
ZSIKÓ GYULA:

.. . ÉS MEGHALT AZ APÁM IS
- Nos, most én következem, igaz? - rnondta az orvos. A többi
öt férfi csak bólintott. Szótlanul vártak, hadd szedje össze gon
dolatait.

- Mi a halál? - törte meg a csendet az orvos, hirtelen, mint
a zenész, aki a középen kezd el egy futamot. Mind az öten felkap
ták fejüket. Előrehajoltak.

- Más feleletet ad rá a vallás, mást a bölcselet és mást a tu
domány. Lehet, hogy vannak emberek, akiket valamelyik felelet
külön is kelégít, engem... egyik sem, összesen sem. Pedig negy
ven éve mást se csinálok, mint erre a láthatatlanul szemem elé
írt, tüzes betűjű kérdésre keresem a választ. Nem vagyok bekép
zelt - mondta és mentegetőzdve nézett körül - és egy pillanatig
sem hiszem azt, hogy én lehessek, aki a végeleges megoldást hoz
zam, annál is inkább, mert meggyőződésem, az életben, embertől

várni sem lehet a megfejtést. Tudom, hogya halál olyan titok,
amelynek akkor van értelme, ha titok marad. És mégis mindig
ez a rejtély kínoz, bele van sütve kérdőjele az agyvelőmbe, izgat,
nem hagy nyugton és azt követeli. hogy szüntelenül foglalkozzam
vele, keressem a feleletet, amelyről tudom, hogy lehetetlen meg
találni. Még csak annyit, hogy - amennyire ismerem magamat, 
a kérdés tisztán csak elméleti, alig érinti azt a tényt, hogy a ha
lál az én személyes ügyem is, csak egyszer, - előbb vagy utóbb
magam is szembenézek vele, s akkor majd maga válaszolja meg
a kérdést, Éppen ez van benne, hogya vágyam arra irányul: előbb

legyek tisztában a nyit jával, mínél közelebbről. Az eszem azt
mondja: hiába, a gyötrődés azt mondja: keress! A most következő

történet majd megmagyarázza, hogyan ütköztem bele ilyen egész
életet lefoglaló erővel a kérdésbe, amelynek - úgy hiszem ez
fedi a valóságot - végül is a rabszolgája lettem.

Megint csak bólintottak a többiek és vártak. Szokás volt eb
ben a társaságban, hogy, bármiről lett légyen is szö, megvárták,
míg kifejti a szóló hézag nélkül a véleményét s csak azután tették
hozzá a maguk gondolatait. Ez az önkénytelen megegyezés nem
csak az illemen, de kitűnő memórián is múlott, mert általában a
beszélgetés több volt fecsegésnél, Mind a hatan önkínzó emberek
voltak, akik rávetették magukat egy-egy kérdésre, sokáig hordták
magukban véleményeíket, míg a másíkak ítélete alá bocsátották.
Tudták tisztelni a más gondolatait, mert sokra becsülték a saját
jukat.

- Amint tudjátok, az apám is orvos volt és akkora árnyéka
volt a nevének, tudományának, hogy sokszor bántott a lehetőség,

nem a magam erejéből lettem az utódja, hanem megörököltem a
katedráját. Az öreg, biznyára emlékeztek. már akkor kísérletezett
új gyógymódokkal, amikor az orvosi központokban még a sebek
antiszeptikus kezelése körül állt a harc és a belgyógyászat alig
volt több kuruzslásnál. Kiadatlan feljegyzéseiből tudom, hogy sok
olyasmit merészelt titokban, amikért, ha kiderülnek, elveszti nem
csak a katedráját, de a becsületét is. Pedig, ezt nem kell talán kü
lön hangsúlyoznom, amiket tett, még csak nem is becsvágyból tette,
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hanem, mert annyira orvos volt, anny~ra kötelességének érezte,
hogy legyőzze a halált, hogy sokszor bizony életeket áldozott fel
az agyában homályosan élő gondolat igazságának megbizonyít~sa

érdekében. Ma már, a vérsavók hatóereiének ismeretében. a vita
minok és az élet összefüggésének megállapítása után természete
sen sokban máskép nézzük a dolgokat, mint nézte még az én apám
is mínden nyított-szeműsége ellenére, bár abban, gondolom. mind
annyian egyetértetek velem, hogy azért mi sem vagyunk közelebb,
lényegileg legalább nem, sem az élet, sem a halál megértéséhez,
de mindenesetre megértjük az úi úton járókat s nem ítéljük el,
ha tévednek és tévedésük életekbe kerül. Az apámnak, ahogy a
jegyzetei elárulják, szárnyát szegte, hogy egy lépéssel előbb volt,
mínt a hivatalos tudomány. Legendás híre volt a késének. mert ő

már akkor operált és olyan műtéteket he jtott végre, amelyek még
mindenki szemében illetéktelen és káros beavatkozásole voltak a
belgyógyászat területén. De a halál, amelyet annyiszor legyőzött,

erősebb volt nála is.
- Karácsony éjszakáján születtem E: életem tizenötödik ka

rácsony estéjén öltem meg az én széo édesanyámat s megöltem
vele az apámat is.

Lehajtotta a fejét, hogy az utolsó szavak már úgy gördültek
le a mellén, mintha a szája nem tudta volna őket tartani és kihul
lottak volna a reménytelen csendbe és nérnaeágba.

Senki sem szólt, Egy-ketten nehezebben lélekzettek.
- A csillogó fenyőfa, míntha a mennyezetet tartotta volna,

valószínűtlen fényességben nyúlt fel a szoba homályba vesző te
tejéig s a meggyujtott gyertyák illatától volt terhes a levegő. Még
most is, negyven év után is orromban érzem, ahogy viszont retina
hártyátura nyomódott elmúlhatatlanul az egész esemény is. Kata
lin hugom, akkor ötéves volt, a szönyegen hempergett és a babáját
becézte. Szép édesanyám mosolygósan és a boldogságtól elernyed
ten a díványou feküdt, apám a fejénél ült kis párnán és, a haját si
mogatta. Csend volt a szobában, csak a kis húgom kacarászása
volt a gyertyák sercegése mellett egyetlen nesze az életnek. Már
akkor is valószínűtlennek éreztem, olyan békés és SZéD volt az
egész, most pedig szerétném is azt hinni, hogy nem volt igaz.
Semmi, ami történt.

Belemerült a képbe, mintha testilee is távol lenne.
- Az anyám Bisztróy lány volt - kezdte újra nehezen, izgal

mában kanyarodva egyet, hogy ne érezze annyira az emlékek sú
lyát - s minden szünidőmet nagyapámnál töltöttem. Ló és a pus
ka lett a szenvedélyem,

Megint elnyomta hangját a fájdalom, de lerázta:
- Minek ciírázzam, hiszen tovább akarok jutni, mint egy vé

res történet kiszínezése. Egy szó mint száz, az apámtól vadászpus
kát kaptam karácsonyra és én esztelenül, hogy kipróbáljam, betöl
töttem. Nézegettem önfeledten a fegyvert. -- Bíztak bennem, hisz
nem egy állatot ejtettem már el, tudták, hOJrY nem először van a
kezemben. S akkor elbotlottam a húgom valamelyik játékában,
máig sem tudom, miben, éppen a kerevet elé estem. Mér! emlék
szem bosszús nevetésemre. apám dühös horkanására és a puska
elsült. A nyílása éppen anyám melle elé ért. Hirtelen az ér!ő ruha
kellemetlen, fojtó szaga nyomta el orromban a gyertyák viaszának
ill~tát, anyám feje, mintha csak elhúzta volna apám símozatö ujjai
alól, elhanyatlott, szeme csodálkozva nézett, mint aki nem érti mi,
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történt, két kezét a melle elé kapta. mintha védekezne valami el
len, ami megijesztette, én még félig a PH dlőn, félig- apám kinyuj
tott nyurga lábain hevertem és bambán, az iszonyattól leesett
szájjal néztem. Hogy meddig, nem tudom. De csak másodpercek
suhanhattak el felettünk, mert apám ordított egyet, s ahogy fel
ugrott, akkorát lökött rajtam, hogy végiggurultam a szobán, a ne
héz karosszékig, amely megállított. Meg kellett fordulnom, ellen
állhatatlan kényszer hatása alatt, hogy ismét a kerevetre nézzek.
Apám odahajolt föléje és tépte anyám testéről a ruhát. Ahogy el
hajította, arcomra cseppent a foszlányról egy csepp. Felugrottam.
Kis hugom feltérdelt, babáját magához szorította és az ijedtségtől

kábán, félregörbült szájszélekkel, fülében a dörrenés siketségével
nézett és nem értett semmit.

Apám rámordított.
- Fogd gyorsan a lábát!
- Mintha a fejem kiüresedett volna, akár a hordó, amelyből

kiengedték a bort, nyögve átnyaláboltam a térdét, apám meg a
vállát. Vittük. Arany haja lebomlott és úszott szép édesanyám
után, mint a fátyol. Öreg szakácsnénk ekkor ért be. Sikoltott egyet
s elomlott, mint a rongycsomó. Megijedtem és, elejtettem. Apám
felhördült és mellére nyalábolta édesanyámat. Vitte. Én meg mint
a kutya négykézláb, a térdemen csúsztam utána il azt motyogtam :
én . " én ... én... Messziről jövő, még most is hallom, de míntha
nem ehhez a képhez tartozna, hogy kis hugom síkongat és roha
mában a padlóhoz veri a fejét: kop ... kop ... kop ... s egy-egy
hosszú, vékony, iszonytató sikoltás. De én másztam, mint a kutya,
amelynek eltörték a derekát, s nem tud lábra állni. Az ajtóig ér
tem, de nem tudtam a kilincset megfogni, ültem előtte s vertem
az ajtóba a fejemet. Talán így akartam kopogní. Percek voltak,
vagy órák, nem tudom. Csak később mondták meg, hogy a homlo
komat dagadtra vertem, ahogy négykézlábon állva ütögettem az
ajtót. És nem sírtam.

- Nem . .. sírtam... s azóta se ...
A nehéz lélekzetek mint nagy madarak szárnyai meglebegtet

ték színte a levegőt.

- Engedjétek meg, hogy tovább ne részletezzem. Ezt is csak
azért mondtam el ilyen bőven, hogy valahogy érzékeltessem a
megrendülés nagyságát. Apám két évig nem engedett magához.
Intézetben nevelkedtem és nagyapámnál. Ebből a két évből úgy
szólván nincs semmi emlékem. Mintha köd takarná előlem. Az,!
tudom, hogy a lakást feladtuk, apám a kórházba költözött és bele
vetette magát a munkába. Azt mondták, huszonnégy órát is dol
gozott pihenés nélkül, hogy színte összeroskadt. Később mondták
azt is, hogy szép édesanyámat borzalmas sebe ellenére is meg
lehetett volna menteni, ha akkor valamivel többet tudunk, mert ll
sörétek egyrésze, ahogy oldialvást feküdt, nem járta át mind a
mellét,sok a bordákori futott el. Apám mindent megpróbált, s bár
voltak már nehezebb esetei, akkortájt is, valami nem sikerült. És
azóta eszelősen kutatta azt a határt, ahogy eszelősen kutatom én
is és sokunk, melynél még visszatérésre lehet kényszeríteni a
menekülő életet. Abban a két évben nagy lelkiválságon estem át,
gondolom abból, hogy már ekkor elhatároztam, orvos leszek. Arra
határozottan emlékszem, hogy az elhatározás olyan formában öltött
testet bennem, hogy édesanyám haláláért életek, megmentett éle
tek százaival kell fizetnem, talán így jóváteszem, amit vétettem,
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szép édesanyámon keresztül, akinek legyőzésében én segítettem a
halálnak.

- Egy borzalmas beszélgetésben kibékültem apámmal. Most
jut eszembe, nem mondtam meg, hogy hátralevő gimnáziumi ta
nulmányaimat magántanulóként végeztem el. S közben bújtam az
orvosi könyveket. Sőt többet tettem. Nagyapám birtokán vadászat
ürügye alatt is, minden egyéb alkalommal is, rakásra öltem az
állatokat. Nem mondom, volt abban valami eszelöség, ahogy fi
gyeltem, a kínzást is megkísérelve, hogyan távozik el belőlük az
élet. Eláruihatom azt is, hogy kezdetleges ismereteim alapján nem
riadtam vissza az élveboncolástól sem. Tizennyolcéves fejjel!
Apám abban az iszonytató kimagyarázkodásban, amelyben felol
dotta lelkemben jóságosan a felelősség szörnyű kínját, nyilván,
mert átlátott rajta, örömmel hallotta, hogy orvos leszek. Talán e
miatt bocsátott is meg végleg, amikor megmondtam, így akarok fi
zetni szép édesanyámért. Rengeteget foglalkozott velem. Együtt
hajoltunk menthetetlen betegek fölé, hogy figyeljük, hogyan sza
badul ki a lélek, melyik az a pillanat, amikor eltávozik, amikor
beszüntetik a sejtek működésüket, Miért következik el egyik eset
ben ilyen, másik esetben olyan formában az az elszakadás. Vizs
gáltuk a szövet elváltozásait, az agonia perceiben, közvetlenül a
halál beállta előtt és után. Ott segédkeztem apámnak a legsúlyo
sabb boncolásoknál, érzéktelenül és szinte lelketlen kiváncsiság
gal, hogy megtaláljuk, miért sikerült az operáció, miért nem a má
siknál. Teljesen hozzá idomultam apám munkatempójához, sőt ké
sőbb már felül is multam, mert fiatalságom jobban bírta az em
berfeletti megerőltetéseket. Nem is voltam ember, csak gép,
amelyben megállíthatatlanul jár, mert fűti az átok: tudni! Nem
térek ki különös műtéteinkre, hisz a legtöbbet már közreadtam
orvosi szaklapokban, csak apám szellemének védelmében jegyzem
meg, itt magunk között, bizalmas körben, hogy ha nem foglalták
volna le tökéletesen az esetek és idejében közreadta volna műté

teit, külőnösen szívműtéteit, világhírű lett volna, mínt később ame
rikai kollégám, akit pedig az apám évekkel előzött meg a szív
szinte fantasztikus tovább működtetésébeu. De mindegy, nem ez a
lényeges történelem szempontjából. Párisban dolgoztam akkor,
amikor apám hirtelen hazarendelt. Fáradtabb, megviseltebb, törő

döttebb volt, mint amikor elváltunk. de először nem láttam rajta
semmi különösebb, aggodalomra okot adó változást. De az ,öreg
érezte valahogy, hogy élete betelt. Akkor sem a gyógyulás, az élet
után való ragaszkodás vágya kísértette, hanem a lehetőség, hogy
önmaga legyen egy nagy kísérlet tárgya. úgy vizsgálgattuk szerve
zetét kegyetlen tárgyilagossággal együtt és behatóan, ahogy csak
két, kissé eszelős és megszállott ember teheti. Száz irányú meg
figyeléseket végeztünk. Emlékezhetlek rá, micsoda port vert fel,
amikor apám eltávozása után kiadtam a kórnaplót ! Azóta az idő

mínden támadással szemben minket, illetve apámat igazolt. Törté
netemhez tartozik, milyen élesen látta apám élete lá,ngjának mínd
jobbani pislogását, milyen személytelenül beszéltük meg a kezelés
próbáit, figyeltük a reakciókat és tértünk át új kezelésre, mintha
nem is apám életéről lett volna szó, csak azért, hogy megfigyelé
seinket szaporíthassuk. Végre elhatározta, hogy műtétet hajtsak
rajta végre... Tiltakoztam. úgy hiszem, kevés emberre rótt az
élet ilyen iszonytató feladatot. Mind a ketten tudtuk, hogy a műtét

nem használhat. Apám sejtjei egyszerűen elköptak az emberfeletti
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munkában és megerőltetésben, amelybe belehajszolta magát. A
tanácskozás, amelybe bevontam Donald Percyt, a későbbi Sir Bot
romfieldet, Paul Kőniget és Emile Latout, bizalmas barátaimat,
mert magam nem mertem vállalni a felelősséget, azzal végződött,

hogy apám négyünk kése alá feküdt. Napokon át készítettük elő

a műtétet, apám utasításait is szem előtt tartva. Én az utolsó pilla
natig ellenkeztem, de barátaim is, apám ís meggyőztek, hogy ez az
egyetlen lehetőség, amellyel ugyan mindent veszthetünk. de mín
dent nyerhetünk is. A műtét sebészileg kitűnőri sikerült, emberi
leg annál kevésbbé. Donald publikációjából tudom, micsoda küz
delmet folytattunk az életéért, eredménytelenül. Huszonnégy órán
át mesterségesen működtettük a szívét, a legkülönfélébb modem
módszerek alkalmazásával. Mindent megpróbáltunk. Hiába. Mielőtt

összeestem az idegkimerültségtől, a fáradságtól testének utolsó
rángása végig futott ídezeímen, aztán nam volt többé.

- Azóta? Életek százait rántottam vissza az utolsó pillanatok
ban a szakadékba hullástól. s életek százait láttam kisiklani meg
mentő akaratom elől. És mínden esetet úgy fogtam fel, mint ki
hívást. Mérkőztünk, a halál és. én. Sokszor én győztem, sokszor lát
hatatlan ellenfelem. De én mindig csak ideig-óráig hatalmaskod
tam rajta, az utolsó szó míndíz az övé maradt. Mintha csak ját
szana velünk, látszólag enged diadalmaskodni, h~y váratlanul
győzzön le, hogy fájdalmasabá tegye számunkra a kudarcot, éde
sebbé magának a győzelmet. De nem engedek I Tépem a titok fá
tyolát, míg majd az én nyakamra is rálép, hogy megmutassa vi
gyorogva, hogy milyen egyszerű is a megoldás ...

Csend volt. Senki sem érzett magában erőt, hogy szavakba
öltöztesse gondolatait. Végre a teológus feloldotta a feszültséget:

- Barátom;' a halál nem úr, hanem szolga. Harcolni ellene,
ahogy te akarnál, annyit jelentene, mint harcolni az Akarat ellen,
aki eleresztett, hogy éljünk és elküld értünk, amikor megelégelte.
A halált legyőzni annyi az én szememben, mint legyőzni az Istent.
Tudományotok lényegét tévesztitek szem elől, ha győzni akartok,
ahelyett, hogy az ember számára a halál előtt való megoldást
könnyitenétek meg.

- Bizony, nem a halál a legnagyobb probléma, hanem az
élet, - mondta egyikük és nem esett több szö,

Zsikó Gyula
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