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közelmúlt erkölcsi-politikai próbáival szembesíti megtépázott, 
de megőrzött és vállalt hitét. Az Ötödik évszak c. Benjámin-
kötetről írt kritikájában Váci is ráérez a Vérző zászlók alatt 
jelentőségére, a kötet „legnagyobb költeménye"-ként minő-
síti. 

K O V Á C S S Á N D O R I V Á N 

HŐS-E WEISZ D O K T O R ? 

Az orvos halála című regényemnek is természetesen van 
tapasztalati alapja, „élmény alapja". Alig hiszem, hogy ilyen 
alapozás nélkül lehetne építkezni — valamelyes sikerrel — 
az inkább ábrázoló, mint cselekményes szépprózában. Ismer-
tem olyan embereket, mint a regény főhőse, az öreg orvos; 
sok hasonló embert — öregeket és nem öregeket, orvosokat és 
nem orvosokat — ismertem és ismerek ; például a legkedvesebb 
sárospataki tanárom is ilyen ember volt. 

N e m ez a dolog lényege. 
Az értelmes élet s az értelmes halál optimista tragikumát igye-

keztem megragadni ebben a kisregényben. Megírni az ön-
magát névtelenül túlélő alkotó „kisember" drámáját, ezt az 
örök drámát — mai érvénnyel. 

Meggyőződésem, hogy a közösségek s egyben az emberiség 
fejlődési vonalában élő-munkálkodó emberek viszik előre a 
történelmet, s ebből az emberfajtából engem a „sarzsi nélküli 
hősök" sorsa izgat leginkább; jobban érdekel az ő sorsuk, mint 
a rátermetteké, a daliásoké. Ha válogathatnék, olvasóknak is 
legszívesebben őket választanám. Akik teszik a dolgukat tisz-
tességgel, jó lelkiismeretük és legjobb tehetségük szerint; 
észrevétlenül élnek és halnak, de munkás kezük nyomát rajta 
hagyják a világon. 

Eletének utolsó hetében ismerjük meg az öreg, megfáradt 
falusi orvost. Semmi olyat, ami a közhit szerint izgalmassá 
teheti a regényt — sem látványos, idegborzoló tetteket, sem 
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szivárványos szerelmi kalandokat — nem várhat tőle az 
olvasó. 

„Előre megfontolt szándékkal" kerültem a regény írásánál 
minden olyan — egyébként teljesen jogos — írói fogást, 
amellyel szokás felkelteni, ébren tartani és fejezetről-fejezetre 
fokozni az olvasó érdeklődését: hogyan alakul s végül is mi 
lesz a sorsa a rokonszenves hősnek. 

Nem titok a sorsa — fölösleges előre kilesni a befejező rész-
ből —, hiszen már a cím félreérthetetlenül közli, mi történik 
vele. 

Meghal. És ami a halála előtt, az utolsó héten történik vele, 
és ahogyan meghal, az sem lehet különösebben izgalmas; 
legalábbis abban az értelemben nem, ahogy az izgalmas jelzőt 
a regényekre, az olvasmányokra használni szokás. 

Természetesen célom volt ezzel az egyszerűsítéssel. N e m 
akartam elvonni másfajta izgalmakkal az olvasó figyelmét a 
lényegről: az ember legbensőbb, legszemélyesebb drámája ez 
a végső számvetés az élettel, szembe találkozás a halállal. Nor -
mális esetben senki sem kerülheti el ezt a számvetést, ezeket 
az önmagával szembesítő pillanatokat, napokat vagy esztendő-
ket. Éppen arra szeretném figyelmeztetni az olvasót a regény-
nyel, hogy ő sem kerülheti el. 

A cím tehát beárnyékolja az öreg orvos utolsó hetének a 
történetét: előre tudjuk, a hét végén mi következik. Ponto-
sabban: nemcsak tudjuk, de végesvégig erezzük is, minek kell 
következnie. Ez is szándékos: állandóan, folyamatosan érez-
tetni a regényben azt, amiről a valóságban olyan szívesen 
megfeledkezünk. 

Más kérdés, sikerül-e éreztetni ezt a 14—16 éves olvasóval is 
— sikerülhet-e egyáltalán? Oly igen messze van még ettől a 
kortól a beteges öregség, a 68. esztendő terhe, a halál, olyan 
sok millió fényévnyi távolságból ködlik, hogy talán nem is 
igaz. Kiváltképp ha ajánlott vagy éppen kötelező olvasmányból 
ködlik. Eleget tapasztaltam irodalmi ankétokon, hogy már a 
18 évesek is mennyivel többet — összehasonlíthatatlanul többet 
— felfognak a regény eszmei lényegéből, mint a 16 évesek. 
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Önként kínálkozik tehát az egyszerűsítés: „légy gyertya, 
mely míg másoknak világít, tulajdon életét fogyasztja el" — 
nyilván ez akar lenni a regény „eszmei mondanivalója". S az 
öreg orvos — igazán tudtán kívül, sőt szándéka ellenére — 
beszentelődik, felglóriásodik, az áldozatvállalás mártírjává 
magasztosul az irodalmi órákon. 

Való igaz, Weisz doktor — elég gyakran — sem hálát, sem 
elismerést nem kap viszonzásul azoktól, akiknek „világít". 
Még jó, ha nem hálátlanság, rosszindulat a fizetsége. 

Az is igaz: végső számvetésében ösztönösen felismeri azt 
a minden korra érvényes törvényt, hogy aki magának él, az a 
halálának él. Magánélet — magánhalál; a kör bezárul. Azzal a 
céllal, hogy az ember végképp elidegenedve a társadalomtól 
— amelyhez semmi köze sincs — a végén nyomtalanul meg-
semmisüljön, csakugyan nem érdemes élni. Értelmetlen élet az, 
amely egy gödörben mindenestül elföldelhető. 

És talán azzal a céllal sem érdemes élni, hogy majd a hála 
megőrzi valameddig a „sarzsi nélküliek" emlékét is az Időnek. 
Húsz vagy ötven év múlva fölszántják az utódok a temetőt, 
elegyengetik a többivel az öreg orvos sírját is, hogy tervszerűen 
és idejekorán helyet csináljanak maguknak. 

Mindez igaz, mégsem valamiféle messianizmus fűti az öreg 
orvost. Azt teszi, amit öntörvényei szerint tennie kell: betegen 
is gyógyítani jár. 

Nem „áldozatvállalásból". Több joggal ráfoghatnám azt, 
hogy: önzésből. 

Ha tudniillik az önzés meghatározására elfogadnánk a k ö -
vetkező definíciót: önző ember az, aki mindig, minden hely-
zetben igyekszik úgy élni, viselkedni, cselekedni, ahogyan 
személy szerint neki a legkellemesebb vagy a legkevésbé 
kellemetlen. 

Hiszen az öreg orvos számára az lenne elviselhetetlenül nehéz 
— voltaképp az lenne a nagyobb „áldozat" —, ha valamilyen 
kényszerűségből hintáznia kellene a nyugszéken otthon vagy 
sakkoznia a patikussal, miközben a szomszéd utcában haldoklik 
egy beteg, miközben emberek szenvednek, akiket pedig ő 
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egy néhány soros recepttel, egy injekcióval megválthatna a 
fájdalmaktól, a betegségtől, a haláltól. 

Persze, ha ebből a definícióból indulunk ki, akkor mindenki 
önző, aki él. Akkor — úgy tetszik — nem az efféle „önzésben" 
kell keresnünk a probléma nyitját, hanem az ember „progra-
mozásában"; az egyik ember „önzése" a közösségi érdekek 
irányában hat, a másik ember önzése (s ez már idézőjel nélkül 
értendő) a közösségi érdekek ellen. Az egyik csak tisztessége-
sen, önérdekét embertársai érdekeivel összehangolva tud jó 
közérzettel élni, a másik tisztességtelenül, embertársai rovására 
élősködik, s ez a legkevésbé sem zavarja lelkiismeretét. 

De hát miért volna az öreg orvostól áldozat, ha utolsó heté-
ben is teszi a dolgát tisztességgel, mert akkor is úgy érzi, hogy 
van még dolga a világon? Miért volna áldozat, ha utolsó heté-
ben sem képes másként élni, dolgozni, gondolkozni, csak 
továbbra is úgy, ahogyan végig az életben megszokta? Hol 
ebben a megszokásban a messianizmus? Hol ebben a törődött, 
zsörtölődő, de a halál pillanatáig öntörvényei szerint cselekvő 
öregemberben az áldozatvállalás felglóriázott mártírja? 

Nagyon nem szeretném, ha szentté — romantikus hőssé — 
avatnák az öreg orvost, ha mégoly tiszta szándékkal tennék is 
ezt vele. Idegenül és félszegen ácsorogna ő mindenfajta szobor 
talapzatán, amely megszokott közege: az egyszerű emberek 
fölé emeli. Hiszen éppen abban a közegben nagy élet az övé: 
a közüliink-valóságban, a százezerszer megismételhetőségben, 
íme, máris a nyomába lép emberségben utódja s örököse: a 
kis tanítónő. Fölsejlik már, hogy az ő élete sem lesz könnyű; 
de hát a könnyű élet és a nagy élet sohasem is volt azonos fogalom. 
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