
MIELŐTT MEGSZÓLAL A HARANG

írta GERJ"EI JÚZSEF

Kopogtattak.
- Tessék - mondta Végh doktor. Éppen bekanalázta vasárnapi levését.
Ismerte a kipirult arcból, a kapkodó szavakból ezt az esetet - súlyos be-

teghez hívták.
- Meghozták, doktor úr, Lajos bátyámat a kórházból. Tessék jönni!
-- A kórházból? - csodálkozott Végh, aztán gyorsan kapcsolt. - Persze,

persze, megyek.
Ledobta az asztalra szalvétáját. Tudta, hogy ez a mozdulat milyen fontos.

Ha nem ezt tenné, azt hinnék, nem törődik eléggé a betegeível.
Egy szőke lány állt előtte, kipirult arccal, kék szemmel. Nem volt több

tizenöt évesnél. Szerette volna megfogni a kezét, vagy részvétből megsim0
gatni a karját, de belátta, hogy semmi értelme - a lány Hites Lajosnak csak
távoli rokona. De nézni nézhette, s ebben a pillanatban ez is olyan volt, mint
ha arcát tavaszi záporba tartaná.

- Várj, együtt megyünk - mondta. - Told elő a kerékpáromat!
Fölvette zakóját. ellenőrizte orvosi táskáját, s beszólt a konyhába:
- Borbála, beteghez hívnak! Tegye félre az ebédem.
- Már megint... Megvárják azok a betegek.
Borbála kicsiny volt és hajlott hátú, de szája olyan édesen ejtette a sza

vakat, mintha cukorkát szopogatna, Végh néha így tréfált vele:
- Maga az oka, Borbála, hogy nem nősülök meg.
- Hagyja el, doktor úr, úgyse hiszem - nevetett Borbála, mert ez a

megjegyzés a főztjenek szólt. - Akkor hunynám le nyugodtan a szemem,
ha magát az oltár előtt látnám.

- Az oltár előtt akkor sem látna.
- Bánom is én, de már harminckilenc éves - mondtél Borbála. - Mit

akar? Csúf agglegény már, látom én, ha nem mondom is.
A lány a kapunál állt, egyik keze saját kerékpárján, a másikkal Véghét

tartotta.
- Hogy hívnak? - kérdezte tőle Végh.
- Szobor Erzsi. - S mivel látta, hogy az orvos nem tudja, hova tegye:

Ott a kis malom mellett.
- Jól van, Szobor Erzsi - mondta Végh, s feltűnt neki, hogy a lány

orra oldalról mintha egy kissé bele volna nyomva az arcába. - Hányadikba
jársz?

Ősszel megyek másodikba.
Egymás mellett kerekeztek. A két első kerék surregása olyan volt, mintha

halkan susognának valamit egymásnak. Végh csaknem véletlenül a lány
térdén föllebbenő szoknyát nézte, s azt a kis aranyláncot, mely erős kis csuk
lóján libegett.

- Szóval jrímnázíumba jársz - mondta. - S az eredmény?
- Nézvszész nvolc - mosolvgott vissza Erzsi, s szeme várta a dicsére-

tet. - Csak énekból és tornából rontottam.
- Ilyen jó mozgású, estnos kislány nem szeret tornászni? - nézte vél!iR

Végh. Azt akarta, hogy a lány észrevegye, elismerése mást is jelent. - Fo~

gadni rnernék, hogy szén hangod van.
Ez a fogadni mernék olyan volt, akár az előlegezett bizalom. Erzsi el

pirult, felhúzta kicsit a vállát, s nevetett.
- Pedig nincs - mondta. - Már itt is vagyunk. Tessék vigyázni a ku

tyára! . .. Mész hátra, Zsivány!
- Várj meg - mondta újra Végh, s kikerülte a kutyát.
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- Jó, megvárom - mondta Erzsi, s elvette kezéből a kormányt. Egy
szerre úgy rémlett, valamilyen megállapodás született köztük; talán csak az,
ami másutt az egy munkakörben dolgozók közt mindennapos, de talán más is.
Végh legalábbis erre gondolt.

Ostobaság! - ő és egy tizenöt éves gyerek? S hízelgett is a gondolat neki.
meg átkozta is magát érte.

Az ajtón túl elfelejtett mindent. Várta a fülledt szoba, a részvétre szom
[as szomszédok, A beteg tehetetlenül hánykolódott, verte a hideg verejték.
Ez az utolsó óra.

- Doktor úr, leszakad a szívem - kiáltotta feléje. - Mentsen meg!
Az élénk, acélszürke szem megtagadta azt, amit a hallócső és az érverés

mondott. Nehéz volt nem hinni ennek a szemnek. Mégsem lehetett hinni
neki. Öt hete utalta be Végh a kórházba - a hazaszállítás a véget jelentette.

- Ma hozták haza? - kérdezte, mintha csak az időpontra gyanakodnék.
- Szombat este, doktor úr - szólalt meg mellette egy csontos, sovány

asszony. - Mi lesz a férjemmel? Mentse meg, doktor úr!
Végh rábámult. ...:..- Aranyosom ... nyugodjon meg! - S rátette kezét az

asszony hideg vállára, majd gyorsan visszahúzta, mintha ujjai egy másik
vállra emlékeznének. Pedig nem tudott arról, hogy Erzsi vállát valaha is
megérintette volna.

Körülnézett
- Gyere ide, Erzsike - mondta. - És tartsd jóL
Kifeszítette a beteg karját, gumicsővel elszorította, s a csővet Erzsi kezébe

adta. Közben világosan tudta, hogy most mondta ki első ízben mindenki
előtt ezt a szót: Erzsike. Iszonyú szomjúság fogta el, hogy ezt a nevet ket
tesben is kimondja egyszer,

Észl'evette, hogy izzad. Szempillájára páracseppek ültek, pislognia . kel
lett, hogy lásson. Az izzadást hol a gyöngeség, hol az öregedés jelének tar
totta, s hogy -itt tört rá, annyira megdöbbent, míntha elárulta volna magát.

-- Egy perc ... és mindjárt ... rendben leszünk - mondta hangosan,
ahogy szokta. S arra gondolt: micsoda sivár varázsszavak! S micsoda szer
tartás az injekciós tű előkészítése, a novokain kupakjának reszelése, patta
nása, a magasra tartott fecskendő, s ez a mormogás a véna fölött ...

úgy tűnt föl neki, hogy minden mozdulattal hazudik. Hazudja a gyógyí
tást, az egészséget, az életet. De adhat ennél többet ember az embernek
utolsó vigaszul? Ilyenkor minden jó, minden, ami áltat. A pap is ...

- Hess innen, halálmadár ! - mondta kedélyesen, mert háta mögött dl
csértessékeztek az emberek. - Szervusz, mindjárt végzek.

- Csak nyugodtan, kérlek - mondta a pap, s bátorítón a betegre mo
solygott. - Mi ráérünk. ugye, Lajos.

- Ti igen - egyenesedett föl Végh. - Ti mindig ráértek. Minden nektek
dolgozik. " Az idő is, az élet is... Mert azt hiszitek ...

-;. Mi nem azt hisszük, hanem hiszünk - nézett körül a pap mosolyog
va a szebában.

Kezet fogtak, nevettek. Egykorúak voltak, de csak egy-egy beteg ágyá
nál futottak össze. Elnéző mcsolyukban ilyenkor kölcsönösen ott volt: kár,
hogy nem sikerült elkerülniük egymást.

- Délután még egyszer eljövök - mondta Végh, s mintha nem bú
csúzna, csak ujja hegyét nyújtotta a betegnek.

Erzsi kinn várta. Kezébe adta a kormányt, s fiatal arcán már nyoma
sem volt annak, amit odabenn látott. Nem részvétlen volt, csak rugalmas;
Igen, ez az élet, ez a rugalmasság, mely újra meg újra föJ.támasztja az em
bert.

- Jól van, Erzsike - mosolygott rá Végh. -:.. Bátor kislány vagy.
- Pedig nem vagyok bátor - mondta a' lány. - Félek a kutyától is ...

de legyőzöm, és az olyan jó.
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- Ebédeltél már? - kérdezte Végh.
- Már el is felejtettem - mondta a lány. - Édesanyám olyan, hogy

a déli harangszóra asztalra teszi a tálat.
Végh nem tudta, miért komorcdík el.
- Most más harangszóra várunk - mondta.
A lány arca olyan lett, mintha elrontottak volna rajta valamit. Orra

elvörösödött, szeme úgy duzzogott, akár egy megsértettgyereké, s azt mond
ta: "Ezt igazán nem kellett volna mondania, doktor úr!"

Az elágazáshoz értek. Mondani kellett volna még valamit, ami helyre
hozza ezt a baklövést, s megpecsételi azt, ami fél órája elkezdődött köztük.

- Szegény Lajos bátyám - mondta Erzsi.
Végh előtt újra megjelent a beteg hamuszin arca, az az elsőtétülö kékes

szín, amely bőve alá bújt már, s végül majd hatalmába keríti az egész tes
"tet. Karját és lábát a dunna fölött dobálta az élet végső, fuldokló mele
gében. Végh látta a sovány lábszárakat, s eszébe jutott, hogya pap most
csinál valamit ezekkel a végtagokkal.

A megkenés, persze - az utolsó kenet ... Végh úgy emlékezett erre a
szóra, akár számtanból a sinus-tételre. Jelentésük kíürült, semmit sem mond
tak már neki. Semmit, ami használható az életben. Hogyan kaparinthatná
vissza az élet számára egy kenés azt, aminek természetes pusztulás a neve?
Persze, a pap ezt örök életnek nevezi, feltámadásnak, de az is csalás - nem
él' többet a novokain kupakjának pattanásánál.

Azon kapta magát, hogy fél lábbal a földön áll, s kormányára támasz
kodik. Erzsi is ezt tette, s tisztelettudóan várt, mert látta, hogy az orvos akar
még mondani valamit.

- Ráérsz délután? Eljöhetnél hozzám.
- Nem tudom - mondta a lány, s mintha eszébe jutna valami, elpi-

rult. - Édesanyám nem enged el.
Az anyjukba kapaszkodnak, ha valamit nem akarnak - gondolta Végh.

De a lány pirulása s gyanakvó szeme zavarba hozta. Mit mondhatott róla az
az asszony a lányának? Hat éve élt a faluban,s nem tudta, hogyan véleked
nek róla, mít jelent egy falu életében, hogy orvosa még mindig nőtlen. Vajon
mit hoz az ember magával utolsó állomáshelyéről? Nyilván - ha nem mond
ják is a szemébe - az egész múltját, A jót és a rosszat is.

- Lenne számodra egy kis munkám - mondta hűvösen. ---.:.. Tudsz gé
pelni?

-- Még nem - mondta Erzsi. - De tudom, hogy nem nehéz.
Áttetsző volt, mint a tiszta víz. S mint az ég kékje, ha egyetlen felhő

sem szennyezi be. Végh nem tudott betelni ezekkel a gyerekes, kuncogó
kis szavakkal és az ösztönösen szép mozdulatokkal, amikkel Erzsi a szavait
kísérte.

- Ez igen - mondta, - Neked minden jól áll ... -S erősen a lány
szemébe nézett. - A gépelés is menni fog.

Mellét feszíteni kezdte az öröm: ez az igazi feltámadás, ami ennek a
tizenöt éves lánynak testében, izzó, fiatal szöveteiben lüktet... Az anyag
csodája, az emberiség örök feltámadása ... S ha feljön hozzá ...

- De nem ígérhetern - mondta Erzsi komolyan. s ellökte magát a
földről. - Kezét csókolom.

Végh ott maradt, egyedül a kezét csókolommal. A lány bokája, térd
hajlata, dereka és tarkója - ez volt az a négy pont, amiben ebben a pilla
natban a világ minden szépsége és édessége, akár egy dallam, összetalalko
zott. S mindez mégis, úgy tetszett, távolodik tőle.

Levertség fogta el. Erzsi összecsípett, gyanakvó szeme már csak egy do
logra emlékeztette: az öregségre. Igen, a fiatalság kegyetlen; öntudatlanul
az öregek közé löki őt is. "Kezét csókolom ..." Hiába, harminckilenc év mö
gül már nem lehet egy tizenöt éves lányra úgy tekinteni, hogy ne hasonlít-
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son a vásott vének leselkedéséhez. Mennyi is. a haldokló? .Negyvennyolc.
Kilenc év - nem hitte ugyan, hogy kilenc év múlva követi, de a párhuzam
mégis megállította. Végtére is, nem kötött rá szerződést senkivel.

- Borbála, jöhet a folytatás - kiáltott be menet közben a konyhába.
- Melegvizet is kérek.

Alaposan kezet mosott, hogy 1etisztítsa magáról a haldokló nyirkos érin
tését. De emlékezetét nem tudta kiöblíteni. Orra tele volt a szoba savanyú
szagával, a beteg bomló leheletével. Nyelvén is ott ült ez az ízzé vált sós szag.
Nem volt finnyás természet - most az egyszer azonban túl közel volt még
minden.

Nem volt még ilyen rossz ebédje.
- Nem evett semmit - mondta Borbála sértődötten, de nem kapott vá

laszt. - Vagy meghalt a beteg, mire odaért?
- Dehogy. El még,_ él - emelte föl a hangját Végh. - De most hagy

jon, Borbála, van egy kis dolgom.
- Magának mindig van egy kis dolga. - S az edénnyel az ajtóban visz

szafordult. - Olyan, akár a magányos farkas. Mindenkit elver magától ...
- Magát nem.
- Mert etetem. - S kifordult a folyosóra. - De megnézheti magát, ha

én is itthagyom.
Ez csak úgy volt igaz, hogy Végh lustasága a házvezetés kérdésében

tombolta ki magát. Minden másban pontos volt, s ha szakmájában nem fej
lődött is, önfegyelme megtartotta a jó átlag színvonalán. S a nősülés? 
gyerekfejjel valamikor elkomolytalankodta, később pedig évekíg lekötötte egy
viszony. Aztán semmi. Most ébredt rá, hogy légüres térbe ért. Ez a lebegés
nem azt jelenti, hogy soha sem tudja lábat megvetni a földön'? ..

Ledőlt az ágyra. Várta azt a jóleső szendergést, ami ilyenkor el szokta
fogni. Nem jött.

- Túlságosan felizgattam magam.
Bosszúsan forgolódott, de indulata mélyén ott lapult az a másik bosszú

ság is, hogy nem tudta, mi izgatta fel ennyire. Azaz, hogy mégis ...
- Majd elmúlik. Egy, kettő, három, négy ... - Még mindig nem múlt

el - Hát akkor lássuk; Kocsis mosolya a brazil mérkőzés előtt... aztán az
a két fejes ... -az a győztes gól, rnikor Czibor pontos beadására . .. Kocsis
felhőfejese, le a bal sarokba ...

Ettől mínden alkalommal elaludt. Most mégsem ment. Máskor agóira
már nem emlékezett; most hiába hallotta a gól után a svájciak bömbölését,
hiába jelentek meg szeme előtt a világlapok öklömnyi cimei: "A labda ma
gyar művészeí", "Kocsis arany feje" és a többi, mínden kevés volt ahhoz,
hogy elaludjon.

Egyszeriben kitátotta rá torkát az a valami, az a semmi, amit nem is
mert. Olyan közeli volt, annyira idegen mégis, hogy válaszolnia kellett rá,
ha mással nem, legalább egy elveszett, ferde mosollyal.
~ Hm, legföljebb befekszel te is a tepsibe!
Már nem is a lány bántotta, bár minden idegszálával várta. Rögeszmé

sen mondogatta magának, ha eljön, nyert ügye van.
De nem jön, mert ha itt lenne is, csak megmutatná fiatalságát, átadni

nem tudja senki. A következő óra a közönyé lenne és a csalódásé. Mert Er
zsiben sem Itámad fel semmi és senki. Sha feltámad is, ez a feltámadás íté
let lesz' - önző, föllebbezhetetlen ítélet, aminek ő is áldozatul esik.

- Tessék! - kiáltotta, s felugrott.
De csak Bleki kaparta lábával az ajtót. Beengedte, legalább nem volt

egyedül. A kutya az ágy lábához lapult, s most már ketten törték a fejüket
valamin. .

Végh az ablakhoz állt, végiglátott az úton. Már félt, hogy a lány mégis
el talál jönni. Félt a kezét csókolomtól s azoktól az apróságoktól, amik kun-
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eogást váltanak ki erekből a csitrikből: ernyedő hasizmaitól (többet kell ezu
tán tornásznia), táskásodó szemétől. kényelmes járásától és attól, hogy izzad.

Cigarettára gyújtott, keze remegett. Most már tudta, hogy szerelmes. Ed
dig nem 'ismerte ezt az érzést. Rágondolni valakire és beleremegni? De kit
szeret, egy lányt, vagy magát az életet? Orvosi gyakorlatából ismerte az ag
gastyánok reszkető szerelmét, ennek az utolsó remegésnek nyomorúságos kö
vetkezményeit.

- Hát ide jutottam én is? ..
Visszadőlt az ágyra. Lábszára izzadt, hátát sütötte a pléd. Lerúgta papu

csát, s nézegetni kezdte tömpe lábujjait. Miért van, hogy az embert szégyen
fogja el, ha lábujjaira néz? Úgy rémlett, hogy a lábujjak csak emlékeztető

jelei azoknak a csökevényeknek, amikkel te1e van az ember élete.
Most már orvosként kezdte nézni magát, 's hangosan beszélt.
- Mert mit tudok én a tüdőm kialakulásáról? Es arról, hogy hol veszítet

tem el az uszonyaimat? - Mereven a mennyezetet nézte, hogy a vakolat re
pedéseinek rajzában 'valamí célszerűséget fedezzen föl. - Es hová tűntek

elcsökevényesedett képességeim, amikről már nem is tehetek? .. JÓ irányba
fejlődtem? ... Merre megy az ember?

Dobálni kezdte magát. Meztelen lábfeje, a levegőben ide-oda kaszáló kar
ja ebben a percben nagyon hasonlított a haldokló lábához és kezéhez. Leg
alább már befejezte volna, s hallani lehetne a lélekharangot.

De nincs még vége. S ki tudja, mikor jön el az az óra? ..
Kísérteties volt itt azokat a mozdulatokat végeznie, amikkel pár házzal

arrébb a haldokló viaskodott. Egy-egy pillanatra győzött a józanság, az or
vosi gyakorlat, de aztán kezdődött minden elölről.

Ujra felugrott, eszébe villant valami.
- Vagy mégis van út a feltámadás felé? ..
Aztán elszégyelte magát.
- Marha, te marha! ...
S ha mégis? .. Nem hagyta nyugodni a gondolat. Ha az anyag csodája

nemcsak a tizenöt éves lányokban folytatódik? .. Ha a fejlődés - éppen mert
olyan mélyből indult - nem áll meg az embernél, annál, amit ma az ember
ről. tudunk? .. Ha az anyag tovább fényesedik bennünk, s nem áll meg
addig, míg meg nem látja magában a tiszta fényt? ..

- Hülyeség! - mondta, s nagyon dühös volt, mint mikor az embert
nyugalmából zavarják fel.

Az ablak alatt elment két asszony. Az egyik jócskán túl volt az ötvenen,
a másik harmincötnek látszott. Végh a bokájukat, a térdhajlatukat, a dere
kukat és a tarkójukat nézte - sehol sem találta meg bennük Erzsi mozdula
tait. Elnyűttek voltak, lomposak, s mintha az évek izületeiket is kificamítot
ták volna. De ők legalább nem csapták be a szemet, nem hitegettek édesség
gel és szépséggel.

Végh szeme úgy pihent meg rajtuk, mint az igazságon. Mégis - el kellene
tüntetni ezeket az elhasznált tagokat, .kitágult ereket és bütyköket, hogy
örülni tudjon az ember. De nem lehet. S a többit sem, amik a rendelőben

olyan esendőn tárulnak fel szeme előtt. S velük az örökös bizonytalanság,
mely az embert minden nap a megsemmisülés peremére állítja.

- Holnap, igen, mindig holnap - mondta maga elé.
S arra gondolt, hogyaholnapban vár rá is az, ami elkerülhetetlen.
Vajon tudja..e már Hites Lajos (született: 1921. ápr. 2-án, meghalt: 1969.

júl. lD-én, élt 48 évet) , hogy a halál már bekerítette? Persze, hogy tudja, mert
hiába mondják - az a kenés többé nem hagy már kétséget az emberben.

- Megyek - mondta. - Megnézem újra.
De nem mozdult. Ha elmegy, nem az életet keresi majd az ágynál, hanem

azt a percet, amely visszaadja az embert magának.
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Tétován mozgatní kezdte Iábujjait, mintha azt latolgatná hitetlenül,
nőnek-e rajta majd szárnyak. Szárnyak vagy uszonyok, nem mindegy? ..
Elnézte érzékeny, kékeres lábafejét. Lesz-e része egyszer abban a kenésben,
mely ezeknek az embereknek a feltámadás ígérete? A boldog feltámadásé ter
mészetesen ... Halála után Borbála - míért Borbála? lehet majd Margit vagy
Sári is - azt tehet vele, amit akar. De az a kenés még valahol innen van a
halálon.

- Addig alszunk még néhányat .. ,
Nem bánta volna, ha valaki leveszi válláról a választás terhét.
Kinézett az ajtón, pedig sem lépteket, sem kopogást nem hallott. Erzsi

hiánya most vált benne véglegessé.
- Hát ez a feltámadás elmaradt - nevetett föl az orrán át, s öltözni

kezdett.
Mikor bokafixét felhúzta, egy szempillantásra úgy rémlett, látja kezén és

lábán azokat az olajjal kent fénylő kereszteket. Csak annyi volt az egész,
mint valami gyerekes kívánság- kapaszkodás, kiváncsiság és álom, melyet

annyiszor megtanulta már - nem szokott követni semmi.
Ekkor megszólalt kinn a lélekharang.

BORSOS MARGIT VERSEI

IRGALOM

- megkönyörülök a városon, 
mondta az Úr,

- ha létezik tíz igaz ember, 
mondta az Or,
s az embe1'ek megteltek félelemmel.
mert vajon létezik-e
tíz igaz ember?

mindegyi,k a mlÚlikat nézte
és így kiáltott:

- óh, milyen rosszak az emberek,
bűnösök, önzők, vakok,
a jó útján egyedül vagyok!

de
tíz ember így szólt önmagához:

- milyen bűnös vagyok! milyen bűnös vagyok!

s a város felett az Or irgalma ragyog.

JÁKOB LÉTRÁJA

a gyengeség verméből

az erőfeszítések létrájá.n
,kapaszkodtam föl
az égre néztem és
a földön dlltam
a jőldön éltem és
az égbe láttam.
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