
 
 

Szabóné Bencze Zsanett: Humor/Tumor 1:0! 
 

 

Történetemben, ha valaki is bármilyen hasonlóságot vél felfedezni a valósággal szemben, nos az nem 
a véletlen műve! 

A Naprendszer 3. bolygóján láttam meg a napvilágot. Az év legsötétebb napján, (12.21.) mindössze 
8926 kilóméterre Fokvárostól, Szekszárdon! 

Hogy hányat írtunk akkor, az maradjon rejtély?! De annyit elárulok, hogy 1975! Az viszont ne 
maradjon titok, hogy fejlődésemet nagyban segítette az, hogy a szüleim etettek. 

Bámulatos gyerekkorom volt, ezt onnan tudom, hogy a tanárok állandóan azt szajkózták, hogy ez a 
gyerek már megint, csak bámul! De én ezt cáfolnám, mert vetítéskor aludtam is! Azóta is esélyes 
vagyok, a Csipke Rozál díjra. Ami megmagyarázza, hogyan is ébredhettem a pult mögött. Igen, a 
kocsmában töltöm az egész napot. Míg mások szórakozásból járnak oda, én pusztán érdekből. 

Dehogy felpörgessem az események folyását, ugrok is pár évtizedet, mikor már javában 2 db, 
gyönyörű lány gyermeknek kenegettem a vajas kenyeret. Mondhatnánk, hogy ez így sablonos és 
unalmas élet, de ne mondjuk ki.... hangosan. 

Fordulópontot 2012. hozta el. Míg más virágot, tortát esetleg válópert kap születésnapjára, addig 
jómagam: világvégét! Maják vagy az Aztékok jóslata szerintem?! Igencsak pánikba estem, de 
megnyugodtam mikor az éves utolsó nőgyógyászati rákszűrésen fennakadtam a rostán. 

Nesze neked világvége, nálam a Jolly Joker, vagyis a Carcinoma Vulva! Magyarul szeméremtest rák, 
minek a kezelése igen „egyszerű”, részleges (Partialis vulvectomia) vagy a teljes (az csak simán 
Vulvectomia) szeméremtest eltávolítása, mellé egy kis onkoterápiás kezelés, és már kész is. 

Persze úgy, mint más, én is vívódtam azon, hogy miért pont én, pont most, pont itt, pont gatyába 
kellett ráznom magam, a lányok és férjem miatt. 

Az igen jóképű onkológusom, ja már csak így nevezem, mintha ez enyém volna, szóval pro és 
kontra elmagyarázta a lehetőségeimet. Nyerő szériámat fokozta, hogy ez a gyönyörűen csengő nevű 
kórság, a nőgyógyászatban előforduló daganatoknak, mindössze 2%-át teszi ki. Szóval specialista 
kellett, (és sajnos Ő nem Stallone volt), aki szintén többször is elmondta, hogy mi várható. 

Egy cseppet „idegállapotba kerültem”, mint aki gyenge „élményű”! De látszott rajta, hogy rutinos 
mert Ő nem esett kétségbe. 

Hát erre mit mondjak, én beleestem, de nem cserélt velem telefonszámot. 

Viszont megindult az áttét keresés, ami nem egy kellemes beavatkozás, de a gyanúsnak talált 
nyirokcsomókat x-el jelölve, úgy mentem a műtőbe, mint egy lottószelvény. 



 
 

Nyertem is, 2013 óta napjainkig 3 db Partialis Vulvectomiát és 2 hónap sugárkezelést. 

Hál' Istennek, a műtét fájdalma feledtetni tudta a sugár égés borzalmát. 

(Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem forgatta fel fenekestül az életem. De az, amit „adott” sokkal 
több, mert ha rájössz, hogy nem vagy Hegylakó, szembesülsz a halandósággal - egy egészen más, új 
látásmódot ad a világra. 

Nem kapkodva, nem sietve minden napot megélve járom az utat tovább.) 

A le vagy beégésem után 2 héttel helyrejöttem annyira, hogy azonnal visszamentem a pult mögé 
2017-ben. 

Azóta is ott rontom a levegőt és a kedves vendégek 4 liter sör után azt mondják, hogy kedvelnek! Ez 
igen jó arány ebben a szakmában, úgyhogy büszke is vagyok rájuk! 

Végül csak annyit szeretnék írni, hogy a hasonló gondok, nemcsak a beteget, de a családot is 
megviselik, főleg a tehetetlenség érzése. 

Ezért próbáltam olyan kemény maradni, mint a Tarzan sarka! 

Szeretem az életet, és úgy látszik, hogy ez kölcsönös, akkor is, ha tudom, hogy Damoklész kardja, 
mindig ott fog lebegni a fejem felett. 

Ezért inkább nem felfelé nézek, hanem előre a sörcsapolás felé, mert jelentem, hogy jól vagyok, 
dolgozom, és úgy folytatom tovább, mintha semmi sem történt volna! 

Lányok, asszonyok ne feledjétek, hogy a „gyengébbik nem” az erősebb, ha úgy hozza a sors! 

Üdv, Amazon sorstársak! :) 

 

 

 

 

 


