
Ha csak találomra olvas 
bele valaki a hazai portál-
ok kínálatába, lapozza fel 
az újságokat, naponta ér-
tesülhet arról, mi minden 
nem működik zökkenő-
mentesen az egészségügy-
ben (sem). Az újságolva-
só hálát adhat az istennek, 

ha nem betegként, hanem pusztán a legfris-
sebb információk fogyasztójaként szembe-
sül a romániai egészségügyben uralkodó ál-
lapotokkal és „mindössze” szörnyülködik.
Vegyünk véletlenszerűen pár aktuális hírt. 
A dévai cukorbetegek a megyei sürgőssé-
gi kórház felhalmozódott tartozásai mi-
att csak krumplipürét kapnak ebédre, hús-
ra már nem futja. Egy bukaresti ortopéd or-
vost (de a kenőpénz zsebbe csúsztatására 
és elfogadására berendezkedett társadal-
munkban lehetne szó az ország bármelyik 
másik városában praktizáló szakemberről) 
azzal vádolnak, hogy óriási összegeket kért 
műtétre váró gyerekek szüleitől még a be-
avatkozás előtt, sőt, azzal fenyegette őket, 
hogyha nem pengetik le a pénzt, nem végzi 
el az operációkat. Beteg vagy? Fizess, mint 
a katonatiszt!
Szintén egy minapi híradás: újabb statisz-
tikák számszerűsített riogatásából az de-
rül ki, hogy az elmúlt tíz évben több mint 14 
ezer orvos vándorolt ki az egyre lendülete-
sebbé váló migráció hullámain, így az Eu-
rópai Unió országai közül nálunk a legkeve-
sebb az egy főre eső gyógyítók száma. (Vi-
szont amint a mellékelt ábra mutatja, annál 
több rossz hír jut egy főre.)
Nem kell csodálkozni azon, hogy az orvosok 
Franciaországot vagy Németországot vá-
lasztják Románia helyett, hiszen köztudott, 
hogy az itthoni egészségügyet hosszú ide-
je felszereltség-, gyógyszerhiány, alulfinan-
szírozottság jellemzi, a rezidensek számá-
ra nem nyílik elég kapu a szakmai fejlődési 
lehetőségek felé. A szédületes iramú elván-
dorlásra a kétes eredményességű Tudose-
kabinet is reagált a minap: azt hangoztatta 
a kormányfő, hogy a külföldön élő román ál-
lampolgárok számára vonzóvá akarják tenni 
a hazaköltözést. Az már csak hab a tortán, 
hogy a kormányba vetett bizalmat valószí-
nűleg nem növeli, hogy most épp az egész-
ségügyi miniszterről járja az a hír: plagizált.
Kíváncsian várjuk, a stafétát egymásnak sű-
rűn adogató kormányok közül melyik és mi-
lyen varázslattal éri el, hogy tömegesen el-
induljanak hazafelé a Nyugat-Európában 
szerencsét próbáló állampolgárok. Nem 
lesz könnyű, hiszen a 20 milliós Romániából 
az elmúlt két és fél évtizedben milliók tá-
voztak külföldre. Lehet, hogy mellékes, de a 
tömeges hazatéréshez talán-talán azt is el 
kéne érni, hogy ne legyen ennyire rossz a hí-
re a romániai egészségügynek.
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A pötty

Egy jó barátom mondása szerint, aki 
már rengeteg laudációt gyártott, hol 
meggyőződésből, baráti felkérés-
re, hol hivatalból, mert íráskészség-
gel verte meg a Teremtő meg a há-
romnapos jégeső, azt állítja, hogy a 
laudáció (a dicséret) és a gyászbe-
széd között az a különbség, hogy az 
utóbbiban több a múlt idejű cselek-
vés. Sőt, valamennyi az.
Ezzel már el is érkeztünk az anyag lé-
nyegéhez, a különbséghez a laudáció 
és a gyászbeszéd között. A máso-
dik csöppet sem kellemes dolog, de 
szükséges emberileg, barátilag, er-
kölcsileg. Az emberi nem szolidari-
tási ösztöne szerint is kívánatos. Te-
hát egy elhunyt felett és után illik a 
legjobb tulajdonságait kiemelni, azt 
hangsúlyozni, hiszen, akiket meg-
rendített a halála az eltávozott ba-
rátnak, ismerősnek, rokonnak, sztár-
nak, celebnek, közembernek, tanító-
nak, művésznek és földmívesnek (ha 
még valaki vállalja ezt a címet a mai 
farmerizált világban), azok a legjob-
bakat várják a szótól. Ezért gyűlnek 
össze, morzsolnak el egy könnyet 
vagy zsebkendőt kezükben, amely 
egykor fogta azt a kezet, amely most 
már örökké csak az emlékekben ma-
rad meleg, nedves, fázós, száraz, vé-
delmező vagy éppen sújtó.

Ha az újságban olvassák a búcsúzta-
tót, akkor sem várnak egyebet. Emlé-
kezni szeretnének, a közös dolgokat 
kívánják felidézni, ami akkor is kö-
zös, ha ő, az eltávozott csupán a tévé 
képernyőjéről ismerős, annyi kedves, 
jó hangulatú, izgalmas, táncra indító 
percet vagy órácskát szerzett neki, 
akkor is közös, ha csak olvasta írá-
sait, regényét, cikkeit kivágta, eltet-
te az unokáknak, akik aztán soha el 
nem fogják olvasni, kidobják az öreg 
celeculáival együtt. Neki akkor is kö-
zös emlék. És miért ne – szent.
Ha valaki, valamely ripők, avatatlan, 
sárbafingó titán, irigy, tehetség-fog-
híjas, alacsony gondolkozású bele-
rúg a halott emlékébe, azt általában 
nemkívánatos írásnak, személynek, 
alaknak tartják. Ennek nem itt és 
nem ekkor van a helye. Mondanám 
kegyeletsértő, de manapság ez a szó, 
hogy kegyelet, kikopott a közbeszéd-
ből. Az erőszak és durvaság a trendi, 
a sirály. Erre vevő a csiszolatlan gyé-
mánt-tömeg.
A mérlegelés, a tettek megítélése 
odébb van. Meg kell várni a kellő idő-
intervallumot – az idő elfutását tól-
ig. A művészekről általában és köz-
megegyezéssel jót mondunk, nagy-
vonalúan ítélünk. Nagylelkűek va-
gyunk. Elvégre értünk áldozta fel éle-
tét és vérét, hangját, szépségét, kéz-
ügyességét, fantáziáját, tehetségét, 
adott bele egy-egy szerepbe érzé-
se szerint apait-anyait. Kiállt a szín-
padra, amit nem mindenki mer meg-
tenni. Mímelt, játszott, érzéseket és 
gondolatokat közvetített jól, gyen-
gébben, verset mondott, szerepet ta-

nult meg kívülről, amit a legtöbb em-
ber utoljára kisiskolás korában tesz. 
Az irodalom tanárok panaszkodnak, 
hogy az osztályokban már nem le-
het verset feladni, kívülről való el-
fújását kérni. Pedig a művelt ember 
– ha még egyáltalán számít valamit 
a humán műveltség – tud egy csomó 
versidézetet, amit alkalomadtán és 
helyén alkalmazni tud. Például egy 
laudációban.
Na igen, a politikusokról, a közélet 
szereplőiről, bohócairól és bajazzói-
ról, tragikomikus figuráiról, képvise-
lőkről és városatyafiságról, arról il-
lik és kell is mondani mindenfélét. 
Tücsköt és bogarat, fűt-fát, vereset 
és feketét. Azokat kímélni már csak 
az utókor tisztánlátásért sem sza-
bad, elmismásolni, körbehazudni ti-
los. Mert visszaüt. Mert azokból a hi-
bákból – Titus Livius óta tartós köz-
hely – állítólag tanulni lehet. Ez affé-
le történészi bölcs babona.
Amit az ímént állítottam a közsze-
replőkről, ahhoz azonban kell ad-
ni egy kevés kegyeleti időt. Egy jóko-
ra szusszanatnyit. Nem szabad rög-
tön a lelépés után megtámadni őket. 
Támadják őket eleget életükben. A 
történész, a politológus patikamér-
legen egyensúlyoz jót és rosszat. Így 
helyes. Kevés idő múltával. Vagy sok-
sok év elteltével. Akkor tisztábban 
lát, messzebb ér az ítélete.
Különben Shakespeare amit mond 
a Julius Caesarban: Temetni jöttem, 
nem dicsérni – nem mindig érvé-
nyes. Olykor a lángelmék is téved-
hetnek. Hát még a tehetségtelen 
törpék…  

Amire Jánosunk összeszedte, praktiku-
sabban szólva megszüntette a Recsegő 
panzió nyári teraszát, megérkezett Holcz 
bácsi. A gerincsérvével érkezett, mint ál-
talában, s természetesen a reménnyel, 
hogy nyomorúságát hátha itt hagyja vég-
képp. A reménnyel, hogy egyszer egész-
ségesen mászik ki a sós tavakból, nem 
kell nyújtania a kezét, hogy húzza ki va-
laki végre. Hogy egyszer csak nem kell 
megállapítania Jánosunknak, hogy Holcz 
bácsi, neked nem is sérved van, hanem 
közönséges púpod. Annyi.
Mit mondjunk, Jánosunk éppen jókor 
szüntette meg a Recsegő panzió nyá-

ri teraszát, Holcz bácsinak nem lesz, ahol 
mesélnie reggeltől estig. A bányákról, a 
rómaiakról, a katakombák feltételezhe-
tő kincseiről mesélt, amit mi már untunk, 
mert mindig ugyanazokkal a kitalált tör-
téneteket hozta magával a Nyugati-

havasokból, pontosabban Verespatakról. 
Jó darabig nem jött, Jánosunk azt mond-
ta, Holcz bácsi vagy meghalt, vagy elmúlt 
a púpja, de inkább előbbi feltételezés a 
valószínűbb. És íme, itt van Holcz bácsi 
viszonylag egészségben, púppal, moz-
gékonyan, és ami furcsa, majdnemhogy 
élesen feltűnő: vadonatúj, vasalt szövet-
nadrágja volt, aminek az eleje nem volt 
rostalikává égetve a sok-sok lehulló pa-
rázstól. Holcz bácsi mindig az ölébe ha-
muzott, hiába mondtuk, hé, Holcz bácsi, 

ég az elejed, rá se rántott soha.
Valami van, szólt Jánosunk. Holcz bá-
csi két hétre jött, tudta meg a kis szep-
lős lánytól, aki hol a bárpultnál, hol a re-
cepción ügyködött. Két hét, mondta sá-
padtan Jánosunk, miután Holcz bácsi 
meghívta egy beszélgetésre magához. A 
verespataki ember virradatig felmond-
ta Jánosunknak a bányaváros, majd Ara-
nyos-vidék minden legendáját és igaz 
történetét, majd azt mondta, ennyi le-
gyen elég, többé nem hívja meg magá-
hoz Jánosunkat. Az a helyzet, hogy es-
tére megszaporodott a Recsegő népe, 
maga Holcz bácsi ment az idegen asz-
szony szállásdíját kifizetni előre és flot-
tul. Kézenfogva mentek fel a lépcsőn, de 
szólt Holcz bácsi, nemsokára Magdalé-
nával jön vacsorázni. Ő Magdaléna, mu-
tatott a testes asszonyra, s ezzel meg-
spórolta a bemutatási szertartást, amiből 
Jánosunknak értenie kellett, ne legyen 
több kérdés. A kis szeplős adott hozzá 
teljesen ártatlan értesülést: Magdaléna 

Szucsáváról jött, szül: 1953, Dorohoi. Et-
től kezdve Jánosunk és mindenki meg-
nyugodott, ment a vacsora, csak egy-
szer kaptuk fel a fejünket némi erélye-
sebb szóra. Hát persze, Magdaléna pa-
rancsolta, elég legyen a dumából, jöj-
jön egy kis ömlesztett fehérbor, Feteasca 
albă, Panciu, megmondhatatlan évjárat-
ból. Hanem megint csak valami feltűnő: a 
láncdohányos Holcz bácsi ki sem kérez-
kedett legalább egy füstre.
Mint valami lehullni kész kotlós vakolat, 
mesélte ma reggel Jánosunk, olyant szólt 
a Holcz bácsi púpja. Ettől kezdve hallga-
tott a verespataki ember, ettől kezdve 
csakis Magdaléna beszélt. Valami hajnali 
két óráig ültek asztal mellett, azt mondta 
a főnök, a vendégeket legyünk szívesek 
elviselni. Maradt valami a kancsó aljában, 
abból állapította meg Jánosunk, hogy a 
bornak enyhén állott, hordóíze van, nem 
vet jó fényt a Recsegőre. S még valami: 
lik van Holcz bácsi nadrágján, de csak 
egy pötty, annyi.
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