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Sokszor láttuk őt az utcán, amint jókedvűen, fütyörészve ballagott. Sohasem volt sietős az 

útjaamerre járt be-betért a portára. Lehet, hogy a gazda éppen elfoglalt volt, de behívta a 

doktor urat, megtörölte a széket és leültette. 

Legtöbbször az volt a kérdése: ”Na, hogy vagy fiam?”. Mindenkit tegezett, ha idősebb volt, 

ha fiatalabb. Ez a fajta közeledés nem volt sem barátságos, sem távolságtartó. Ez volt a 

stílusa. Mint ahogy az életének is utánozhatatlan, utolérhetetlen stílusa volt. 

A családoknál a : ’hogy vagy fiam ’, -kérdés után, ha akarta a páciens, ha nem előkapta a 

sztetoszkópot, a vérnyomásmérőt és sorra vett mindenkit a családban. Alaposan végezte 

munkáját, nem kapkodva. Ha valami nem tetszett neki, tovább utalta az illetőt, vagy 

fölírta a gyógyszert. A vizsgálatsor végeztével jött a szokásos kérdés: ”Mivel tartozunk 

doktor úr?” A válasz  mindig az volt: „Tölts jó szível a legjobb borodból.” 

Megitta az egészségre ürítve és elköszönt. Így ment ez évek hosszú során át. Vasárna- 

 ponként - a templom és az ebéd után – kártyázni járt. Kedélyes társalgó volt. Értett az 

orvoslás tudományán kívül a gazdasághoz is. Sokfelé megfordult a világban, sok tapasztalata 

volt. A háború előtt az Adrián járt nyaranta, szeretett vitorlázni. Talán ezt az élvezetét 

plántálta át a Balatonra. 

Úgy mesélték, hogy Balatonfüreden rendezett be egy kis házat takaros kerttel, ott gyűjtötte 

egybe európai hírű növényi ritkaságait. 

Akik közel kerültek szívéhez, azokat megajándékozta egy-egy kedvességgel: ritka 

oltvánnyal, nemes fafajtával. 

Legendák is keringtek Pista bácsiról – mert csak így hívták őt az emberek maguk között  

 a kisvárosban – s hogy ezek aligha lehettek költöttek, arra példa volt a lelkes orvos egész  

élete. 

 Mesélték, egyszer nagy télben jöttek érte szánkóval, hogy a távoli tanyán kell a sürgős 

segítség. Nem tétovázott, fölkapta a hálóinghez a csizmát, bundát és irány a messzeség. 

A beteg nagyon rossz állapotban volt és azonnali beavatkozással meg lehetett menteni talán. 

Pista bácsi meleg vízzel, háziszappannal kezet mosott, teletöltette petróleummal a lámpát, 

majd nekifogott. 

Megműtötte ott helyben a rászorulót. 

Bizonyára nem lehetett nagy műtét és túl sokat nem is töprenghetett az – akkor még fiatal – 

orvos, hogy hová rendelje a mentőt a szügyig érő hóban, a világvégi tanyán. Egyszerűen –  

megcsinálta. 

Orvosi körökben is ismerték jól, konferenciákra járt, írásai sokfelé, különféle  nyelveken 

jelentek meg. Hogy ismert volt, ez onnan volt tudható: ahová ő ajánló sorokat írt, ott szívesen 

fogadták a messziről jött gyógyulnivágyót, legyen az Pécs, Pest vagy Hajdúszoboszló. 

 Nyugdíj után, pusztán szórakozásból az orvosi egyetemre készülő diákok közül válogatott 

magának tanítványokat. Nem egy közülük ma szakmájának kiválósága. 

Pista bácsi lakása olyan volt, mint gazdája – szertelen. Nem sok becsülete volt előtte a 

tárgyaknak. A jobbára betegeitől kapott sokféleségek szanaszét hevertek. Egy alkalommal a 

nemes holmikért rajongó asszonylátogatója elszörnyedt, amikor az ezüstneműt összevissza 

dobálva látta - pucolatlanul hevert egy szekrény vitrines sarkában. Becsben csak az orvosi 

műszereit tartotta és ládás, cserepes növényeit. 



A járművekre sem fordított különösebb gondot, valahogy csak elvigye, lehessen vele menni – 

gondolhatta. Háza a kisváros szívében, lejtős utcában áll. Régi kis Csepel motorját kitolta a 

kapun, ráült és amíg legurult, beugrott a vénhedt jószág. Megtörtént, hogy a motor önálló 

lelkületet kívánt élni és megmakacsolta magát. 

 

Ez többször megesett, vagy csak a szórakozott „lovas” felejtette el a gyújtást rákapcsolni, 

ilyenkor az egyensapkásan kirajzó gimnazista diáksereghez intett: ”No fiaim, gyertek csak! 

Toljátok!” Tízen is ugrottunk. 

Kedélyesen intett megköszönve a segítséget. Akkortájt jött „kötelezően divatba” a bukósisak. 

Pista bácsi nagyon nem szívlelhette a nehéz, ormótlan jószágot hát fordított egyet a dolgon: 

őszi időben fejébe nyomta a bagvánsapkát, tetejébe tette a sisakot és úgy járt-kelt. A sisak 

kötői, mint hatalmas fülek libegtek. Mert a rendet tisztelte Pista bácsi, bár ismerte jól még a 

megyei rendőrkapitány is, nem lépte át ebben a szabályokat. Ebben, mondom mert, hogy az 

elfogyasztott pohár borocska után azért mindig nyeregbe ült. De ezt megtette bármikor, 

hóban, sárban, éjjel is. 

Azt mondták, a szegények orvosa volt, mivel nem sokra becsülte a honoráriumokat. 

Konyhája, háztartása sohasem szűkölködött sem ételben, sem italban. Sonkát, bort, őrletnivaló 

gabonát annyit kapott a hálás betegeitől, hogy nem győzte elfogyasztani. 

Távoli, külhoni tájakról is sűrűn hozott neki a postás leveleket, régi diáktársai, egykori 

tanítványai írtak neki. Többször kapott ajánlatot, hogy befizetnek neki autóra, még a vámot is 

állják – nem fogadta el. „Minek az nekem fiam?” mondta, ilyenkor hihetetlenül vastag, ősz 

szemöldökét fölfuttatta, s kopasz fején törölt egyet hátra és szippantott az orrán. Ezt olyankor 

cselekedte, ha valamiféle neki nem tetsző dologgal macerálták a be nem avatottak. 

Idős korában sem volt üres a konyhája, porolatlan a szőnyege. 

Az iskolából hazasiető gyerekek sokszor megálltak ablak előtt egy kicsit hallgatózni. Pista 

bácsi ott ült a vastag függöny mögött és a harmóniumán játszott. 

A májusi langyos szél fölkapta szárnyára a dallamot és elfutott vele, föl a városka fölé 

magasodó Kálvária-hegyre és onnan gyorsan szétrepítette, le az Alföld lankáira. 

 

 Háza vakolatán a sárga szín megfakult. Ablakán a barna faredőnyt az eső mossa. A 

kockaköveken sem gördül már régen kopott kis Csepeljén, s nem int a diákoknak. 

Csak az orgonái élnek. Kettő itt a zuglói kert meszes gyöpében. Évről – évre dúsabban, 

kibontott fürtös virágaikat megfürdetve a napfényben. 
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