogy nőkben turkál?
ORVOS Az autószervizben sem kérdezem meg 

a szerelőtől, milyen a családi viszonya.
NŐ Az azért más káposzta.
ORVOS Nincs feleségem.
NŐ Barátnője sincs?
ORVOS Nincs.
NŐ Vagy elhiszem, vagy nem.
ORVOS Így van.
NŐ Jó, akkor elhiszem.
ORVOS Nem szokásom hazudni.
NŐ A betegeinek is mindig megmondja az igazat?
ORVOS Úgy érti, ha valakin már nem lehet se‑

gíteni?
NŐ Igen.
ORVOS Ha úgy ítélem meg, hogy rontana a hely‑

zetén, akkor nem.
NŐ El tudja dönteni?
ORVOS Ha nem tudom, akkor nem mondom meg.
NŐ Miért néz így?
ORVOS Hogy nézem?
NŐ Mint egy bogarat.
ORVOS Nem úgy nézem.
NŐ Bátorítónak sem nevezném a pillantását.
ORVOS Ha tanultam volna színészetet, biztos 

jobban kordában tudnám tartani. Mármint a pillan‑
tásomat.

NŐ Jobb, ha elmegyek.
ORVOS El akar menni?
NŐ Ne haragudjon, hogy fenntartottam. Azt hi‑

szem, magának nem fognak a hangok beszélni.
ORVOS Én is azt hiszem.
NŐ Most viszont bosszant, hogy nem hisz ne‑

kem. És ha elmegyek, soha nem tudom bebizonyí‑
tani, hogy téved.

ORVOS Menjen nyugodtan. Nem számítok fel 
konzultációs díjat sem.

NŐ Jó, majd küldetek két jegyet a Ványára... Vi‑
gye el az asszisztensnőjét...

ORVOS Azért jelentkezzen be másvalakihez. Aki‑
ben jobban megbízik. Higgyen nekem, egy egyszerű 
vizsgálat megnyugtathatja.

NŐ Épp ezért jöttem ide.
ORVOS Csak épp a vizsgálatot nem engedélyezte…
NŐ Ha nem lett volna annyira türelmetlen...
ORVOS Én türelmetlen? Lassan egy órája csak ma‑

gával foglalkozom…
NŐ Már maga az időmérés türelmetlen gesztus.
ORVOS Kávét?
NŐ Ez most mi?
ORVOS Gondoltam, megkínálom kávéval. Ma‑

radt még a termoszban. Nem szeretném, ha úgy tűn‑
ne, ki akarom rakni.

NŐ Az az igazság, hogy ha nem jön ki a kártyán, 
nem jöttem volna el.
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DOKTOR Kártyát vetett?
NŐ Pasziánsz. Jöjjek vagy ne jöjjek? És elsőre ki‑

jött, ami ritkaság.
DOKTOR Soha nem jutna eszembe, hogy ilyes‑

mit pasziánszon rakjak ki.
NŐ Szoktam másképp is. A legmegbízhatóbbak az 

új könyvek. Kinyitom ott, ahol a nyomdában a könyv‑
jelzőt betűrték, és a bal oldal ötödik sora ötödik sza‑
vát megnézem. Többnyire bejön.

DOKTOR Bejön, kijön, és akkor eljön.
NŐ Min nevet?
DOKTOR Elképzeltem, ha itt a rendelőben kár‑

tyát vetnék…
NŐ Elismerem, sokkal férfiasabb, ha észérvek dön‑

tenek.
ORVOS És mit csinál, ha mégsem jön ki vagy be 

a dolog?
NŐ Megnézem a jobb oldalt is. Vagy nem felülről, 

hanem alulról számolom ki.
ORVOS És ha akkor sem?
NŐ Rábízom magam az időre.
ORVOS Doktor Idő, a türelmes nőgyógyász.
NŐ Arra nem gondolt, hogy azért jöttem épp ma, 

kifigyelve, mikor van egyedül, kivárva, míg minden‑
kivel végez, azért, hogy ahogy mondani szokták, ki‑
kezdjek magával?

ORVOS Van valamilyen nimbuszuk az orvosoknak, 
velem is megtörtént néhányszor, hogy valaki, akinek 
én jelentettem be a terhességét, hirtelen ráébredt, kel‑
lene egy apa, és én épp kéznél voltam…

NŐ Nem vagyok terhes.
ORVOS Igen?
NŐ Nem lehetek terhes, mert még szűz vagyok.
ORVOS Milyen értelemben?
NŐ Nem ismertem férfit.
ORVOS Nem ismert?

NŐ Nem feküdtem le senkivel. Nem volt koitu‑
szom. Így kell mondani?

ORVOS Azt mondta, a nemi életével semmi baj.
NŐ Nem mondtam. De különben is, mi lehetne 

a baj valamivel, ami nincsen?
ORVOS Nem hiszek magának.
NŐ Az vagyok.
ORVOS Rendben. Egy egyszerű vizsgálat azt is el‑

döntheti.
NŐ De ha mondom!
ORVOS Elég hihetetlen.
NŐ Miért?
ORVOS Nem szokványos.
NŐ Csak azért lefeküdni valakivel, hogy szokvá‑

nyos legyek, nem volt kedvem hozzá.
ORVOS Láttam önt Lady Macbethet játszani. 

Ahogy piros ruhában a színpad közepén csapkodott, 
mint valami fergeteg... Ön nem akármilyen színésznő. 
Zseniális volt abban a szerepben… De azt egy éretlen, 
szűz nő nem képes úgy eljátszani, olyan hidegvérrel, 
olyan szenvedéllyel, nekem elhiheti.

NŐ Vannak zseniális pillanatok, amikor mindent 
tudunk a világról. Sajnos nem tart örökké.

ORVOS A tudás?
NŐ A tudás kihűl.
ORVOS Valami fogalmam a  női pszichéről ne‑

kem is van.
NŐ Na és, mi a különbség egy szűz pszichéje és 

egy nem szűz pszichéje között?
ORVOS Van különbség.
NŐ Nehogy előjöjjön valamilyen virághasonlattal.
ORVOS Sajnálom, hogy nem nyertem el a bizalmát.
NŐ Ezt mire mondja?
ORVOS Nem akar beülni a vizsgálószékbe.
NŐ Talán később, mondtam…
ORVOS De hölgyem, nem várhatja tőlem, hogy 

itt ücsörögjek hajnalig. Mennem kell. Összepakolok, 
és indulok…

NŐ Ezt neveztem türelmetlenségnek! Gyerünk, 
csináljuk, fogy az idő… Az idő ellenben nem fogy, sőt, 
az idő telik, mégpedig megtelik. Nem történik velünk 
semmi, csak ülünk valahol, és mégis teljesen megvál‑
tozunk. Úgy látom, nem volt ilyen élménye! Egyéb‑
ként Lady Macbeth azért tombol, mert nem akar ki‑
lépni az időből. Vagyis belépni mások idejébe… Csak 
ülni akar, várni, hagyni, felteljék a saját ideje, megér‑
jen, aminek meg kell érnie.

ORVOS Mindig történik valami. Nem az átok mi‑
att dagad meg egy nő hasa. Ne tartson faragatlannak, 
de ma nekem legalább harminc betegem volt.

NŐ Azért jöttem be utolsónak, hogy ne kelljen az 
óráját lesnie…

NŐ Anyámmal is ilyen türelmetlen volt?
ORVOS Az édesanyjával?
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NŐ Igen.
ORVOS Nem emlékszem rá. Mikor volt nálam?
NŐ Régebben.
ORVOS Mi a vezetékneve?
NŐ Mint nekem. Fura, hogy megkérdezi.
ORVOS Milyen problémája volt? Valamilyen is‑

mertetőjegye?
NŐ Ismertetőjegye? Képes volt bárkivel szembe‑

szállni, ha engem bántottak. Bárkivel. Magamban úgy 
tartom, miatta volt ’89 is. Rajta tört meg az egész sü‑
ket rendszer.

ORVOS Az ismertetőjegyet másra értettem.
NŐ Hogy volt‑e anyajegye a micsodáján?
ORVOS Egy anyajegy kevés, de ha mondjuk négy‑

levelű lóhere alakja volt…
NŐ Engem megdermeszt ez a  hely. Szörnyű ez 

a vizsgálószék. Biztos férfi találta fel. Ebben szoktak 
szülni is?

ORVOS Igen.
NŐ A szíjakat is használják?
ORVOS Van, amikor igen.
NŐ Ha férfi és nő valami közöset csinál, akkor ar‑

ra mérget lehet venni, hogy a férfi a legkényelmesebb 
testhelyzetet veszi fel, a nő meg ehhez igazodik.

ORVOS Az ön érdeke... A lámpa is állítható, nem 
beszélve magáról a székről, külön mozgatható a bal 
meg a jobb karfa…

NŐ Miért tereli el a szót?
ORVOS Miről?
NŐ Anyámról.
ORVOS Mondom, nem emlékszem rá. Kellene?
NŐ Ha ön nem is emlékezne, a lelkiismeretének 

kellene…
ORVOS Nem hiszem, hogy vádolható volnék bár‑

mivel. Amikor büntették az abortuszt, én akkor is azt 
tettem, amit a legjobbnak ítéltem…

NŐ Doktor úr, itt nem kaparásról van szó. Ne te‑
gyen úgy, mintha emlékezetkihagyása volna.

ORVOS Nem teszek úgy. Mivel jött hozzám az 
édesanyja?

NŐ Hogy operáljon ki belőle egy dobozkát. Most 
sem ugrik be?

ORVOS Sokféle tárgyat kellett kioperálnom… 
Széttört villanykörtétől kezdve húspotyolóig…

NŐ Figyeljen, hagyjuk a  felesleges szöveget. Én 
most Gertrúdot próbálom a Hamletből, eléggé meg‑
visel ez a szerep. Hamlet alig fiatalabb, mint én. A ren‑
dező is hasonló korú. Mindenki engem nyaggat. Ki‑
csit gajra mentek az idegeim. Szóval, azt akarom mon‑
dani, hogy anyám szerelmes volt magába, és maga is 
szerette ő.

ORVOS Komolyan?
NŐ Igen.
ORVOS Szerelmes?

NŐ Igen. De nem maga miatt vagyok itt. Szeret‑
ném tudni, anyám mit érzett.

ORVOS De hát nehéz bárkiről is felvilágosítást ad‑
ni, ha nem tudom, kiről van szó.

NŐ Nem hiszem el, hogy nem emlékszik.
ORVOS Az édesanyja küldte hozzám?
NŐ Magamtól jöttem. De ha kellemetlen magá‑

nak, nem folytatom a kérdezősködést.
ORVOS Hangokat hall a  méhéből… Aztán azt 

mondja, hogy az anyja szerelmes volt belém… Hadd 
kérdezzem meg, mivel akar még előállni?

NŐ Én meg azt kérdezem, isten bizony, nem em‑
lékszik anyámra?

ORVOS Magának miért volna jobb, ha azt mon‑
danám, igen, emlékszem rá. Eljött ide, megtetszet‑
tünk egymásnak, találkoztunk máskor és máshol is, 
viszonyunk volt. Lehengerlő volt a mosolya, a hite, 
az ereje, lefegyverző a  lendülete. Miért volna jobb, 
ha így beszélnék?

NŐ Nem biztos, hogy jobb volna. De talán mégis.
ORVOS De beszélhetnék a sebekről is, hogy miért 

nem akarok vele találkozni többé, hogy tönkretette az 
életemet, hogy rettenetes volt a fájdalom, hogy hiába 
vártam rá, nem jött, mert nem akarta otthagyni a ma‑
ga apját, vagy én nem voltam elég jó neki, az okokat 
tőle érdeklődje meg, inkább őt faggassa, ne engem.

NŐ Meghalt.
ORVOS Meghalt?
NŐ Meg.
ORVOS Mikor?
NŐ Régen.
ORVOS Részvétem.
NŐ Fura, hogy csak ennyit mond.
ORVOS Mondtam, nem emlékszem az anyjára.
NŐ Pedig kioperált belőle egy szelencét.
ORVOS Miféle szelencét?
NŐ Pontosan nem tudom. Feltételezéseim vannak. 

Kicsi voltam még, csak utólag raktam össze a dolgokat.
ORVOS Nem kis fantáziával.
NŐ Valamit ki kellett operálnia belőle.
ORVOS Nem lehet, hogy egy daganatról volt szó?
NŐ Ez nem vezet sehová.
ORVOS Miért nem mondja meg egyenesen, mit 

akar tőlem?
NŐ ’88‑ban megoperált egy nőt, vagyis kioperált 

belőle egy tárgyat. Nem emlékszik?
ORVOS ’88? Majdnem harminc éve. És azt is 

mondtam már, sok kacat került elő a nőkből.
NŐ Mi történt ezekkel a kacatokkal?
ORVOS Vagy visszaadtuk a nőnek, vagy kidobtuk.
NŐ Nem jegyezték fel sehova?
ORVOS Nem, mert nem akartunk bonyodalma‑

kat. Jelenteni kellett volna, mert egy tárgy feldugása 
alkalmas volt az elhajtásra. Általában vékony gumi‑
csövet vezettek fel, azzal ingerelték a méhfalat. Főképp 
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nővérek, műtősasszisztensek csináltak ilyet, fizetés‑ki‑
egészítésként. Börtön járt érte. Ha az asszonyok házi‑
lag miskuráltak, mindenfélét használtak.

NŐ Nem tudódott ki? Mindenütt voltak besú‑
gók, nem?

ORVOS De, kitudódhatott.
NŐ Nem féltek?
ORVOS De, féltek. Épp ezért minden orvos igye‑

kezett bebiztosítani magát. Például úgy, hogy ha bi‑
zonyos körökből jött hozzá valaki, akkor megcsinál‑
ta neki ingyen, és cserébe számíthatott a védelmére. 
De bárkit előszedhettek, ha végzett elhajtást, ha nem.

NŐ Gyerekkoromban a  tévé melletti asztalka te‑
teje felemelhető volt, az asztalban kis rejtekhely, ott 
álltak az értékeink. Levágott hajtincs, köldökzsinór‑
darab, ami leszáradt rólam, egy gyöngysor, igazi, és 
egy régi aranytallér, a  legértékesebb. Én akkoriban 
betegedtem meg. Szívreuma. Feltehetőleg az arany‑
tallért vitte anyám magával, amikor Budapestre utaz‑
tunk, hogy meggyógyítsanak. De ott kiderült, nem 
kell megoperálni, lényegében semmi bajom. A tallért 
visszacsempészte. Aztán ki kellett műteni. És onnan 
kezdve nincs meg.

ORVOS Tán csak nem rajtam akarja számon kérni?
NŐ Nem. De anyám az operáció utáni évben 

meghalt.
ORVOS Az is lehet, befertőzött, és már későn 

ment orvoshoz.
NŐ Magához jött.
ORVOS Honnan szedi?
NŐ Megvan a kórházi kibocsátója, a maga pecsét‑

jével. Vagy van más Bátori Gábor nevű nőgyógyász is?
ORVOS Maga a halálát kéri rajtam számon?
NŐ Nincsenek erre bizonyítékaim?
ORVOS Másra vannak?

NŐ Van nálam egy levél, amit anyám magának írt. 
Valamiért nem küldte el. Szép levél.

ORVOS Az apja mit mond erről az egészről?
NŐ Az apám ’89‑ben disszidált, azóta semmi hír 

róla. Az is lehet, lelőtték a határon.
ORVOS Milyen régi szó ez a disszidálás!
NŐ De azért emlékszik rá, nem?
ORVOS És ez mit bizonyít? Hogy mindenre em‑

lékszem, csak letagadom? Egyébként maga azt mondta, 
soha nem járt orvosnál, most meg előjön ezzel a szív‑
bajjal. Mókás.

NŐ Nem akartam ajtóstul a házba rontani. A ki‑
operált aranytallérral előhozakodni. De most már tel‑
jesen mindegy. Azt hiszem, tévedés volt részemről ide 
eljönni. Tévedés.

ORVOS Várjon! Ne menjen még. Tudja, mennyi‑
re emlékeztet az anyjára?

NŐ Nocsak, mégis emlékszik rá?
ORVOS Amikor belépett, azt hittem, ő az. A szeme 

pont olyan. A szeme sarkában az a kicsi sötét árny…
NŐ Maga az arcokat is megnézi?
ORVOS Gúnyolódik?
NŐ Nem.
ORVOS Ismeri azt az anekdotát, amikor a kórház‑

ból hazafelé tartva, Barna doki, a legendás nőgyógyász 
megpihen a főtéri parkban egy padon, egyszer csak le‑
ül mellé egy cigányasszony, és így fordul hozzá: ha ad 
egy lejt, megmutatom a pinámat…

NŐ Nem szeretem ezt a szót.
ORVOS Az édesanyja sem szerette.
NŐ Mesél róla?
ORVOS Szerelmesek lettünk egymásba… De ne 

kérdezzen erről!
NŐ Beszéltek anyámmal a szerelemről?
ORVOS Megfogadtuk, hogy soha nem ejtjük ki 

ezt a szót.
NŐ Akkor maga honnan tudta, hogy szerelmes?
ORVOS Kint sétáltunk a folyóparton… Vagy csak 

álldogáltunk, csak álldogáltunk, nézelődtünk. Ott állt 
mellettem, egészen közel, nem érintettük egymást, 
mégis éreztem: közelebb már nem is lehetne. Érez‑
tem, ahogy veszi a levegőt. Én visszatartottam, perce‑
kig nem lélegzem, mégse fulladoztam, mert az ő tü‑
deje lélegzett helyettem… Valahogy így. Legalábbis ez 
jutott akkor eszembe, ez a közös tüdő.

NŐ Szeressen belém!
ORVOS Tessék?
NŐ Meg akarom tudni, mi az, amit anyám érzett. 

Szeressen belém.
ORVOS Ilyet nem lehet kérni.
NŐ Szeressen belém, hogy magába szerethessek.
ORVOS Ne viccelődjön.
NŐ Az arany helyett örökölhetném a szerelmét.
ORVOS Összevissza beszél. Egészen zavarba ho‑

zott. Azt hiszem, maga most valamelyik szerepét játs‑
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sza. Nem? Semmi baj, jól játssza. De én nem vagyok 
a partnere. Különben is. Hatvanévesen más a  lélek, 
mint harmincöt évesen.

NŐ Nem tetszem magának?
ORVOS Nem erről van szó.
NŐ Kicsik a melleim? Igen, kicsik. Kicsit megeresz‑

kedtek. Negyven leszek hamarosan.
ORVOS Nem vagyok testfüggő. Láttam elég testet.
NŐ Nem vágyna rám?
ORVOS Annyira nem fontos nekem a vágy.
NŐ Fura, hogy nincs senkije. Vagy csak mond‑

ta? Húsz év van közöttünk, de én teljesen korombe‑
linek látom…

ORVOS Kedves, hogy ezt mondja. Korombeli.
NŐ Mulatságos szó, tényleg.
ORVOS Ami azt illeti, nem érzem magam hat‑

vannak.
NŐ Nagyon szép ez az együttlélegzés. A  tüdőm 

vagy! Shakespeare azt mondja, az vagy nekem, mint 
testnek a kenyér.

ORVOS Ismerem. Az egyik szonettje.
NŐ Tényleg nincs senkije?
ORVOS Nincs.
NŐ Mire mondta, hogy a vágy már nem annyi‑

ra fontos?
ORVOS Nem tudom.
NŐ Vágy egy másik testre vagy vágy a szerelemre? 

Mi nem fontos?
ORVOS Régebben mindkettőből több volt ben‑

nem. Talán ma már teljesen kifogytak.
NŐ Nem hiszem.
ORVOS Ezt maga honnan sejtheti?
NŐ Annyi nő megfordul itt magánál, senki…
ORVOS Senki nem jött be nekem?
NŐ Maga szeret ironizálni.
ORVOS Én nem jöttem be senkinek.
NŐ Maga mit ért azon, hogy bejönni valakinek?
ORVOS Jól kijön vele.
NŐ Irónia nélkül, ha lehet.
ORVOS Jobban szereti, mint saját magát.
NŐ Lózungok nélkül, ha lehet.
ORVOS Szerepet cseréltünk?
NŐ Miért?
ORVOS Most maga kérdez.
NŐ A  színésztársaim sem szeretik, ha játék köz‑

ben váltok, és elkezdek másképp játszani. Összeza‑
varodnak. Én viszont szeretem, ha megroppan a sze‑
rep, megroppan, mint a  jég, és csak úgy árad befe‑
lé az áradat.

ORVOS Ha majd nyugdíjba megyek, leköltözöm 
a  tengerre. Közel a  parthoz. Ahonnan látszik a  víz. 
Meg érződik a sós szaga.

NŐ Nem visz magával senkit?
ORVOS Ott lesz a tenger.

NŐ Talán most megszólal. Úgy érzem, mozgolódik.
ORVOS Maga a bolondját járatja velem. Ugye csak 

kitalálta az anyját?
NŐ Nem mernék ilyet megtenni.
ORVOS Valami nem stimmel.
NŐ Micsoda?
ORVOS Ha kicsit öregebb volna, azt gondolhat‑

nám, csak azért jelentkezett be, mert unatkozott.
NŐ Unatkoztam?
ORVOS Van egy olyan mondás, hogy bizonyos kor 

fölött a nők azért járnak a nőgyógyászhoz, mert más‑
tól már nem várhatnak gyengédséget.

NŐ Lehet, hogy várandós vagyok. De nem tudom, 
hogyan történt.

ORVOS A  legegyszerűbb volna, ha megnézném. 
Orvosi szemmel. Üljön be a székbe, kérem.

NŐ De ígérje meg, nem ér hozzám. Csak megnéz.
ORVOS Miért ennyire elutasító? Valami történt?
NŐ Nem történt semmi.
ORVOS Az apjával jó volt a viszonya?
NŐ Nem élt velünk. Születésem után elvált tő‑

le anyám.
ORVOS Férfiak voltak az anyja körül?
NŐ Nem voltak.
ORVOS Ön soha nem volt szerelmes?
NŐ De voltam.
ORVOS És miért nem lett belőle semmi?
NŐ Mármint testi valami? Nem tudom.
ORVOS Akkor dőljön hátra. Húzza fel a ruháját... 

Duzzadtak az emlői… Még hogy kicsik volnának… 
Valószínűsíthető a  terhesség. Lehúzná a  fehérnemű‑
jét? Kicsit hátraeresztem.

NŐ A fehérneműről nem volt szó.
ORVOS Jó, csak az egyik szárát húzza le.
NŐ Muris, hogy maga a  fekete bugyit fehérne‑

műnek hívja.
ORVOS Na látja, jobb, ha játéknak veszi.
NŐ Doktorosnak?
ORVOS Pontosan.
NŐ Ha doktorost játszottunk, én csak a torkomat 

mutattam meg. Nem emlékszem, hogy bármi mást.
ORVOS Tudja, mit, cseréljük ki a szavakat. Amikor 

azt mondom, tátsa ki nagyra a száját, akkor ne a szá‑
ját tátsa nagyra, hanem húzza kicsit széjjelebb magát. 
Bekapcsolom a lámpát. Most megnézem.

NŐ Miért hallgat? Mit csinál?
ORVOS Semmit.
NŐ Mit lát?
ORVOS Nézem magát.
NŐ Engem?
ORVOS Igen.
NŐ Miért olyan rekedt a hangja?
ORVOS Nem tudom. Nem rekedt, ilyen.
NŐ Az előbb nem volt ilyen. Lát valamit? Mond‑

ja már!
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ORVOS A hymen oválisa teljesen sértetlen. Az ajkak 
megduzzadtak, a kisajkak főképp. A Skene‑mirigyek 
is. Elképesztő dolog. Egészen irracionális.

NŐ Mit ért irracionálison?
ORVOS Nem ésszerű.

NŐ Nekem mást jelent.
ORVOS Mit?
NŐ Az irracionális számok olyan számok, amelyek 

tört alakban nem írhatók fel.
ORVOS Maga így ért a számokhoz?
NŐ Egy Thomas Bernhard‑darabban van. A kör 

kerülete és átmérője nem írható fel tört alakban, il‑
letve felírható, de az a tört nem véges szám. Nincs vé‑
ge, ezért nem szám. Pontosabban irracionális szám.

ORVOS A kör a maga terhessége, az átmérője meg 
a szüzessége.

NŐ Ez számomra egyáltalán nem vicces.
ORVOS Maga valóban ennyire felvilágosulatlan?
NŐ Miben?
ORVOS Hogy például terhes, és nem tudta.
NŐ Most újra magyarázzam el, miért nem gon‑

doltam ilyesmire?
ORVOS Én csak annyit állapíthatok meg, hogy 

nem történt defloráció, azaz behatolás.
NŐ Akkor hogyan lehetnék terhes?
ORVOS Van, hogy fertilizáció nem történik, de va‑

lamilyen patologikus esemény során a haploid ovum 
diploiddá változik. Az így létrejött álembrió egy idő 
után spontánul abortál, mert életképtelen. Megfigyel‑
tek már embrió nélkül fejlődő placentát is. De persze 
ennél egyszerűbb oka is lehet. Valahogy bejutottak az 
ivarsejtek. A mellei érzékenyek?

NŐ Hozzám ne érjen! Érzékenyek.
ORVOS Ne féljen, csak kérdezek. Szerintem há‑

rom hónaposnál kicsivel több. A mellbimbókon is lát‑

szik. Enyhén sötétek. Ultrahanggal fogom megvizs‑
gálni. De ahhoz a hasához kell érintenem a szkennert.

HANG Boldogok a  lelki szegények: mert övék 
a mennyeknek országa. Boldogok, akik sírnak: mert 
ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelídek: mert ők 
örökségül bírják a  földet. Boldogok, akik éhezik és 
szomjúhozzák az igazságot: mert ők megelégíttetnek.

NŐ Na, tessék!
ORVOS Most erősítés nélkül is hallható volt.
NŐ Ezek már nem testzajok, vagy minek nevezte.
ORVOS Intertesztikuláris tubulusok orofaringeális 

rezonanciája. Mi más? Mint az előbb, csak hangosabb.
NŐ Mit mond?
ORVOS Szokatlanul hangos.
NŐ Sokszor ennél is hangosabb. Néha felébreszt.
ORVOS Fáj valamije?
NŐ Nem fáj semmi.
ORVOS Nem érez görcsöket?
NŐ Nem.
ORVOS Mit érez?
NŐ Hogy van bennem valaki. És kiszól belőlem.
ORVOS Normális embrió ilyet nem csinálhat. Vi‑

lágrajövetele előtt nincs levegő a tüdejében, nem tud 
hangokat kiadni. Legfeljebb tapsol, vagy esetleg bö‑
fög, az megeshet. Böfög és szellent. Termelődhetnek 
gázok a belsejében. Bugyborog, de nem beszél. De 
bugyborogni sem bugyboroghat így. Három hóna‑
posan meg pláne nem.

NŐ De hát hallotta? Játssza vissza. Nem vette fel?
ORVOS Már kikapcsoltam a gépet.
NŐ Kapcsolja vissza. Ha egyszer elkezdte, újra 

megszólal.
ORVOS Bekapcsolom az ultrahangot.
NŐ Ne, azzal várjon, nehogy elriassza. Most csak 

a felvevőt indítsa újra. Vegye fel a beszédet.
ORVOS Nem értem, miért ragaszkodik ehhez a be‑

széd elnevezéshez. Még ha levegőhöz jutna is, képte‑
len volna a hangokat szavakká egybekötni. Hat hó‑
napos koráig nyelv sincs a szájában. Az embrió nem 
tud beszélni.

NŐ Ne nevezze embriónak.
ORVOS Mindegy, hogyan nevezzük. Nincs meg 

benne a beszéd képessége.
NŐ A magyarázataihoz szabja a világot.
ORVOS Lehet, nem a méhéből, hanem a hasából 

jönnek a hangok. Moser‑féle álterhesség. Ne értsen 
félre, kutyáknál nagyon gyakori. Nőknél viszont ritka.

NŐ Micsoda?
ORVOS Az álterhességnek ez a válfaja. A vastag‑

bél tágul ki, meg a gyomor alsó része, lefelé megnyú‑
lik. Néha még az ultrahangot is átveri. Sőt, pozitív ter‑
hességi tesztet is produkálhat. Ritka, de nekem volt 
ilyen esetem.
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NŐ Maga hogy szólította az anyámat? És ő ma‑
gát? Gábornak?

ORVOS Ezt a nevemet nem használom.
NŐ Mit használ?
ORVOS Doktor úr. Vagy a vezetéknevemet...
NŐ Senki nem szólítja Gábornak?
ORVOS Nem.
NŐ Gabinak?
ORVOS Nem.
NŐ Gyönyörű neve van: Bátorfi Gábor, Bátorfi 

Gábor.
ORVOS Most gúnyolódik?
NŐ A foglalkozása is kivételes. Világra hozni…
ORVOS Nem vagyok bába.
NŐ Szülész. Kicsit úgy hangzik, mint a színész. Tu‑

lajdonképpen a színész is segít világra jönni egy sze‑
replőt. A fényre… De nem árulta el, hogyan szólítot‑
ták egymást.

ORVOS Nem is fogom.
NŐ Igaza van. Akit szeretünk, nem adjuk ki.
ORVOS Nekem mindent jelentenem kellett… 

Nem tudhattam, nem besúgó‑e… Havonta egyszer 
rám küldtek valakit… Ha én nem jelentem, megte‑
szi az asszisztensnő… Behívták… Meg akarták tud‑
ni, mi volt a dobozkában. Kinek akarta átcsempész‑
ni? Neveket akartak.

NŐ Vallatták anyámat?
ORVOS Nem vallatták, kikérdezték.
NŐ Miről?
ORVOS Mondom, kikkel találkozott, kikkel be‑

szélgetett. Miféle szervezkedésben vett részt.
NŐ Anyám soha nem vett részt semmiben, ő min‑

dig magányos volt.
ORVOS Mit tud maga az anyjáról?
NŐ Engem faggat?
ORVOS Csak kérdeztem.
NŐ Anyámat hiába faggatták. Ha megmakacsolta 

magát, akkor aztán minél jobban sanyargatták, annál 
inkább megkeményedett. Olyan volt a természete. Egy 
egész államrendszert meg tudott buktatni.

ORVOS Mindenkit rá lehet venni mindenre.
NŐ Anyámat nem.
ORVOS Tudja, milyen fájdalmas volna, ha ezzel 

a  spatulával benyúlnék a  méhébe? Akármit kérdez‑
hetnék, maga felelne.

NŐ Megölhetne, akkor sem felelnék. Anyám pe‑
dig keményebb volt, mint én.

ORVOS Azt maga csak hiszi. A félelem teljesen el‑
veszi az ember eszét.

NŐ Anyám nem ismerte a félelmet.
ORVOS Ismert valami egyebet.
NŐ Nem volt ilyen.
ORVOS Elég volt, hogy egyszer megmutassák ne‑

ki a maga fényképét. Látja, asszonyom, itt ez a gyerek, 
ismeri, ugye? Egy kis gyermekbénulás? Jó volna? Egy 

kis vakcina, egy kis selejtes vakcina. És elsorvadnak 
az izmok, bármennyit is tornáztatja. De persze kiszá‑
míthatatlan, mi bénul le. Lehet, a szív…

NŐ Ne hozakodjon elő ilyesmivel. Anyámnál szó‑
ba sem jöhettek ezek az ócska módszerek. Ő belenézett 
volna vallatója szemébe, és szép nyugodtan, de min‑
denre elszántan azt mondta volna: na, csak azt pró‑
bálják meg, mert nem állok jót magamért!

ORVOS Az illata pont olyan, mint az anyjáé.
NŐ Milyen?
ORVOS Nyári lóheremező.
NŐ Épp ma mondta az egyik színésztársam, hogy 

más a testszagom Ritaként, és más Gertrúdként.
ORVOS A Hamletből.
NŐ Igen. Na, látja, őt megvádolja Hamlet, hogy 

egy gyilkos cinkosa lett, mi több, hozzáment felesé‑
gül. Pedig érte tette, Hamletért. Hogy megmentse. Ő 
egy gyenge nő.

ORVOS Érdekes, hogy gyengének tartja. A partne‑
re nem mondta, miben különbözik a két illat?

NŐ Nem. Csak a különbségről volt szó.

HANG Hallottátok, hogy megmondatott: Szemet 
szemért és fogat fogért. Én pedig azt mondom nék‑
tek: Ne álljatok ellene a gonosznak, hanem aki arcul 
üt téged jobb felől, fordítsd felé a másik orcádat is. És 
aki elveszi a  te alsó ruhádat, engedd oda néki a  fel‑
sőt is. És aki téged egy mértföldútra kényszerít, menj 
el vele kettőre.

NŐ Ha ezt se hallotta, akkor maga süket!
ORVOS A fülemmel egyáltalán nincs baj. Sőt, meg 

kell mondanom, abszolút hallásom van, ami elég ritka.
NŐ Tudom, mi az abszolút hallás. De hogy jön 

ez ide?
ORVOS Süketnek nevezett.
NŐ Mert nem hall.
ORVOS Hallom, nagyon jól hallom.
NŐ Hallja?
ORVOS A szörcsögést. Igen.
NŐ Te jó ég, hogy lehet valaki ilyen?! Azt mond‑

ja, maga színházba jár... Látott engem játszani… De 
abból vajon mit értett? Maga azt sem értette, miért 
mondtam Gertrúdra, hogy gyenge…

ORVOS Na, ebből elég! Tessék, menjen innen.
NŐ Jó, megyek. Úgyis tudom, hogy nem fogja 

nyugton hagyni…
ORVOS Micsoda?
NŐ Amiket hall.
ORVOS Téved. Nem szoktam hazavinni a munka‑

helyemet. Ahogy innen kilépek, kiürítem a fejemet. 
Kirázom, mint egy porszívózsákot.

NŐ Most másképp lesz.
ORVOS Figyeljen, az én hasam is tud hangokat ki‑

adni. Hallja? Felerősítsem?
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NŐ Rettenetes.
ORVOS Na, mit mondanak? Fordítsak?
NŐ Nem, nem.
ORVOS De, de.
NŐ Ezek nem szép hangok.
ORVOS Káromkodni is lehet szépen, nem? Mit 

óhajt? Azt a fűzfán fütyülő bajuszos rézangyalát? Ilye‑
neket?

NŐ Hagyja abba!
ORVOS Megmondjam, mi történt? Szerintem ma‑

ga bepánikolt. Elkezdett nőni a hasa, egyre jobban 
kétségbe esett. Kitalálta ezt az anyasztorit, hogy en‑
gem beleszőjön a maga kis felmentő akciójába. Igaz? 
És amikor látta, hogy nem vagyok hajlandó úgy tán‑
colni, ahogy maga fütyül, ráerősített az aranylopás‑
sal. Igaz? Képben vagyok, hölgyem, képben vagyok.

NŐ Ha még egyszer azt mondja, hogy hölgyem, 
azonnal elmegyek.

ORVOS Elmehet, hölgyem.
NŐ Én a maga helyében felvenném ezeket a han‑

gokat, és bejátszanám az embereknek.
ORVOS Minek?
NŐ Megafonon kellene közvetíteni…
ORVOS Hangszórókat állítani a  főterekre? Így 

képzeli?
NŐ Nem fogalmaztam jól. Ilyen mondatokról kel‑

lene beszélgetni, ezt akartam mondani.
ORVOS Beszélgetésre vágyik?
NŐ Nincsenek konkrét vágyaim.
ORVOS Kedvenc szava a konkrét.
NŐ Nem akarok a  szavakkal játszani. Ha gyere‑

kem lesz, én nem adom iskolába. Ne tanulja el ezt 
a sok hazugságot.

ORVOS De ő iskolába akar majd járni…
NŐ Egyszer játszottuk egy cseh szerző darab‑

ját, Gyerekköztársaság a címe. A gyerekek új államot 

alapítanak, mert nem akarnak olyanok lenni, mint 
a szüleik.

ORVOS Magát verték gyerekkorában?
NŐ Nem vertek. Szófogadó voltam.
ORVOS Itt nőtt fel, ebben a városban?
NŐ Igen. A nagyszüleim neveltek fel. Nemrég hal‑

tak meg.
ORVOS A  gyerekköztársaságot is a  felnőttek ta‑

lálták ki.
NŐ Meg se szülöm majd a gyerekemet. Ott tar‑

tom bent. Nem adom a maguk kezére.
ORVOS Nagyon eltelt az idő…
NŐ Hova siet folyton?
ORVOS Haza kell mennem.
NŐ Dolga van?
ORVOS Megígértem a  feleségemnek, hogy ko‑

rán hazamegyek.
NŐ Elég ízléstelen ez a játék.
ORVOS Milyen játék?
NŐ Azt mondta, nincs felesége.
ORVOS Maga is hol ezt mond, hol azt.
NŐ Az én gyerekemnek más élete lesz.

ORVOS Nem tudtam, hogy meghalt az anyja. 
Amikor utoljára találkoztunk, makkegészséges volt. 
Teniszezett…

NŐ Anyám?
ORVOS Az egyetemi pályára jártunk. Eső után 

megállt rajta a víz, de azért lehetett játszani. Olyan‑
kor pláne, mert senki nem foglalta el. Mindig vissza‑
ütötte a labdát, de úgy, hogy én is vissza tudjam ütni. 
Nem cselezett. Nem csavart. Azt akarta, hogy játs‑
szunk, ne mérkőzzünk…

NŐ Én is ezt akarom.
ORVOS Velem?
NŐ Igen.
ORVOS Tudja, van egy olyan sejtésem, hogy maga 

végigjárja az orvosokat, és mindenütt leadja ezt a du‑
mát az anyjáról. Ahány orvos, annyi anyja…

NŐ Higgye el, a hangok miatt vagyok itt.
ORVOS Nem akarom, hogy ne tudjak rende‑

sen aludni. Nem akarom, hogy az anyjával álmodjak. 
Nem akarom valóságnak képzelni, ami nem valóságos.

NŐ Az magától teljesen függetlenül van vagy nincs.
ORVOS Az értelmezőktől rettegek.
NŐ Én meg az értelmet tagadóktól.
ORVOS De orvos vagyok, úgyhogy nekem segíte‑

nem kell magán, bármit is mond.
NŐ De hát valaki beszél a  méhemből, és maga 

nem hallja.
ORVOS Majd hiszem, ha operákat énekel, és ki‑

vágja a magas C‑t. Közben meg havazni fog idebent.
NŐ Megijeszt a közömbössége. Tényleg nem hallja?
ORVOS Poszt‑traumás hipertonikus dezlokáció.
NŐ Hogy mondhat ilyet?
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ORVOS Az álterhesség voltaképpen szorongás 
okozta deformáció, egyben dezlokáció is.

NŐ Ha a maga hasában beszélne valaki, maga is 
megrémülne.

ORVOS Lényegében nem is olyan bonyolult. Már‑
mint, hogy maga hangokat, sőt, beszédet hall. Kézen‑
fekvő a magyarázata.

NŐ Mit érek a magyarázattal?
ORVOS A terhesség kifecsegi a titkot: maga pont 

ezt akarja, miközben ettől retteg.
NŐ Nekem nincs semmi takargatnivalóm.
ORVOS Látja, ez igaz, erről van szó, most kimond‑

ta, mi van magával. Nincs titka, de szeretné, ha lenne.
NŐ Az előbb pont az ellenkezőjét mondta…
ORVOS Ne mondja, hogy nem érti. Nincs titka, 

ezért teremtett egyet. A teste. Megteremtette a titkot, 
mert akinek van titka, az felfegyverkezhet vele.

NŐ Miért jöttem magához, ha egyszer nincs ott 
semmi, miért akarnám, hogy belém lásson, és leleplez‑
zen, ha maga szerint azt akarom, hogy titkom legyen?

ORVOS Így én leszek a titka. A titka tarsolya leszek.
NŐ Tarsolya?
ORVOS Azt akarja, hogy én legyek a fia. Hogy 

én bújjak ki a combjai közül, és mindent elfelejtsek, 
ami azelőtt volt, mindent, a múltamat, a foglalkozá‑
somat, a szokásaimat… Ne legyek semmi. Vagyis tel‑
jesen a maga titka legyek.

NŐ Nem tetszik, ahogy beszél. Most már igazán 
jobb, ha abbahagyjuk.

ORVOS Pontosan ez az. Igazából nem akarja, hogy 
megvizsgáljam.

NŐ Megvizsgált. Hallhatta, amit kell. Feleslegesen.
ORVOS Várjon, mégiscsak megnézném ultrahang‑

gal is. Léteznek szekretikus tumorok, súlyosan felbo‑
rítják a hormonháztartást. Megnézem, lehet, hogy ve‑
szélyben van.

NŐ Ne, nem szeretném.
ORVOS Legyen jó kislány!
NŐ Ne mondja ezt.
ORVOS Jó, akkor csak felveszem a  hangokat. 

Ahogy kérte.
NŐ Rendben. De miért köt a székhez?
ORVOS Csak rögzítem, nehogy elmozduljon.
NŐ De hát ez nem fénykép…

HANG Hallottátok, hogy megmondatott: Sze‑
resd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig 
azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áld‑

játok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azok‑
kal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, 
akik háborgatnak és kergetnek titeket.

NŐ Engedjen, nem érzem itt jól magam.
ORVOS Nem akarja visszahallgatni?
NŐ Előbb leszállnék.
ORVOS Indítom a visszajátszást.

Sercegés, kattogás, kavargás.

NŐ Ezek nem azok a hangok. Maga szándékosan 
elrontotta a felvételt.

ORVOS Nem rontottam el semmit. Nyugod‑
jon meg.

NŐ Engedjen el!
ORVOS Elengedem, de ha már itt van, essünk 

túl rajta.
NŐ Micsodán essünk túl?
ORVOS Ne nyugtalankodjon. Gondoljon valami 

másra. Engedje el magát.
NŐ Engedjen leszállni.
ORVOS Öt perc az egész. Semmi fájdalom.
NŐ Engedjen el, visszavonok mindent.
ORVOS Nem kell visszavonnia semmit, egyálta‑

lán semmit. Én nem haragszom.
NŐ Akkor mit akar?
ORVOS Segíteni szeretnék.
NŐ Arra kérem, engedjen leszállni.
ORVOS Öt perc csupán.
NŐ Ez tiszta őrület.
ORVOS Nem tehet róla. Nem csupán a hormonok, 

de a sokféle antitest is működni kezd, tudja, a véde‑
kezés miatt, közbelépnek ők is. Ilyenkor aztán csős‑
tül jön a baj. A máj a kétszeresére nagyobbodik, el‑
árasztják a  szervezetet a mérgek, az agy szinte feliz‑
zik, nem lehet csodálkozni, ha összevissza beszél az 
ember ilyenkor.

NŐ Összevissza beszéltem?
ORVOS Gyerekek köztársasága, vagy mit tudom 

én, bent tartja a gyerekét a hasában, ilyeneket mon‑
dott.

NŐ Visszavonok mindent.
ORVOS Rendbe fog jönni. Testileg és lelkileg tel‑

jesen rendbe fog jönni.
NŐ Kérem, engedjen!
ORVOS Most én kérem, legyen türelemmel. És 

tátsa ki nagyra a száját!   
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