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Eltörtem, háteltörtem! Minek tettétek ide a dohányzóasztalkára?! Talán
sok volt benne a virág, a vize meg kiszáradt ebben a dög aszályban?! ...
Elvesztette az egyensúlyát, amiben én is segítettem a könyökömmel . .. Saj
nálom, fiacskám, tudom betéve a pedigréjét : anyád húsz évvel ezelőtt úgy
kunyerálta el az öreg Badár Balázstól, hogy adja el neki, mert az öreg fa
zekas, nem' akart megválni semmiféle remekétől még pénzért sem ... És most
itt hever tíz darabban.

Ragasszam össze?! Csak úgy! Ebben a förtelmes melegben?! Hát nem
ragasztok össze semmit! Elég embert ragasztok én a rendeléseim alatt! A
jód és gennyszagban. Az izzadt, pállott testek között. Nem! Szerzek más
vázát, ha nem is Badárt, de nem ragasztok . .. Tudod, Eszti, testet se lehet
mindig , " Erről aztán tudnék! ...

Elnyomta félig szívott cigarettáját, ez is csak a meleget árasztotta. Le
törölte a verejtéket homlokáról a keze fonákjával. Az asszony összeszedte
a féltett, "pedigrés" cserepeket, és nehezeket sóhajtott. Logikailag szinte mín
dig igaza van Bélának, de a váza mégiscsak el van törve, és a logíkán túl
van .a több: a jéghegy kilenctized része ...

- Tudod jól, Eszti - folytatta az orvos -, én ebben a fullasztó aszály-
ban csak félember vagyok, vagy még annyi se ...

Ivott egy jaffát, és törölte averejtéket.
- Ha fáraszt ~ beszéd, Béla, akkor ...
- Nem. Beszélnem kell, érted?! Most igenis beszélnem kell... Perzselő

melegben mindig hallom a szaggatott síp szót . .. Odatapad averejtékhez
és a fulladáshoz . .. Akkor is... - no mikor? Tizenkét éve, - még nem
voltunk együtt - '" ilyen rettentő aszály volt ... Az erdőbe menekültem
Tónival, a ló-dokival. Szombat délután volt, a rendelőt egy órával előbb be
zártam, ezt jól figyeld meg, de hidd el, nem bírtam már! Zörgött az erdő.

július eleje volt.. Százhúsz napja már nem volt llendes eső. Ha egy kis
vándorszellő lopakodott, hát nem susogtak, hanem zörögtek a levelek ...
madárének is alig volt, mert - mínt Tóni mondta - annak is a víz a gyan
tája. .. A birkák összedugták a, fejüket a kiégett tisztásokon ..., láttunk
egy-két háztáji marhát, talán valami erdészé lehetett, a szájuk cserepes
volt, a tőgyüle elaszott... akkor láttam életemben először fekete naprafor
gót és tövén elszáradt ökörfarkkórót... az égett-dombí halastó inkább
iszaptó volt, "elköltöztek a vidrák" - mondta a tógazda ... Nem tudtam
megfürödní, mert csak pocsolya volt ebihallal és békanyállal ...

Mondja mellettem a Tóni: "Most agyon tudnék lőni egy embert. Az
tán ledobta magát a zörgő fűre.

Kis szünetet tartott, ivott.
- Hát én is elterültem a kiégett füvön, az árnyék az áldott volt, föl

ért most egy fél fürdéssel ...
Egyszercsak szaggatott sípszó a bányavasút felől. A síhtes vonat moz

donya, a szénnel. Hát csak füttyögess, komám! Bizony elaludtunk - mö
göttern aznap délelőtt már volt vagy harminc-negyven páciens ... Jó óra
múlva ébredhettünk.

Még mindig a füttyögetés. Aztán hirtelen elnémult.
Most vágott mellbe: Mi lehet az?
Jó félóra múlva talált rám a bánya autója. Kerestek otthon is, a ren

delőben is, de mondtam már, egy órával előbb zártam. Nem tudom, érde
kel-e téged egy ember, egyetlenegy ember élete?! De hiszen orvos felesé
ge vagy, nekünk a Halál is páciensünk. megazokjuk - legalábbis így gon-
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dolják a laikusok. Pedig, ugy!'}, mi tudjuk, hogya halált nem lehet megszok
ni. Mint a mongúz a kobra ellen, úgy harcolunk ellene. De csak úgy győz

hetjük le, ha mindent beleadunk, többet, mint amit tudunk ...
- Sok a filozófia ma, Béla. Ebben a melegben. Mi ütött beléd?
- Ha téged nem érdekel, akkor nem beszélek.

Tudod nagyon jól, hogy érdekel. 11';s örülök, hogy kivételesen köz-
lékeny vagy. Mi nők ...

Csak semmi filozófia!
Mondd már, az Isten áldjon meg, mi volt a sípolás mögött?
Egy éles kanyarban fölborult a sihtes vonat mozdonya, de csodák

csodája, a mozdonyvezető megmaradt. Képzeld le tudott ugorni az utolsó
pillanatban, de a lába bennszorult a felborult mozdony tűzszekrénye és a
mozdonyba szaladt szerieskocsi közé ...

- 11';s a sípolgatás?
- A vezér SOS-jele. Messze volt minden lakott helytől, de a karjával

el tudta érni a síp-kart. A szerencsétlen ember se ülni, se feküdni nem tu
dott csak állni, de hol? Egy tüzes harapófogóban . .. 11';s most én megint el
vesztettem egy jó negyedórát. amíg morfiumért mentem a kocsival. Míkor
az elsőt beadtam neki, majd megcsókolt. ,,11';des doktorkám, az Isten áldjon
meg te vagy az én legnagyobb jótevőm. Most olyan jó ...". Még könnyezett
is boldogságában, és a morfium eufóriájában viccelt is.

- Tegezett téged?
- Bélyeggyűjtő volt ó is, gyakran jártam hozzájuk... Mindent próbál-

tunk, hogy kihúzzuk a lábát. Nem ment, Akkor zsákot rendeltem oda egy
jó csomót meg lajtban vizet. Vizes zsákkal borogattuk a tüzes lábát, hogy
meg ne égjen... Vizes zsák, morfium - vizes zsák morfium - ez volt a
nyomorult therápia!... Soha olyan tehetetlen '. senkinek nem éreztem ma
gamat, mint akkor ...

- De hiszen kaptál valami elismerést is később, nem?
- Hagyj békén azzal az elismeréssel! A generálisok kapják az érdem-

keresztet, a közlegények pedig a fakeresztet. Node itt, ennél a Pintér Jóska
féle esetnél a körűlmények összeesküvése volt a főludas. A városi mentők

csak két óra múlva jöttek, mert valamí dohánypajta összedőlt a Mátra al
ján ... No de ők se tudtak semmit se csinálni. Csak néztek és tipródtak.
Aztán jöttek a bányamentők is. Jó későn, mert szombat délután volt. A pa
rancsnokuk a Mátrába menekült baklesre a kegyetlen aszály elől. Hoztak
mindenfélét, még oxigénkompresszort is, de oxigén nélkül. A héten ugyanis
omlás volt a bányában, ott kellett, és még nem pótolták ... Hát látod, ilyen
apró réseken tör be a romlás! ...

- Dehát miért kellett oxigén?
- Várd a sorját! Ha a tűzszekrény ajtaját ki lehetett volna nyitni és

a tüzet kíszórni, akkor a láb nem sülne. Ha a daruskocsi, amit a bánya
mentők vezetője szerzett valahonnan, háromszor akkora, terhet tudott volna
fölemelni, akkor minden rendbe jött volna. De nem tudott! Ez a bánya
mentő, valami Pőcz Feri, ez külőnős emberfajta volt. Orvvadászból átved
lett törvényes vadász, és ezek a legszenvedélyesebb és legféltékenyebb pus
kások - az én mozdonyos barátom, a Pintér Jóska pedig még az első "fo
kozatnál" tartott. Néha-néha ki-kilépett holdvilágnál az erdőbe - sutyiba
- baklesre. 11';s ezt a bányász tudta. Ellenségek voltak a javából. De most
a veszélyben ez a Pőcz minden elfelejtett: emelt, szervezett, telefonált, ká
romkodott, és biztatott, bátorította a megszorult ellenséget is, hogy "így
egykomám, úgy egykomám, így büdös róbsic, úgy büdös róbsic, Jóskám,
megmentünk téged, ha addig élek is!" Nekem, Esztikém, ez a bányászvir
tus nem újság. Az apám, hisz tudod, bányagépész volt. ismerem őket. Most
rengeteget emelkedtek, némelyiknek kocsija, sőt vadászterülete is van már,
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az életük a felszínen, fönt, már polgári, vagy még ennél is jobb - de a ré
gi véres-verejtékes szolidaritásuk a bajban ma is töretlenül megvan.

De egyelőre nem volt segítség a vezér számára. A szén tovább izzott
a kazánban, Pintér, ha a morfium hatása csökkent, csak jajgatott, a láb
főtt, vizes-zsák, morfium, vizes-zsák, közben morfium... Míndenki akart
segíteni. Pedig csak egy láb volt. De ez a láb most emberszámbament. Én,
te, ő, mindnyájan, az egész vergődő, csődbe jutott emberiség. Még búcsú
sok is jöttek oda, mert valami Mária-ünnepre igyekeztek, te biztosan tu
dod, milyenre, mert te az ünnepek és a templomok számadója vagy ...

- Július eleje? Sarlós Boldogasszony. Talán Verebélyre mehettek.
- Éppen rájöttek a fájások az emberemre. oda kiáltotta hát nekik, hogy

a lábáért imádkozzanak. Hogy le ne vágják a lábát!
Mert már arról volt szó, A mentőorvos - fiatal gyerek - ügyetlenül

elszólta magát, kár volt, kiejtette az "amputálás" szót. Erre csak ennyi
jajdult ki a vezérből: "Inkább meghalok!" Köztünk szólva, orvosi műhiba

volt ez az elszólás, mert nem is volt reális alapja. Hol van itt sterílitás?
Hogyan lehetne itt amputálni?! Fiatalos fontoskodás, rosszízű páciensijesz
tés ~ semmi több.

No, akkor aztán kiadták a bányamentők a jelszót: szétdarabolni a sze
neskocsit oxigénhegesztővel. Ez az egyetlen út a lábhoz. Kolumbus tojása
- de kemény tojás. Mégis mindenki föllélegzett. Mennyi időt elveszteget
tünk eddig! Gyorsan, gyorsan oxigént!

Szóval meglett az oxigén, és a vezér megmenekült!
- Türelmetlen vagy fenemód. Akkor nem mesélem tovább.
- De értsd meg, Béla, a fodrászhoz ...
- Rendben. Menj a fodrászhoz! Legalább dögölhetem!
Dühösen csörtetett be a 'kabinetbe, és ledobta magát a kanapéra. De

nem bírta sokáig. Két perc múlva, mintha mi sem történt volna, visszament.
Az asszony jó pszichológus volt, úgy csinált, mintha csak egy megkezdett
mondatot kellene folytatni.

- No és mi lett az oxigénnel? Hozták, és a te barátod ...
- Hozták? Hozták volna! De éppen az a bökkenő, hogy nem volt. A

bányamentőkről szóltam már. Még két kilós kis oxigénpalackuk sem volt.
(Ez persze a, jegyzőkönyvben nem szerepel ...) Az Allarní Gazdaságban is
kellett volna lenni oxigénnek, de a raktáros vadászni vitte a kulcsot. Ne
röhög], Esztim, ne röhög], ez így igaz, ahogy engem látsz. Nem giccs és nem
fordított Deus ex machina ! Marha pech az egész. Aszály és slendriánság!
Ez az. Disznók voltunk!

- Nono. Te megtettél míndent ... már amit tudtál! Hiszen a jegyző

könyv kiemelt... Vagy... Talán ez csak felület?.. Epidermis?
Kémlelődve nézte az orvos verejtékben fürdő arcát. A férfi keserűen

legyintett. "Vedd, ahogy akarod! Mindent nézhetsz mag:nak és epidermís
nek is. A szemponttól függ ... Az egész életicink epiderrnís, ha röntgen
szemmel nézzük ... no de ez megint filozófia ..."

- Lett, vagy nem lett oxigén?
- Hát persze, hogy lett. De este félnyolckor. Valami erőműből .. , Ez

a Pőcz Feri... Persze én teljesen oda voltam láncolva Pintérhez meg a tar
tó-osztagokhoz. Ezek voltak azok az emberek, akik felváltva tartották a
szerencsétlen embert átölelve, hogy állni tudjon. Kutyanehéz szolgálat volt,
magam is próbáltam, idegekre ment, no de Pintérnek még szörnyűbb volt.
A morfiumot is mind sűrűbben kellett beadnom, mert a hatása mindinkább
gyengült, s a hegesztök lépés közelben sustorogtak, recsegtek, villogtak.
Szelték a kocsit.

És pap nem volt sehol ebben az életveszélyben?
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- Hja, ezt majd elfelejtettem. Az öreg Suki akkor· még aktív volt.
Képzeld, odajön a hatvanöt esztendejével meg a cukrával overállban, és
tartó-emberként tüsténkedik. Mondtam is neki, mire való ez az ő korában?
De csak nem engedett. Valamit sustorgott a Pintér fülébe ...

- Biztosan gyóntatta.
- Pontosan ezt gondoltam én is. De nem úgy volt. Később megkérdez-

tem tőle diszkréten, azt mondja, hogy az új életéről beszélt neki, majd ha
innen megszabadul. Hogy nem lesz semmi baj, esetleg egy kis bőrfoltozás.

fog ő még személyvonatot is vezetni! ... Mondja nekem: a hit és a remény
ilyenkor a legjobb gyóntatás, hiszen közvetlen életveszély nincs. De azért
ott maradt készenlétben, hogy hátha mégis szükség lesz rá. Az esti Bucar
bánját is ott vette be.

Atya Isten! En ott tudtam meg, hogy mi az a szubjektív idő. A mázsás
súly a .percmutatón. Mintha már napok óta ott kínlódtunk volna tehetetle
nül! '" Mondja a mentőkolléga: Talán nem ártana egy vérátömlesztés. Vér
veszteség is van, meg az új vér új erőt adna neki... De képzeld, volt
ugyan vérampullájuk, de nullás éppen nem volt, Pintérnek pedig nullás a
vére, az meg minden vércsoportnak adhat vért, de kapni csak nullástól
kaphat.

- Honnan tudtad, hogy az az ember nullás?
- Hivatalból évente teljes vizsgálat alá vetettük az ilyen fontos pasikat.

mínt a Pintér is. Egy héttel előtte vizsgáltuk... Szóval, valahogy nem tör
tént meg ez a transzfúzió ...

Megtörölte a homlokát. Cigarettára gyújtott.
- Es a felesége? Hol volt az asszony?
- A felesége? .. Persze. Kijött ő is, de rosszul lett. Túl finom ideg-

rendszer ... Neki is' kellett injekciót adnom. Aztán hazaküldtem kocsival.
Most az orvos tízéves fiacskája zúdult be az ajtón fürdőruhában. .A

légpuskaért jött, verebezni és gerlézni akar. Még mit nem? Csak úgy egye
dül? Most? De már adta a kezébe a puskát, "lődd szét a világot, csak hagyj
békén, és vigyázz magadra!"

Az asszony egy pillanatra lekapcsolta a fiát. A fodrásznőnek üzent vele.
-A végét már én ís tudom - mondta az orvosnak -. Megmenekült.

ugye?
- Igen. Aiultan esett a karjainkba, mikor az utolsó kocsidarabot is

eltávolították a lábáról. A morfium meg a pokoli szenvedés kikészítette...
De a lába megfőtt. A szó szoros értelmében ...

- De ha nincs víz, akkor meg megsült volna, igaz?
- Igaz.
- Felgyógyult?
Az orvos nem figyelt a kérdésre. Félhangosan mormogta:
- Kilenc óra, az kilenc óra. Mert éjfél körül lett szabad a lába... Ha

egy-két órán belül megindul az oxigénes hegesztő-vágás, akkor megmene
kül. De kilenc egész óra!... Oszd föl percekre. - Szinte kiabált már. 
Oszd föl percekre! Három perc alatt fől meg egy tojás, öt perc alatt egy ke
mény tojás... Száznyolc kemény tojás fől meg egymásután ennyi idő

alatt ... ~s egy láb, egy láb volt! ...
Az aszony furcsán nézett rá.
- Miért szeleteled te most azt az időt ennyi idő után?! Tizenkét év!

Ha nincs akkor az a szörnyű aszály ...
- Ehhh, az aszály csak kibúvó! Most kimondtam. Az ember, az em

ber! En egy órával korábban zártarn. ~s a többiek? Jó néhány apró mu
lasztásból jön ki az a kilenc óra ...

- Hát nem mondtad, hogy mindenki versenyzett a megmentésében?!
Még a bőrüket is felajánlották. - ha majd kell a bőrpótláshoz.

Most először történt, hogy megsimogatta a férfi erős, csatakos karját.
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- Nézd, Bélám, ezen már nem' lehet változtatni. .Ennek Igy kellett tör-
ténnie.

- De éppen az, hogy nem kellett!... A kobra megölte a monguzt!
Az asszony eleinte nem értette, de aztán izgatottan mondta:
- De hiszen él! Megmenekült!
- Ki mondta azt neked? Nem él. Három hónapra rá meghalt a kórház-

ban. Cukros volt, és a rettenetes seb nem bírt begyógyulni.
- No látod! Akkor mít gyötrődsz? Biztosan nagyon cukros volt, és

végeredményben ez végzett szegénnyel.
Csengett a telefon. Az orvos vette föl a kagylót.
- Halló, szerkesztőség... igen, én vagyok ... Igen, megkaptam az avi

zót, de én mégsem tudok rá vállalkozni. Már pontosan nem emlékszem
erre a Pintér-féle esetre... Különben is szerkesztő elvtárs, vannak jegy
zőkönyvek róla... Ami mögötte van?.. Nincs mögötte semmi.

Letette a kagylót,
Az orvos gondolkodva nézett a füstkarikába. Pár lépésre volt tőle a szét

tört Badár-váza, egy lépésre szép, ápolt felesége, az udvaron lődözött a fia,
körülötte a szép, modern lakás: az aprópénzre váltott élete. Nyugalom és
eredmény.

Mégsem tudott hallgatni.
De igenis van mögötte... valami.
Az Isten áldjon meg, hát nem azt mondtad, hogy cukorbajban halt

meg?!
Eppen az, hogy nem volt régi cukros.

- Honnan tudod?
- Nem mondtam, hogy egy héttel a szerencsétlenség előtt volt előírá-

sos rutinvizsgálaton? Teljesen negatív volt vér is, vizelet is... Ott lett cuk
ros a kilenc óra alatt! A rettenetes sokk megzavarhatta a hipofízis működé

sét, nem termelt pankreotropot, és a hasnyálmirigy kiválasztása megakadt.
Kész a diabetes!... Ritkán, de előfordul az ilyesmi ...

Az asszony felcserélte keresztbe rakott lábát.
-' No és?! Hát kiváltotta. Tehetsz róla? Te siklattad ki a vonatot? Vagy

arra az egy óra záráskülönbségre gondolsz"! Akkor már inkább az oxigén
hiány....

Az orvos most megdöbbentően nyugodt lett.
- A látszatvalóság talán ez. De a fogható valóság! ...
- Ezért nincs nekünk Fiatunk ! Amelyik orvos a foghatatlan valóság-

ról regél tizenkét évvel egy megoldott orvosi eset után, az legfeljebb csak
egy Trabantig juthat. így van, Hamlet úr?

Az orvos konokul kitartott:
- 11:n mégis azt mondom: ha akkor, ott mindjárt vérátömlesztést ka

pott volna, érted?.. akkor talán kikerülte volna a diabetes-sokkot. Az új
vér esetleg segített volna.

- 11:s ha így is volna, mi közöd az egészhez? Különben is te magad
mondtad az előbb, hogyamentőkocsiban nem volt nullás vér.

Az orvos hosszan nézett a feleségére, aztán tompán hangzott a szava:
- De nekem nullás a vérem! .
A csend, ami közéjük zuhant, örvényt kavart föl az asszony lelkében.

Egy darabig kémlelődve nézte .a férfit. A vergődő, hamleti orvost, az ön
maga ácsolta kínpadon.

Gyengéden megsimogatta a verejtékes arcot.
- Nézd, Bélám, ha lett volna is ilyen sokk, az mindjárt az elején ke

letkezett volna. A megrázkódtatáskor . .. Akkor pedig te még az 'erdőben

voltál!
A férfi elgondolkodva, táguló szemmel nézett rá.
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