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Figyelmeztetés:
A kiadvány szerkesztője nem orvos, nem szándékozik sem kezelni, sem diagnosztizálni,

sem megelőzni a Lyme-kórt, az itt  leírtak pedig semmiképpen sem tekinthetőek orvosi

tanácsnak. A jegyzet mindössze összegezni és megosztani kívánja azokat a tapasztalatokat

és információkat, melyekhez a szerző a betegsége alatt hozzájutott, illetve amiket átélt.

A Lyme-kór kezelése összetett és nehéz feladat, a leírtak alapján történő öngyógyítás

bizonyos  körülmények  között  akár  életveszélyes  is  lehet,  nem ajánlott  egyik  alternatív

terápia  elkezdése  sem  orvosi  felügyelet  nélkül.  Az  olvasó  egészségével  kapcsolatos

kérdésekben mindig konzultáljon saját orvosával, a sürgős esetekben pedig azonnal vegye

fel  a kapcsolatot  a  sürgősségi  betegellátás  körzetileg illetékes szerveivel.  Információnk

felnőtteknek szólnak.

A kiadvány nem minősül semmiféle ajánlattételnek sem a szerző sem a kiadó oldaláról.

Sem a szerző, sem a kiadó nem vállal  felelősséget bármilyen harmadik személy által  a

kiadvány tartalmára való hivatkozás által okozott semmiféle kárért.





I. rész – Lyme-történetek a
világból

Egyesült Királyság
"Túl vagyok életem legrosszabb évén, de most újra reménykedem. Bízom a jövőben.

Ez a történet arról szól, hogyan változott meg az életem és hogyan győztem le bizonyos
orvosi szakmák ignorenciáját. Félig lebénulva kellett repülőre szállnom, nem egy, de két
alkalommal is, és Németországba repülnöm, hogy ott elvégezhessék a megfelelő teszteket
és ezzel bebizonyítsák, valóban Lyme-kórban szenvedek. A saját országomban az orvosok
nem voltak hajlandók elfogadni ezt a diagnózist a kollégájuktól. Az orvosi szakma a
megfontolását is megtagadta annak, hogy esetleg valóban ebben a kórban szenvedhetek
attól függetlenül, hogy ezt egy orvos vetette fel. Egy közülük.

Hogyan kezdődött?

Október másodikán vettem feleségül Nikit, aki hosszú ideje élettársam volt már akkor.
Életem legboldogabb napja, természetesen a gyerekeink születését leszámítva. 12 éve
éltünk együtt, itt volt az ideje, hogy megkérjem a kezét, hiszen a fiaink elmúltak 4 és 6
évesek.

A nászutunkat Romániában töltöttük, hazafelé menet megálltunk Prágában. Ott lettem
beteg.  Mindketten  arra  gondoltunk,  valamilyen  ételmérgezés  okozhatta,  és  nem
foglalkozunk vele többet. Otthon azért felkerestem egy orvost elővigyázatosságból. A
váróteremben ülve tűnt fel a bal karomon egy apró csomó, benőtt szőrzetnek látszott. N
em gondoltam, hogy fontos lehet, ezért nem említettem az orvosnak.

Mi történik velem?

Október vége felé egyértelművé vált, hogy valami baj van. A helyi futballcsapatban
játszottam és kitűnő állóképességem közismert volt a nehéz meccsek alatt. Nászutunkról
visszatérve, az első játék alatt tűnt fel, mennyire fáradt vagyok. Félidőben említettem a
csapat menedzserének, aki annak tudta be, hogy az elmúlt héten valószínűleg sokat



ettem és ittam, az edzést pedig kihagytam. Az én agyamban azonban végig az motoszkált,
hogy valami más baj van. A következő héten sokat edzettem, hogy visszanyerjek valamit a
fitneszségemből. Megerőltető volt. Nem kaptam rendesen levegőt, a rövid futások után o
xigén után kapkodtam. Szokatlannak éreztem, hiszen mindössze 2 hetet hagytam ki és
Romániában sokat futottam az erdőben.

A második meccs az elsőnél is rosszabb volt. Képtelen voltam a futásra. Annyira fáradt
voltam, hogy félidőben könyörögtem az edzőnek, cseréljen le, ő azonban úgy gondolta, jót
fog tenni nekem, ha végigjátszom a teljes időtartamot. A második játékrész felénél végül
kénytelen volt lehozni a pályáról, mivel már csak sétálni tudtam. A feleségemmel arra a
vírusra fogtuk, ami éppen a szomszédságban fertőzött.

November kemény hónap volt a számomra, abba kellett hagynom a focit és minden
reggel fájdalom gyötört. Volt egy könnyebb náthám, amiből nem tudtam kimászni és
egyre harapósabban viselkedtem a kollégáimmal a munkahelyemen, de úgy gondoltam, el
fog múlni.

A december depressziót hozott. Korábban sohasem volt részem benne, nem tudtam,
mi az. Azt azonban tudtam, hogy valami baj van és aggódni kezdtem. A szemem előtt
foltocskák lebegtek, de a szemész szerint semmi bajom. Egyre gyakrabban kerestem fel
az orvosi rendelőt, a labortesztek alapján azonban nem voltam beteg. Kezdem elveszíteni
a józan eszem?

Két kutyánk van, akiket rendszeresen sétáltattunk a házunk körüli réteken, hiszen
ahol  éltünk,  még  nem  akadályozta  meg  a  fényszennyezés  a  csillagokban  való
gyönyörködést. Sokszor bámultam felfelé, azon gondolkodva, milyen lehet odaát? Akkor
már gyakran elfogott séta közben a rossz érzés, biztosra vettem, hogy valami nagy baj
van. Karácsony estéjén a gyerekeink önfeledt mosollyal bontogatták az ajándékaikat, én
pedig  azon  gondolkoztam,  vajon  ez  lesz-e  az  utolsó  közös  ünnepünk.  Meg  voltam
győződve  arról,  hogy  haldoklom.  Niki  ugyanígy  gondolta,  de megtartotta  magának  a
félelmeit.

Januárra a fájdalom annyira erős lett, hogy lépni is alig tudtam. Problémát okozott a
munka  és  állandó  fáradtsággal  küzdöttem.  Ha  alkoholhoz  nyúltam,  a  mennyiségtől
függetlenül  másnapra  borzasztó  másnaposság  vett  elő.  Elkezdtem  hazajárni
ebédszünetekben és másnapig aludtam, de ugyanolyan fáradtan ébredtem fel, mint az



előző nap.

Február és március gyorsan elszállt. A fájdalom elviselhetetlenné vált, a hatalmas
fáradtság  ellenére  képtelen  voltam  aludni  miatta,  napközben  pedig  állva  is  álomba
merültem. Rengeteget fogytam. Már a munkahelyemen is feltűnt az egészségi állapotom
romlása.

Meg fogok őrülni?

Végre  egy  diagnózis!  Övsömör  –  mondja  a  doktor,  semmi  komoly.  Szóval  csak
beképzelem. Hiszen a fejemben továbbra is olyan betegnek érzem magam, hogy már
számolom az életemből hátralévő napokat. Sokan azt fogják mondani most, túlreagálom,
de aki átélte, tudja, miről beszélek. Ha éppen ezen mész keresztül, ne add fel, emlékezz,
mások is jártak ezen az úton előtted és a megfelelő kezeléssel napról napra jobb lesz!

Elkezdődtek a fejfájásaim. Gyakorlatilag hetente ellátogattam az orvosi rendelőbe, aki
azonban ragaszkodott az övsömörhöz és biztosított róla, hogy hamarosan elmúlik.

Szeptember – kissé valóban jobban lettem, úgy gondoltam, a nehezén túl vagyok. A
fájdalom elmúlt, ahogyan az orvos is megjósolta. Novembert írtunk és már a futballon
járt  az  eszem,  vissza  akartam  menni  a  csapathoz.  Biztosra  vettem,  hogy  a  korábbi
balsejtelmek ellenére a gyerekeim mellett állhatok, amíg felnőnek.

December egy új optimizmust hozott a számomra, és bár anyámat kórházba kellett
vinni  operációra,  a  karácsonyt  velünk  tölthette.  Minden  rendben  lévőnek  látszott.  A
betegségem eltűnt a múltban és anyám egyre jobban nézett ki. Az élet ismét szép lett.

Január másodika. Erre a napra mindig emlékezni fogok. Anyám halálának a napja.
Azon az éjjel végzetes szívinfarktust kapott. Semmi baja nem volt még az előző nap.
Emlékszem, az irodában ültem, amikor felhívtak a hírrel. Mintha megállt volna az idő.
Tudom, nem vagyok egyedül, más is keresztülment ezen, de nekem olybá tűnt, mintha a
reményt  vesztettem  volna  el.  Reggel  felébredtem,  egy  percre  rendben  volt  minden,
azután emlékeztem. Túl kemény volt az igazság. A temetést január 12-ére tűztük ki, én
10-én határoztam el, hogy ismét szembenézek a világgal. Tévéztem az ágyban délelőtt fél
11-ig, amikor feltűnt, hogy a készülék képe mintha elmozdult volna, olyan furcsán. „Itt az
idő egy csésze teára”, – gondoltam, és amíg a víz felforrt, megengedtem a fürdővizet. A
fürdőszobában úgy éreztem egy pillanatra, mintha kicsúszna a lábam alól a talaj. Furcsá



ltam, de azért lementem a földszintre a teámért. A lépcsőn visszafelé menet megint
megtörtént, mintha megmozdult volna a föld. Közben a hálószobában megcsörrent a
telefon  –  az  irodából  kerestek.  Összevissza  beszéltem.  Letettem  a  kagylót  és  a
fürdőszobába siettem, a tükörbe néztem. Jól néztem ki, minden rendben volt. Bármi
történt, nem lehet komoly. Beültem a kádba. Hirtelen úgy éreztem, mintha a gravitáció
bosszút  akarna  állni  mindazért,  hogy  annyi  éven  át  magától  értetődőnek  véltem.
Küzdenem  kellett,  hogy  a  fejemet  a  víz  felett  tudjam  tartani,  közben  bal  lábammal
próbáltam kihúzni a dugót, a jobb lábam elveszítette a koordinációját. Sikerült kimásznom
valahogyan a kádból, bár fogalmam sincsen, mennyi ideig tartott. Biztosra vettem, hogy
meghalok. A gyerekeim az iskolában, a feleségem a barátaival találkozik, egyedül voltam
és  rémült.  Az  arcom  egyik  fele  teljesen  lezsibbadt.  Mi  történik?  Valahogy  áthúztam
magam a hálóba, meztelenül és szappanhabosan.

Niki az ágy végében talált rám segítségért könyörögve – a második roham az elsőnél
is rosszabb volt. Mit tudott volna tenni azon kívül, hogy mentőt hív? Próbált nyugtatgatni,
amíg kicsit jobban nem lettem és újra lábra nem tudtam állni. Felöltöztem. Megérkezett a
mentő, majd rövid vizsgálódás után kijelentették, ilyesmivel sohasem találkoztak eddig. A
tünetek alapján stroke, de mégsem az, hiszen nem múlhatna el nyomtalanul a következő
percben.  A  hálószoba  padlóján  vizsgáltak  meg,  mivel  a  lefelé  vezető  lépcsőnk
meglehetősen szűk és fogalmuk sem volt, hogyan vihetnének le. Pár perccel később a
saját lábamon sétáltam le. Az egyik percben álltam és beszéltem, a másikban már a
padlón feküdtem. Ez a roham egyre borzasztóbb volt.

A  kórházban  az  első  orvos  vertigóval  diagnosztizált  és  nyugtatott  minket,  ne
aggódjunk.  Niki  és  én  nem  értettünk  vele  egyet,  azt  mondtuk  neki,  téved.  A  doki
belenézett a szemembe és meglengette az ujját, követni kellett a pillantásommal, majd
hirtelen hátralépett és elrohant egy másik orvos szakvéleményét kikérni. A szemeim
külön – külön is működtek. A következő órákban négy orvos vizsgált meg, láthatóan
fogalmuk  sem  volt,  mi  a  bajom.  Én  azon  gondolkodtam,  viszontlátom-e  valaha  a
gyerekeimet.

Átszállítottak egy másik szobába, lumbálásra. Láttam a feleségem szemében a fáradt
ságot és a félelmet, hallottam az összegyűlt orvosok tanácstalan suttogását. A lumbálás
után azt tanácsolták, igyak kávét vagy kólát, a koffein segít megelőzni a fejfájást. Niki
hozott nekem egy csésze kávét, de képtelen voltam inni. Ekkor jöttem rá, mennyire nem



tudom kontrollálni az arcizmaimat. Szívószállal kellett kávét innom! A testem ekkora már
teljesen kimerült és a szemeim elnehezültek, nem tudtam őket nyitva tartani. Küzdöttem,
de elveszítettem a csatát. Emlékszem, hogy átvittek máshova, azután eszméletlenségbe
süllyedtem.

Egy harmadik kórházi osztályon ébredtem fel. A legtöbb beteg egy vagy két napot
marad itt – én heteken át. Amikor magamhoz tértem, emlékszem, egy nővér rázogatott
gyengéden  és  a  nevemen  szólongatott.  Nem  tudtam  mozogni,  beszélni,  nem  láttam
rendesen, a szemeim még mindig nehezek voltak. Hamarosan visszatértem a sötétségbe.
Nem tudom, mennyi ideig lehettem kiütve, de emlékszem, hogy amikor magamhoz tértem,
a feleségem azt magyarázta az orvosoknak, le fogom késni az anyám temetését. Könnyek
csillogtak a szemében és én meg akartam ölelni, elmondani, hogy jól vagyok, de tudtam,
nem vagyok jól. Igazából semmit sem tudtam. Niki megkérdezte, van-e már diagnózis, a
válasz „nem” volt. Még mindig nem tudták, mi lehet velem. A fejemet nem tudtam
felemelni a párnáról, a karomról vagy a lábaimról már ne is beszéljünk. Emlékszem, egy
nap  kinyitottam  a  szememet  és  az  ablakon  át  egy  idős  hölgyet  láttam  a  folyósón,
látogatóba érkezett valakihez. Azt gondoltam, az anyám közeleg és minden jóra fordul. Az
anyám mindent megold. Meg fogja mondani nekem, hogy minden jóra fordul.

Pár nap múlva két erősebb nővér segítségével fel tudtam ülni az ágyban. Jobb oldalam
teljesen le volt bénulva, a látásom zavaros volt és összefüggéstelenül beszéltem. Niki és a
nővérek végeztek el mindent helyettem. A feleségem bejött reggelente és segített a
fürdőszobában.  Megfürdetett,  megborotvált,  új  pizsamát  húzott  rám.  Hallgatta  a
sírásomat. Az orvosok tanácstalanok voltak. Az MR-vizsgálat kimutatott az agyamon egy
árnyékot, de ez nem volt elegendő a megoldáshoz. Azt mondták, talán Guillam-Barre-
vegyülve  Miller-Fisher-szindrómával,  SM,  vagy  egy  virus,  vagy  krónikus  fáradtság-
szindróma. Vagyis fogalmuk sem volt.

Reméltem, hogy kezelni fognak, el is kezdték a szteroid adagolását, de szerencsére az
első nap meglátogatott egy neurológus, egy német doktornő. Kérdezgetett a tüneteimről,
a korábbiakról. Kérdezett az övsömörről és arról, hogy csípett-e meg valaha kullancs,
esetleg  volt-e  rajtam  megmagyarázhatatlan  eredetű  kiütés.  Visszaemlékeztem  a
szőrbenövésre  a  karomon,  a  mézesheteinkről  visszatérve.  Beszéltem  az  összes  orvosi
vizsgálatomról az elmúlt évben. Ekkor azt mondta: „Ön Lyme-kórban szenved.”

Életemben  nem  hallottam  erről  a  betegségről  és  sokkolt,  amit  mondott,  mégis



megkönnyebbülést éreztem, legalábbis rövid ideig. Szóval ez a diagnózis? Akkor most
már kezelnek? Nem így történt.

A Lyme-kór diagnózisa elutasítva.

Rengeteg orvos látogatott meg, a legtöbb annyi tanulót hozva magával, amennyi csak
elfért az ágy körül. Mindent mondtak, csak azt nem: „Lyme-kór.” Ki fogja majd felismerni
a betegséget, ha valaki hasonló helyzetbe kerül majd a jövőben? Az összes orvos (kivéve
a német doktornőt) biztosított arról, hogy nem vagyok Lyme-beteg. Még az esetem iránt
érdeklődő nottinghami doki szerint sem.

Naponta figyelték a légzésemet, de ahogy az idő telt, egyre kevésbé volt szükségem a
maszkra. A világ összeomlott körülöttem és amit magától érthetőnek vettem – feleség,
gyerekek, munka – minden elveszett. A feleségem tartotta bennem a lelket. Nem akartam,
hogy bárki ilyen állapotban lásson, ezért nem engedtem látogatókat, a gyerekeimet sem.
Ne lássák így az apjukat. Ez hiba volt, hiszen a kis arcukat látva kaptam új erőre. A
feleségem fantasztikusan viselkedett, reggeltől estig mellettem állt.

Amikor elhelyeztek az ágyon – a kezdeti jobboldali bénulás okán – az átellenben fekvő
férfit,  Cyrilt  bámultam,  aki  legtöbbször  elég  siralmasan  nézett  ki.  Semmi  mást  nem
láttam rajta kívül. Végignéztem a halálát. Próbáltam jelezni a nővéreknek, de először nem
értem el, végül a jó oldalamon kúszva nyomtam meg a gombot. 25 percbe telt, amíg
felfedezték a testet. Nem hibáztatom őket, mindannyian nagyszerűek és az egészségügy
alulértékeli a munkájukat. Négy osztályra felügyeltek éjszakánként, mivel nem voltak
elegen,  valakinek  mindig  túlóráznia  kellett.  Cyril  esetében  is  más  beteggel  voltak
elfoglalva. Ezeken az osztályokon csupa olyan ember feküdt, akik állandó felügyeletet
igényeltek. Ennyire kevés nővér képtelen volt ellátni őket és egyidejűleg a felmerülő
vészhelyzeteket is kezelni. Köszönetet kell mondjak nekik, hiszen annyi mindent tettek ért
em, míg az orvosok oly keveset.

A német dokornővel csúnyán viselkedtek a háta mögött. Ha rákérdeztem az orvosoknál
arra, mi lehet a bajom, valamennyi azt válaszolta: „Nem Lyme-kór, ezt verje ki a fejéből!”
Ő azonban ragaszkodott a diagnózisához és engem is meggyőzött. Bár nemigen tudtam,
mit gondoljak, valamiben hinnem kellett. Ő volt az egyetlen, akiben megbíztam. Valakiben
meg kellett.



Ahogy telt az idő, egyre inkább a javulás jegyeit mutattam. Kezelés nélkül. Át akartak
szállítani a kórházból, ahol feküdtem, Notthinghambe. Az átszállítás dátuma azonban
állandóan változott, és elveszítettem az ingyenes egészségügybe vetett hitem. Lassacskán
– hetekkel a kórházba kerülésemet követően és még mindig kezelés nélkül – arra az
elhatározásra jutottam, hogy hazamegyek. Akkor már az elfekvő osztályon helyeztek el!
Néhány nap múlva az orvosok beleegyeztek a távozásomba. Aznap meglátogatott egy
orvos, aki Angliában tartott előadásokat. Többek között a Lyme-kórról. Amerikai volt, aki
egy német laboratóriumban dolgozott a borreliosist kimutató teszteken. A véleménye
megegyezett a német doktornőjével. Azt is mondta – megfelelő kezelés nélkül bármikor
megtörténhet újra. Az elvégzett tesztekre is rákérdezett. A válasz – nem volt ilyen. (A
UK-ban alkalmazott Lyme-teszt esetemben negatív lett.)

Elkezdtek szteroidokkal telepumpálni, amit félbehagytak 5 nap után. Miért? Már a
második orvos gondolja azt, hogy Lyme-kórban szenvedek és még mindig nem kezelnek!
Igazából ekkor értettem meg, mennyire beteg vagyok. Aznap este otthagytam a kórházat.
Bottal sétáltam, annyira bizonytalannak éreztem a lábaimat, olyan érzésem volt, mintha
egy pici hordozható TV-n át nézném a világot. Látásom sem nyertem vissza tökéletesen,
bár a szemem és az agyam már hozzászokott a benti fényekhez. Besötétedett, mire egy
barátom  értem  tudott  jönni.  Nehezen  küzdöttem  be  magam  az  autóba,  egyfolytában
rosszul  ítéltem  meg  a  távolságokat  és  folyton  bevertem  a  fejemet  beszállás  közben.
Hazafelé tartva rá kellett jönnöm, ez a betegség nem múlik el pár hét alatt. Az útszéli
lámpák fényeitől és a többi autós féklámpájától zúgott a fejem, mire a házhoz értünk,
megint rosszul voltam. A gyerekek már vártak rám, hogy megpusziljanak és megöleljenek.
Láttam az aggódást a szemükben, láttam a könnyeiket.

A  elkövetkező  napok  rosszabbul  teltek,  mint  a  kezdetek  óta  valaha.  Meg  kellett
fizetnem az árát a hazaútnak. Úgy éreztem, meghalok. Kétségbeesve vágytam bármilyen
kezelésre. Három nap alatt annyit romlott az állapotom, hogy orvost kellett hívni hozzám.
A vizsgálatot követően azonnal kórházba utaltak. Mentő jött értem. Odabent elmondták,
rajtam  nem  lehet  segíteni.  Meg  kell  várni  a  következő  rosszullétet,  hogy  teszteket
végezhessenek. Rettegtem. Nem mehetek keresztül ezeken még egyszer. Bent tartottak,
hogy  szemmel  tarthassák  a  légzésemet,  a  következő  reggel  szó  nélkül  hazamentem.
Egyértelmű volt, fogalmuk sincs arról, mi a bajom. Azóta is szeretném tudni, mikor vették
észre a távozásomat.



Ez megtörtént párszor a rákövetkező hetekben. Az egyik helyi orvos, akit kihívtak
hozzám, aggodalmának adott hangot a kezelés teljes hiánya miatt. Legalább egy segíteni
akart rajtam. Legalább egy azt akarta, hogy jobban legyek és nem újabb rosszullét-roha
mra várt. Ez a fiatal doktornő valóban segíteni akart, nem csak ülni és várni, hogy mi
lesz. Utánaolvasott a Lyme-kórral kapcsolatos kutatásoknak és beszélt a német orvossal a
gyógyszerezésemet illetően, aki nem írhatott fel receptet, így ezt megtette helyette. Már
a harmadik nap megéreztem a különbséget.

Meggyőztek arról, hogy csináltassak egy vértesztet Németországban, Bréma városában,
ahol az amerikai doktornő dolgozik. Ez a teszt megerősítheti a diagnózist, de ebben az
országban nem elérhető (MELISA). Megkaptam a szükséges eszközöket és le is vették
volna a vért, de az egészségpénztár nem fizette ki a szállítást, ezért ezt feleségemnek,
Nikinek  kellett  valahogy  megoldani.  Könnyebb  mondani,  mint  megtenni!  Egyetlen
csomagszállító  cég  sem  vállalta.  Még  kórházaknak  bedolgozó  vállalatokat  is
megkérdeztünk, hiába. A megoldás az lett volna, ha személyesen Brémába repülök. Nem
érdekelt a vele járó költség, kétségbeesve vágytam megtudni, mi a bajom. Lyme-kór vagy
nem  Lyme-kór?  Igen,  mondták,  de  voltak  kétségeim.  Egyszer  és  mindenkorra
bizonyosságot kell szereznem, hogy újra összerakhassam az életemet. Március volt és bár
az  antibiotikum  segített,  még  nem  éreztem  elég  erőt  magamban  a  repüléshez.  De
mennem kellett, hogy kizárhassuk a szklerózis multiplexet. Lassan visszatért az erő a
lábamba és a kezembe, az alvással azonban akadtak problémák a fájdalom miatt.

2006. március 20-ára vettem repülőjegyet Németországba, az érzés ellenére, hogy
legszívesebben inkább ágyban maradnék. Egy barátom segítségével március 21-én vettek
vért.  A  reptérre  menet  rosszul  lettem,  csak  haza  akartam  jutni  a  családomhoz.
Antibiotikumot és Amitriptyline-t szedtem a fájdalomra. Fibromyalgiával diagnosztizáltak,
mint megannyi Lyme-kórban szenvedőt. Az Amitriptyline használt.

A MELISA-teszt eredménye értelmezhetetlenül jött vissza, a beszedett antibiotikumok
miatt. Abba kellett hagynom és visszamenni Németországba. Egyre jobban fogyott a pénz,
és azért is aggódtam, hogyan fogok kibírni egy hónapot a gyógyszerek nélkül. A barátaim
azonban  mindenben  segítettek,  nélkülük  nem  ment  volna.  Áprilisban  vissza  kellett
mennem a notthinghami kórházba, egy második szakvéleményre. Ez egyike volt a „jó”
napoknak, a várószobában ültünk a feleségemmel közel két órát, tréfálkozva. A rendelő
orvostanulókkal volt tele, akik alig várták, hogy láthassák a nagyszerű orvost munka



közben és a mestertől tanulhassanak. A vizsgálat után megszületett a diagnózis: „Önnek s
ztrókja volt.” A feleségem közel járt az összeomláshoz. A jó hangulat, ami a napomat
jellemezte,  depresszióba  süllyedt.  Eddig  ez  volt  a  legarrogánsabb  orvos,  akivel
balszerencsém  összehozott.  Ha  egy  ilyen  tanít,  mind  bajban  vagyunk.


