
NEVEK A FALON trta Mándy Iván

Nevek a kórház vöröstéglas falán. Szálkás, kúsza ceruzaírással, vagy bics-
kával odakareolva: nevek, bejegyzések, üzenetek.

Wrllinger Margit bejött 1914 júniusában/itt volt a sebészeten.
Én is álokor jöttem ide, Isten velük !
Itt nyugszik szeretett férjem, itthagyta feleségét, és három gyerekét.
Isten veled János kórház, már én többet a rnűtőbe Illem megyek l
Kumt Anna kiment 1909 június 2-án, visszajött 9-én, és rnost itt tölti szo

morú napjait,
Szerelrnem Gizi, itt volt 1916 szept. 4-én.
Olvasd el anyám szomorú levelemet, János kórház szemosztályán hagytam

a szememet.
Kiss Anna egész életét itt tölti a kórházban, szegény.
Kinek jutott eszébe? ~i gondolt <rá először, hogy egy nagy ünnepélyt kell

rendezni, ahol egybegyülinek mindannyian: betegek, orvosok és ápolók. Wil
linger Margit? Kunt Anna? vagy Turai mama? Egy biztos: végül is elhatároz
ták, hogy Iampionos kerti ünnepélyt tartanak, lampionokat aggatnak fel végig
a folyosókon, a kórtermek ajtaját pedig kinyitják, hogya fekvő betegek is
láthassák az ünnepélyt, sőt az elfekvők is, akiket már nem látogat meg senki,
akikre már nem emlékszik senki.

Megállapodtak a rnűsorban. Szavalat, hegedűszóló, tánc és ének. WiIlá.nger
Margit költeményt írt az áldottkezű orvosokról. ez lesz az első szám, a szerző

előadásában.

Valaki, talán Turai mama, azt mondta, hogy Willinger Margit csakis Kotra
doktorra gondolt, amikor az áldottkezű orvosokról írt és titokban reméli, hogy
Kotra doktor az ünnepélven is megjelenik.

Turai mama mándenről a kertben a szornszédnőjének, félhangon suttogva.
Akkor már az ünnepély megnyitását várták. Turai mama azon a padon ült,
ahova rajta kívül alig mert valaki letelepedni. Agyonmosott, kék, kórházi ru
hájában ült az öregasszony, beszélt, bólogatott, és közben egyre csak Willinger
Margitot nézte.

Willinger Margit két fa között állt félig lehunyt szemmel, egy papírlappal
a kezében. .Minderrkí tudta, hogy a papírlapon van a költemény az áldottkezű

orvosokról. Most még csak azt nem tudták, hogy Wrllínger Margit kívülről

mondja-e a verset, vagy felolvassa.

Breitner Dezső szerint egy költő kivülről tudja rnínden versét.
- Állítja ön ! - vágta rá a veseköves Garas Aladár. - Látszik, hogy soha

életében nem ismert egyetlen költőt se. A költő nem szavalórnűvész, nem ko
médiás, a költő egyáltalán nem tudja kívülről a verseit, semmi kétség, hogy
Willinger Margit fel fogja olvasni a költeményét.

Wi'llánger Margit két fa között állt, és még míndig vám. Talán, hogy va
lamelyik kórházi épületből kilépjen egy fehérköpenyes alak

Hatalmas leondér gurult végig az úton, kétkerekű kocsi. Gúnyos, hegyes
arc bólogatott a kendér mögött a betegek felé. - Lesz repeta, nem kell félni.

- Arcátlanság - mondta a bárónő. - Bereznai míndig megjegyzéseket
fűz az ételosztáshoz.

Felfúvódott, lilás arca volt a bárónőnek. Ö is abban a kélk kórházi ruháiban
üldögélt, akár a többiek.

A kocsi elgurult, és Willinger Margit még mindíg nem kezdett hozzá a
felolvasáshoz. Aztán sóhajtott egyet, és 'végre felemelte a papírlapot. Zene szó-
lalt meg a <háta mögött, tárogató. .

Willinger Margí t a papírra bámult, nem fordult meg. Úgy állt ott, mínt
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aki azt hiszi, hogy rosszul hall. Nem, ez lehetetlen, hiszen az ő költeménye az
első szám!

Pagács bácsi jött lefelé az úton, a kerítés mellett, és tárogatózott. Fekete
sapkában, régimódi kék katona kabátban volt Pagács bácsi. Körülötte benépe
sedett a sétány. Kékegyenruhás katonák sétálgattak Lányokkal. Egy-egy pár
beült a lugasba, Fehérterítös uzsonnaasztal egy pad mellett, kávéscsészével,
kaláccsal. Bánki leemelhetett egy csésze kávét, tőnhetett a Ralácsból.

Szomorú tekintetű tábornok állt a fa mellett, vállára dobott köpenyben,
Nem szólt senkihez, valahová a távolba bámult.

- Köves tábornok - rnondta Turai mama a padon. - Igazán nem tu
dom, hogy került ide.

- Aligha Wí.lldnger Margit ikedvéért jött el - biccentett a bárónő. úgyi
nézett a tábornokra, rnintha hellyel akarná kínálni: tessék, üljön ide mel
lém, nem hisrem, hogy rajtam kívül bárkivel is el tudna beszélgetni.

- Ö rnindjárt tudta, hogy elveszítjük a háborút - mondta egy beteg.
A tábornok úgy nézett, mint aki valóban tudta, hogy elveszítjük a há-

borút, - aztán elindult lefelé az úton.
- Talán azt várta, hogy leül maga mellé, bárónő?

- Valami baja van velem, Turai mama.
A tábornok leballagott az úton, olykor hátranézett, míntha integetni akar

na, aztán eltünt a mosoda épülete rnögött.
Asszonyok egy sárgafényű szebában. Hatalmas, durvafaragású asztal mel

lett ültek, akár egy váróteremben. Volt aki az asztalra könyökölt, egy másik
a levegőbe bámult, megint egy másik az újjával írt az asztalra, haja az ar
cába hullott, ő meg csak írt, írt. 'Egy asszonya földön ült az ágya Ime~letti

Megelégedetten rnosolygott, mint aki már itt rendezkedett be az éjjeliszekrény
tövében. Volt is rnindene: üres doboz az ölében, néhány kopott sakkfigura,
-összekoszolt kockacukor. Fölemelte a fejét, belemosolygott a szobába, és azt
mondta.

- Az én kisfiam nem feledkezik meg rólam,
Egy asszony fölnézett az asztalnál, aztán fölállt és karját széttárva tán

colni kezdett. Apró, tipegő léptekkel körbetáncoita az asztalt, loboncos, szürke
haja úszott utána, mint az iszap.

A többiek is föl álltak, és most már együtt táncoltak. Megfogták egymás
kezét, kört formáltak, egy darabig az asztal körül keringtek, aztán kifutottak
a folyosóra, és már a kertben voltak.

- Sértés - rnondta a bárónő, ahogya táncot nézte. - Nem tudom, miért
kellett ezeket meghívni. - Később még megjegyezte. - Valóságos arculcsapás.

Breitner Dezső más véleményen volt.
- Legalább ezek az asszonyok is kijöttek egyszer. Méltánytalanság lett

volna kihagyni őket az ünnepélyből.

Turai mama sötéten rábólintott. - El tudom képzelni, kinek az ötlete volt.
Willinger Margit, mintha még mindig arra várna, hogy mikor kezdhet már

hozzá a felolvasáshoz.
Az asszonyok - abból a távoli épületből - a fák és a bokrok között ug

ráltak. Az egyik leült a földre, megfogta a bokaját.
- És ez még csak a kezdet - biccentett a bárónő. - Hát nem, ettől iga

zán megkímélhettak volna bennünket.
A :kórtenffiek ajtaja végig nyitva volt, hogy a fekvő betegek is láthassák

az ünnepélyt, sőt, az elfekvők is.
Könyökbe bukott szünke arc. Úgy feküdt azon az alacsony vaságyon a kö

nyökére borulva. Aztán, ahogy zenét, meg éneket hallott, Iassan fölemelte a
fejét. Egy völgyet látott vasútállomással, férfiakkal és nőkkel, akik a vonatot
várták. Padon ültek a fák alatt, vagy a sínek mellett járkáltak és beszélget-
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tek. Az egyik férfi a botjával integetett, 6 pedíg feltámaszkodott a ikönyökén,
magához húzta a völgyét, rnint az asztal lapját, hogy most már közelebbről

nézhesse.
A lampionok felgyulladtak a kertben.
Pozdenka és Novák, a két ápoló, egy guri-gurí kocsiról uzsonnát osztott.

Csakhogy a kocsi imost szépen le volt terítve egy kendővel: azon álltak a csé
szék. Pozderka és Nová!k odagurultak rnindenkihez, átnyujtottak egy csészét,
meg egy szelet .kuglófot.

- Persze, hogy Willinger Margitnál kezdték - mondta félhangon a báró
nő. - Ügylátszik. ő a központ. úgylátszik. már nagyonis sokat képzel magáról.
- Turai IDalma felé pislogott, rníntha helyeslést várna.

Turai mama egy szóval se gyalázta Willinger Margitot. - Jobban szere
tem, ha egy kis föl van a kávén. - Ez volt minden.

Orvosok jöttek elő a folyosókról. Willinger Margit kezében megremegett
a papír. A kövérkés, kdssé imbolygó járású Tóhegyí doktor, a símaképű Attkáry,
a kopaszos Heuman mind eljöttek az ünnepélyre, csak Kotra doktor nem volt
sehol.

Talán unert tudja, hogy fel akarom olvasni a verset, gondolta Willinger
Margit.

'I'óhegyi, Att'káry és Heuman leültek egy-egy ágy szélére, a betegekkel be
szélgettek, tréfálkoztak. Tóhegyí hirtelen felpattant, oda futott Turai mamá:hoz,
és meg akarta rnérní a lázát,

Most nincs Iázmérés ! - nevetett Turai mama.
- Akkor legalább hadd véssern bele a padba, hogy itt ültünk együtt. 

Tohegyi doktor már elő is rántotta a bicskaját.
Attkáry bebújt az egyik ágyba, álláig húzta a takarót, azt mondta, hogy

rnost ő beteg, tessék, ápolják!
Heumari az egyik ágy szélén: - Ezentúl rninden beteggel egy órát beszél

getünk. igen, Beleznei úr, nunden beteggel egy órát.
Tóhegyi Kunt Anna ágya mellett állt. Ez az ágy is ki volt húzva a fo

lyosóra, hogy a beteg jól láthassa rnindazt, ami a kertben történik. Csakhogy
Kunt Anna fel se emelte a fejét, lehunyt szemmel feküdt. Akkor nézett csak
fel, ahogy Tóhegyi doktor megszélalt.

- Haza fog menni. Mindent elkövetünk, hogy meggyógyuljon, és haza
menjen a családjához.

Kunt Anna felnézett az orvosra, és alig észrevehetően bólintott.
- Nem - rnondta a bárónő a padon -, az orvosok nekem csak ·egy szf

vességet tehetnek, hogy békén hagynak, igazán nem is tudnék mit beszélni
egy ilyen Tóhegyivel, vagy Attkáryval, hozzánk tanárok jártak, Irsay pro
fesszor, az Operaház orvosa, és akkor egy ilyen Attkáry - ugyan!

Pozderka és Novák, a két ápoló, gitározni kezdett a bokrok mögött. Ez volt
az a pillanat, amikor a barnaképü. bajuszos Kotra doktor előlépett egy bokor
mellől.

- Margit, kérem.
W:il1inger Margit kezében megremegett a papír. - Tudtam, hogy eljön.
Pozdorka Novákra hunyorított. - És most vallamit a fiataloknak!
Spanyol dalt játszottak. Pozderka énekelt. - Vad spanyol vagyok, azt

mondják, szemern ragyog.
- A kórterem előtt nem árulihattam el érzelmeimet. - Kotra doktor egy

lépéssel állt Margit mögött,
Margit egy szót se szólt. Öntudatlan, boldog mcsolyban úszott az arca,

fejét hátradűtötte, míntha rá akarna hajolni a doktor vállára.
Turai mama megjegyezte. - Végre felolvashatja azt a mícsodáiát az ál

dottkezű orvosokról.
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Mire a bárónő: - Irsay professzor szóba se állt volna Kotrával.
A gatár és az ének elhallgatott. Mitndenki Willinger Margitra nézett. Vár

ták, hogy végre előadja a költeményét. O pedig előrelépett a la:mpionok fé
nyében.

Ének hallatszott. Távoli, tiszta gyerelehang éneke.
Akis Tóth - rnondta valaki -, itt a kis Tóth.
Szőkehajú, kórházi ruhás kislány kötéssel a szernén, Egyedül jött, nem

vezette senki. Énekelve jött, de ahogy a sétányra ért, elhallgatott. Kezét előre

nyújtotta, megérintette Kotra doktort, aztán WiUinger Margitot. A doktor és
Willinger Margit egymásra mosolyogtak, míntha most már végkép összetar
toznának, A kislány megállt, olyan rnozdulatot tett, mintha önmaga körül
akarna pörögni. - Alci.k a padon ültek, mimd őt nézték, és azok is, akiknek az
ágya ki volt tolva a folyosóra.

- Bájos gyermek - mcsolygott a bárónő.

Valaki csöndesen megjegyezte.
- Soha többé nem fog máe látni.
- Gyere ide, ikis Tóth! - hangzott az ágyak felől. - Énekelj, kis Tóth.
Egy fiatal nő fölkelt a padról, odament akislányhoz. - Induljunk, kis

Tóth.
A lány felnézett a kötéses szemével,lPegfogta a feléje nyújtott kezet.

aitánelindult. Énekelt. Ha kérdeztek valamit, abbahagyta az éneket, és halk,
tiszta hangon felelt.

- Ezen a héten nem tudott jönni anyukám. Egy bácsival üzente, hogy be
teg, de a jövő héten már jobban Iesz és akkor meglátogat.

Úgy hangzott, mint egy lecke.
Egy pillanatig még várt ott apadnál, aztán, hogy nem kérdeztek semmit,

tovább ment, és megint énekelt.
Turai mama pedig odasúgta a bárónőnek. - Soha többé nem fog már jön-

ni az anyja. Meghalt. Csak a kis Tóth még nem tudja.
- Az apja?
- Már régebben meghalt.
- Hát akkor?
- Ittmarad a kórházban. - Ezt már Novák mondta, ahogy előlépett a pad

mögül. - Ittmarad a kórházban, amíg lehet.
- És ha már nem lehet?
Novák vállat vont. A körme hegyével megpendítette a gitárt. Játszani

már nem játszott, nem is énekelt. A kis Tóth énekelt. Csak az ő hangját lehe
tett hallani a kórház kertjében.

A fiatal nő az egyLk padtól a másikhoz vezette, aztán felmentek a folyo
sókon, - be a kórtermekbe. Elhagyatott kórtermeket jártak végig, ahol már
orvosi vizitet se szoktak tartani. Itt már egy-egy beteg feküdt, sárgán, lefogyva,
huzat se volt az ágyon. üres kórtermek következtek, megrozsdásodott vaságyak
kal, aztán elértek oda, ahol az asszonyok az ágyak mellett ültek a földön.

A kislány egyszerre csak megállt.
A kéz, amit úgy tartott, mint egy fadarabot, elhúzódott. Tudott ő menni

egyedül is, 'Ismerte a kórházat, de most hirtelen valann olyan ürességet
érzett ...

Fölemelte a kezét, mintha meg akarna kapaszkodni valamiben. Egy darabig
állt, aztán botorkálva elindult végig a termeken. Neveket kiáltozott. Ápolók,
orvosok neveit, akiket ismert. Nem felelt senki. Nekiütközött egy vaságynak.
megcsörrent mellette egy éjjeli szekrény. Pillanatra megállt, aztán ment to
vább, végiig az üres termeken. Üresek voltak a folyosók, üres volt az udvar.
Neveket kiáltozott. Ápolók, orvosok, betegek neveit. Nem felelt senki. A le
vegő is üres volt.
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Egy darabig az udvarban [árkált, tébolyogva járkált a sétányon, aztán
nekiütődött a falnak.

Keze megtalálta a falat, a kórház falát. Újra végigcsúszott a kúsza ceruza
írásokon, karcolásokon. végigfutott a neveken, ahogy betűzte: Kunt Anna,
Willinger Mar. . . .

Ceruzakapszlit húzott elő a köpenye zsebéből, azzalkaparta a falat, oly
kétségbeesetten, mint aki be akar hatolni ebbe az időtlen, vénséges vén falba.

Aztán már ő se volt egyéb, mint néva 'kórház falán.

-
:MICHEL QUOIST IMÁIBÓL

A ma már nagyhírű francia aszkétikus író személyéről lényegileg csak any
nyit tudunk, hogy a fiatalabb korosztályhoz tartozó katolikus pap, aki vala
mikor ipari munkás volt. Négy könyvét emelik ki a kűlföldikatolikus lapok.
E könyvek egyikét, amelynek Prieres, azaz "Imák" a címe, eddig hét nyelvre
fordították le, köztük lengyeire is. A kötethez írt előszavában megállapítja a
szerző, hogy voltaképpen elmélkedések ezek az imák, amelyeket nála átélés
előzött meg. Célja segítséget nyujtani 'ahhoz, hogy életünk imává váljék és az
ima által megváltozzék. Maguk a tények és észlelések, amelyek köré elmélke
déseit fűzi, mind hitelesek. Amire példát és ösztönzést kíván adni: hogy a
keresztény hívő ne csupán arra szűJkítse figyelmét, hogy szorosan vett elmél
kedéseiben hallgassa, rnit rnond neki Isten, hanem egyéni életében és a világ
jelenségeiben is ügyeljen fel Isten szavára, mert "Isten fordul felénk minden
történésben, még a kevésbé jelentősekben is".

A TEKINTET

Lecsukora pilláimat Uram!
Ma este szemeim már elvégezték munkájukat
És tekintetem, mely egész nap az emberek kertjében sétálgatott, visszatér

lelkembe.

Köszönöm Uram szememet, a nagy távolságra kitárt ablakot,
Köszönöm tekinteteme;;, amely úgy viszi lelkemet másokhoz, ahogyan napod

adakozó sugara a világosságot és meleget árasztja.
Ezen az éjszakán arra kérlek, hogy holnap a reggeli világosságra nyíló szemeim
Készségesen szolgálják lelkemet és Istenemet.
Add Uram, hogy szemeim világitsanak,
Hogy nyílt tekintetem vágyat keltsen a tisztaság után:
Add, hogy tekintetem ne legyen kiábrándult,

csalódott,
kétségbeesett,

De tudjon csodálkozni,
lelkesedni,
szemlélődni.

Add, hogy be tudjam zárni szememet, hogy Téged biztosabban megtaláljan,
De félelemből soha ne forditsam el a világtól,
Adj mélyreható tekintetet, hogy felismerhessem jelenlétedet a világban
És add, hogy az emberi nyomorúság elől soha ne zárjam be szemeimet,
Hogy tekintetem józan és határozott legyen,
De tudjon szánakozni,
Szemem tudjon könnyet ontani.
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