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Állati jó történetek
Kedves Olvasó!
Csak itt, csak most, csak Önöknek: a Rovatvezető talán a nyári hőség, talán a túlzott szabadságvágy miatt, de kitört önnön Opus Magnuma, a Histhorax könyv fejezeteinek korlátai közül, és új, idegen tájakra tévedt. Új tájak ezek: hiszen az alant következendők nem
szerepelnek a már megjelent könyvben. Idegen vidékek, mert orvoslás ugyan, de animális.
Történeteink szó szerint állatiak, a veterináriusok vagy más néven a collega bestialisok kezelte négylábú asztmatikusokról lesz szó – legalábbis zömmel. A kivétel ugyanis állat: neve
szerint nyúl, pontosabban Nyúl – valójában azonban ember: Nyúl úr. Egészen pontosan Mr.
Rabbit – aki írója légúti allergiája okán korábban már megjárta az Amega oldalait is. A szerző, John Updike élete, patográiája fényes bizonyítéka az asztmára általában (sajnos nem
kizárólagosan) érvényes megállapításnak: olyan betegség, mely élethosszig gyötör, de ölni
rendszerint valami más kórság fog. 2009-ben tüdőrák végzett Updike-kal (akinek arcvonásain, a fényképeken, legalábbis valóban van valami nyúlszerű...). Kezdjük tehát a kivételt jelentő irodalmi kérdéssel.
a Rovatvezető

Egy újabb originális megigyelést oszt meg
a Rovatvezető a nagyrabecsült Olvasóval: a
kultúrorvostan nem teljességgel haszontalan
tevékenység. Mindeddig valóban úgy tűnhetett,
tárgyunk maga a felhőtlen l’art pour
l’art: a lapjainkon közölt tudás az ég
egy adta világon semmire sem használható. Hanem John Updike-nak, a
Nyúl-regények amerikai szerzőjének a verse (2002 márciusi születésnap és tovább) arra evidencia (nem
merek „bizonyíték”-ot írni, mert hátha nem elég „todományos”), hogy
a poéta élettörténete, kórságainak
ismerete igenis kínál kulcsot a vers
értelmezéséhez.
John Hoyer Updike
Vegyük ezt a verszakot:
(1932 –2009)

The Philco sings out ‚Hi-yo’ by his sickbed,
he thinks that Mother, Father, mailman, and
the wheezy doctor with his wide black bag
exist for him, and so they do, or did.
(John Updike: March Birthday 2002 and After
in: Endpoint and Other Poems, Hamish Hamilton London, UK, 2009 , page 3)
A magyar fordítás így szól:
(...) s ez már hinné, apja, anyja, a postás,
(a böhöm táskás asztmás orvos) érte élnek,
sőt élnek is, vagy éltek.

(N. Kis Zsuzsa fordítása, John Updike: 2002 márciusi születésnap és továbbiak. Végpontok és
más versek. Európa Könyvkiadó 2011, 9. oldal)
Ki zihál itt? Gyors körkérdésben fordultam angol barátaimhoz, hogy megtudjam a „wheezy
doctor” alatt kit is kell érteni: a gyerek orvosa
asztmás, vagy az asztmát kezelő doktorról van
szó. (Nem mindegy, hiszen az utóbbi esetben a
kollégának a Histhorax egy másik fejezetében,
a maguk is asztmatikus doktorokéban volna a
helye...).
1. Mit gondol a Tisztelt Olvasó, milyen választ kaptam?
a. a doktor asztmás, mégis dolgozik
b. az asztma doktoráról van szó, nagy fekete
táskájában ott lapul a görcsoldó
c. mindkettő lehet
d. mitől olyan érdekes ez?
e. hány fontos (eurós) kérdés ez a kvízben?
Akárhogy forgatom, Arany Jánost parafrazeálva:
„tudja a fene...”. Egészen pontosan, tényleg tudja. A kultúrorvostanban járatos olvasó számára
ugyanis, Updike gyerekkori asztmáját ismerve,
evidens, hogy a versbeli kisiút kezelő asztmaspecialistáról van szó. A poéma minden betűje
önmagára, az íróra irányul, miért lenne pont ez
a kép kivétel? (Nincs jelzője, határozója a postásnak, az apának, az anyának, miért lenne te-
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hát épp a doktornak?) Következésképp a költő
életének ismerete, éppenséggel némely kórjának tudása rejti a megoldást. Legalább egy vers
pontosabban megérthetővé vált. Már akinek ez
fontos...

3. Ki a szerző?
a. Rudyard Kipling (1865−1936)
b. John Galsworthy (1867−1933)
c. Ford Madox Ford (1983−1939)
d. Virginia Woolf (1882−1941)

Kutyák és macskák következnek. Winston Churchill, a XX. század legnagyobb angol (akkor sem
írok britet, ha az egész politikailag korrekt világ
a fejemre szakad) államférija így nyilatkozott:
„A kutya felnéz rád, a macska lenéz téged – csak a
disznókkal vagyunk egy szinten.”
Pedig akkor még nem is álmodtak a „transgenic
pigs”-ről, mint donorszerv forrásról...
Aztán itt vannak a skótdudák. Szerintem ennek
a zeneszerszámnak a feltalálója úgy tett szert
a hangszer ötletére, hogy látott egy embert,
amint a hóna alatt egy indignálódott, asztmatikus malacot tartott a hóna alatt. Sajnálatos
módon aztán az ember csiholta hangok később
már sose érték el az ötletadó disznó hangjának
tisztaságát.

Kárpótlásul, az asztmás macskát már avatott
fordító tolmácsolásában mutatjuk be.

2. Ki volt az a − skót felföldi muzsika iránti
pozitív elfogultsággal aligha vádolható −
amerikai ilmrendező (a horror atyja), akinek állat-élettani (veterinary-physiology)
jártassága megkérdőjelezhetetlen?
a. Alfred Hitchcock (1899−1980)
b. John Ford (1894 −1973)
c. Quentin Tarantino (1963−)
d. Stephen Spielberg (1946 −)
Aki tehát felnéz ránk, az az eb. A kutya pedig,
öregkorára legalábbis, hajlamos az asztmára.
Feltételezem, nem kutyaszőr-allergiáról van
szó... Bizonyítékul az indiai állatmeséiről, az állatok által felnevelt kisiú történetéről világhírű,
Nobel-díjas angol író-költőnek A kutya hatalma
című verséből idézünk:
S ha a tizenpár év, amit a Természet ad
Asztmával, görccsel vagy daganattal
int búcsút, s állatorvosi szótlan jel
gáz vagy golyó – döntsd el
rég késő megbánni mindent
kutyád a szíved már magával vitte.
A Rovatvezető elnézést kér a maga fabrikálta
fordításért: de nincs jobb magyar...

4. Ki a költő, az a skót kolléga, akit iatalon
ragadott el a tuberkulózis?
a. John Donne (1572−1631)
b. John Keats (1795−1821)
c. John Mayall (1933−)
d. John Lennon (1940−1980)
Szonett Mrs. Reynolds macskájához
Ki túl vagy, macska! klimaxod korán,
hány egér s patkány sírja lett vitéz
bendőd? − S hány jó ízt loptál? Idenézz
bágyadt-zöld fénnyel s hegyezd szaporán
bársony füled − de ne görbítsd reám
elrejtett karmod − és zendítsd merész
miákolásod − mondd, mint dúlt a vész
a hal-, patkány-, egér- és tyúk-csatán?
Kecses talpad ne nyald, ne nézz merőn
a földre − asztmás vagy bár s farkadon
rút csonk − s a cselédlányok rémítőn
és gyakran csaptak kis híján agyon,
lágy még a bundád, mint ijan, midőn
bajt vívtál üvegcserepes falon.
(Eörsi István fordítása)
Földes Jolán 1936-ban 60 000 pengőt nyert egy
nemzetközi irodalmi pályázaton A halászó macska uccája című regényével. A könyv 190. oldaláról a következő mondat kívánkozik a rovatunkba:
„(...) Bargyihinov bácsi már öreg, kicsit asztmás
is, fárasztja a beszéd, és gyakran elfelejti, amit
mondani akart.” (Agave Kiadó, Budapest, 2006.
Atheneum 1936.)
5. Melyik városban van ez az utca?
a. London
b. Moszkva
c. Párizs
d. Budapest
Meglehet, a regény a lektűr kategóriájába tartozik (de akkor Tisza Kata és Fejős Éva micso-
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da?), mindazonáltal jó időmúlató.
Tizenhat nyelvre fordították le,
Franciaországban máig népszerű.
A borítólap tanúsága szerint egy
amerikai elnök feleségének kedvenc olvasmánya volt a regény.
A hölgy − a lelkes ajánló − tüdőgyógyászati szempontból azért
különösen érdekes, mert bizonytalan tünettana és a VIP-ek esetén
közismerten életveszélyes, ámde
köteles túligyelem miatt a tuberAlfred Hitchcock
kulózisra, mint lehetséges diagnó(1899 –1980)
zisra már túl későn gondoltak...
6. Kiről lehet szó?
a. Eleanor Roosevelt
b. Jacqueline Kennedy
c. Evelyn Truman

Megoldások
1. (c) − Mindkét megoldás helyes – szólt
az anyanyelvi olvasók meghökkentő válasza. Egészen pontosan ezt írták: „(...) I read the
poem and it is not really possible to decide if it is
the doctor that is wheezy or if he is a doctor for
wheezy conditions. Sorry.” A kötetben találhatók
más, a gyakorló orvos számára megrázó − a „tű”
túlsó felén lévő beteg érzéseit közvetítő − versek is: Needle biopsy (Tűhegyen); Colonoscopy
(Kolonoszkópia); Oblong Ghost (Hosszú Árnyak).
2. (a) − Na persze, hogy Alfred Hitchcock a
thriller és a rémfilm kiagyalója volt a bon-mot
szerzője. Máig rejtély, hol hallott ő asztmás maRudyard Kipling
(1865 –1936) lackát hangoskodni...
3. (a) − Rudyard Kipling. Kárpótlásul közöljük az eredeti angol verset
is: nyelvezete egyszerű, szókincse
szikár – képei érthetőek...
The Power of the Dog
There is sorrow enough in the natural way
From men and women to ill our day;
And when we are certain of sorrow
in store,
Why do we always arrange for more?
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Brothers and sisters, I bid you beware
Of giving your heart to a dog to tear.
Buy a pup and your money will buy
Love unlinching that cannot lie −
Perfect passion and worship fed
By a kick in the ribs or a pat on the head.
Nevertheless it is hardly fair
To risk your heart to a dog to tear.
When the fourteen years which Nature permits
Are closing in asthma, or tumour, or its,
And the vet’s unspoken prescription runs
To lethal chambers or loaded guns,
Then you will ind − it’s your own afair −
But... you’ve given your heart to a dog to tear.
When the body that lived at your single will,
With its whimper of welcome, is stilled (how still!)
When the spirit that answered your every mood
Is gone − wherever it goes − for good,
You will discover how much you care,
And will give your heart to a dog to tear.
We’ve sorrow enough in the natural way,
When it comes to burying Christian clay.
Our loves are not given, but only lent,
At compound interest of cent per cent.
Though it is not always the case, I believe,
That the longer we’ve kept ‘em,
the more do we grieve:
For, when debts are payable, right or wrong,
A short-term loan is as bad as a long −
So why in − Heaven (before we are there)
Should we give our hearts to a dog to tear?
4. (b) − John Keats, a 23 évesen tuberkulózisban meghalt költő.
5. (c) − A szűk kis utca Párizsban, a Szajna bal
partjáról nyílik a Quartier Latin-ban. Akit érdekel
a kor, annak kiegészítő olvasmányul Illyés Gyula
Hunok Párizsban-ját ajánljuk. A negyed további
magyar érdekességeiről Bajomi Lázár Endre A
Quartier Latin című könyvében számol be.
6. (a) − Eleanor Roosevelt volt a szerencsétlen
áldozat. A rovatvezető csak remélni meri, hogy
egyszer majd önálló kötetet kapnak a tuberkulózis történetei is. 

