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KINTR6L, ide a kórházfolyosókra sötéten fénylett föl - éles kardsuhintás - a
teljes téli éjszaka. Ostornyél-lámpák csővei parázslottak tej zöld fényködükben, föl
szítva a fekete szél jeges áramától. Az urológia sebészetén a mennyezeti égők for
ró holdfényében a fűtőtestek hajnali hősége zümmögött és surregtak a padlólee
Iélőgépek, A takarítónők fölpillantottak; a folyosó végén az ezüstszín bundába
csomagolt, erős keblű, sápadt Judit főnővér mögött kattant és csapódott be a Ien
gőajtó, - ötvenöt évével még mindíg remekül tartja magát. A középen függő elekt
romos óra háromnegyed hetet mutatott, ma is negyedórát a hivatalos munkakez
dés előtt. A kórtermekben még az éjszaka keserű szagal között az éjszakai nővérek

fejezték be a betegek keltetését és mosdatását. A hajnal zajai közűl Szalontay
doktornő - már a nappali ügyelétes - valahonnét a hátsó folyosóról sietett a szo
bájába. fekete haja és fekete cipője közt sötéten libbenő szépsége: villámgyors
szénrajz.

. . . Milyen jó volna, ha a szerelem az embert nem félelemmel töltené el, ha
nem föloldaná minden szorongástól, föloldaná önmagától... s a főnővér megállt
az egyik takarítóasszonynál. - Az a folt ott kimaradt... kérem! - szólt érdes
althangján. nagyon barátságosan. Mért nem szerették udvariasságát sem? Puha,
telt arcában most már alátáskásodó mikroszkóp-szeme észrevette a legapróbb hi
bákat, távollétében ís ' ott lebegett az osztály fölött mindentudó pillantása. Kitűnő

diagnoszta, akár a legjobb orvosok, úgy ismeri az orvosi rendtartás szabályait,
mint ők maguk; a professzor - második hete külföldi kongresszuson - nyugodtan
tehette le az ő párnás kezébe is betegeit.

Görgő hordágyat tolt ki a haldoklók szebájából két kékruhás kórházi férfi. A
lepedő mészszürkén rajzolta ki a holttest könyörtelen körvonalait. Mőgötte az
egyik éjszakás ápolónő ment dagadt, visszeres lábán, és "Exitált!" vetette oda sár
gán kialvatlan arcából.

- Igen, exitált - felelte ő is az orvos'ok szavával; akár azok, ő sem szerette.
ha a bent elhalt betegek emelik az osztály halálozási arányszámát. Az ő osztályáét!
A kocsi eltűnt a hátső nagy teherlift felé; a halottakkal is az süllyedt alá, Vö
rösfényű betonhodályuk alvilágába.

Fehérbe öltözött, kilépett irodájába, már jött is sebbel-lobbal éjszakai helyet
tese, Nóra nővér, ahogy itt nevezték a kétszázas vérnyomású Hegyinér. Jött már
.átöltözve,"azért nyugtalanul, hogy hazaérjen és hajnali útjukra tudja indítani övéit.
Eseménytelen éjszaka! Egy férfi meghalt (várták már); hárman még este meg
kapták a csapolást; egyik betegnek nincs hólyagműködése; a veseműtétes öregúr
a száztizenkettesben vérátömlesztést kap; azt hiszi, minden nappalos itt van, ép
pen az előbb érkeztek a "vargakatások" is (így hívták a gyakorlatra bejáró kol
légiumi növendék-nővéreket). - Megtörtént az éjszakai és nappali orvosi inspek
ció váltása - mondta végül üres hangon. Elvileg ehhez már nem volt közük.

- No semmi, és mí még? - és Judit főnővér rámosolygott ködszürke szemé
vel. 6 megmondta kelletlenül - de jobb volt, ha Judit idejében megtudja -,
hogy az éjszakás Koroknai doktor, mielőtt elment volna, sokáig volt benn a na
gyon korán érkezett Szalontav doktornőnél. Az a folyosó végéig elkísérte... A
jegygyűrűt már nem mondhatta meg, mert a főnővér csak intett. Afféle személyes
nyílt seb ez hetek, óta. Átvette az osztályát.

EZ A NÉHÁNY ÚRA egyszerűen megsemmisült a hajnal és a sötét délelőtt

között (mert fekete köd szállt le, az utcai lámpák füzéreí akár az éjszakában, ég
tek benne tovább); jelentkeztek, beosztott, listákat írt alá, intézkedett, és mintha
valaki más ült -volna a helyén. Gyomrába néha belefájt a hasogató villám, 
csak nincs gyomorrákja. életében soha nem volt beteg! Egy fiatal "vargakatás" jött
be létszám-kimutatással, megnézte, mílyen bátor és öntudatos arc, a hajnali kelés-
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től ragyogó óriás, égő szemek, - ez a magas, szépbőrű nemzedék olyan, akár egy
vakmerő' új faj hódító előhada ! Szíve keserű lett, - mit tudják ezek az érettségis
falusi lányok (mert a "vargakatásoktól" ezt követelték meg, az érettségít és fa
lusi származást), akik húsz év előtt születtek, nem is tudhatják, micsoda szoron
gások nekik már elképzelhetetlen kalandjai felé indult el például ő is. Falusi
fruska volt, takarítólány lett itt és kórházi cseléd, majd tanfolyamokon át ápoló
nő, a szeme kinyílt, s viaskodásokon, vereségeken és diadalokon át főnővér ugyan
itt, azalatt még a kórház is megnőtt, egészen új épületszárnyai kerültek lelke
tájképére ; közben két férje volt, s a második is meghalt, a beteges özvegyember,
aki elvette őt a kétszobás lakásért, s ő hozzáment, mert mégiscsak jogi doktor.
.Jelentéktelen hivatalnok, de hozzáment a társadalmi emelkedésért, hogy mínt ma
ga is dr. Alakszáné tegeződhessék az orvosnőkkel. Mindig heves érzelmi köze volt
azokhoz az orvosokhoz, akiket szeretett, - százszor is hálás lehet neki, az az orvos,
aki mellé ő feleségnek áll mérhetetlen energiájával és szenvedélyesen szerelmes
természetével. Azonkívül dámává nevelődött, aki bánni tudott hangjával-modorá
val, a szavak árnyalatával; tévedhetetlen ösztönei voltak, hogy a legjobb köny
veket kiválassza, s bánni tudott démoni akaratával is.

Magához tért. A késő délelőttben hajnalelőtti füstös, hideg fény virradata de
reng künn a világ fölött, sötétzöld, kormos köd. Ugyanolyan, mint az a kora
reggel, amikor - két éve - Koroknai doktor belépett hozzá valami ügyben pár
hónappal azután, hogy felesége elvált tőle, és ő (tudta magáról, hogy szerelmes
belé) fegyelmezetten be tudta várni a férfi pillanatának villámát. S ma ez a ko
mor, fagyos reggel a szenvedésbe lökte bele őt!

MÉG SOKAIG ZAKLATTA telefonon az igazgatósági iroda - valami sürgős,

bizalmas statisztíkáról volt szó, s nem volt itt, aki [óváhagyná, a professzor. Utá
na - hirtelenében nem is tudta, miért - bement a szebájába. A fehér kórházi
bútorok közt égtek a málnavérszín, feketezöld indíán-szőnyegek, emlékek egy há
lás betegétől. híres etnográfustól. Egy nővér lépett be (ezek is tudhattak valamit,
olyan különös kímélettel nézik) - nem akar-e a nagyviziten részt. venni, már itt
az ideje. Jó, és megnézte magát a tükörben - sápadt, mintha kihányták volna.
A tükör mellett tusrajz, az is egyik betegétől. amikor már Koroknait szerette, őt

magát mutatta háromnegyed profilban, akkor még boldog, erős, féltő mosolyával.
Szerette ezt a képet, és minden érdek nélkül szerette a nála hét évvel fiatalabb,
aranybőrű, nyúlánk férfit, a valóságos koránál sokkal fiatalosabbat. Imádta benne,
hogy kitűnő orvos, érzéketlen a törtetés iránt (amihez gyönge is, azért vált el tőle

a felesége) s hogyacsókjaik között is olyan tudott lenni, mint egy szégyenlős,

kedves kisfiú; elragadónak találta, ahogyateáscsészét fogja (mert Koroknai több
ször volt Angliában, nagyon szerette az erős, korombarná angol teákat) ; szerette,
ahogy oldalt fordul s a filmvászonról visszaverődő ezüst sugárzás megvilágítja
gyöngéd, majdnem lányos arcélét (mert elfogadta, hogy szfnházban túl sok is
merősével találkozna, és inkább az asszony lakásához egészen közeli kísmozikat
bújták együtt); nem volt számára kedvesebb, mint puhán keltegetrit őt, amikor
otthon nála díványa vastag szőnyegén feküdt álompecsételte ajakkal (mert na
gyon fáradékony volt); és amikor kávét kapott, utána míndíg beleverte a cigaretta
hamuját az üres feketéscsészébe, sohasem a teásba.

Rájött, miért jött be s míért szédült. A nikotin maró éhségétől. Mert elfelej
tett rágyújtani is. Kapkodva, gyorsan gyomrára nyelte egy félig szívott cigaret
ta füstjét. A nővérek közül megvárták néhányan a folyosón, a pillantásukból
látszik, tudnak valamit. A dolgot persze mind tudták és mindenütt, ahol ismerték
éket - a maga módján ő is híresség volt - még az orvosok is helyeselték, hogy
előbb-utóbb házassággal végzik; olyan jól egészítették ki egymást.

Simó főorvos, a professzor helyettese és kiszemelt utóda, uszálya előtt várta
mar. Künn világosodott. A szíkár férfi feléje fordult. Hosszú, vörös arcába korán
metsződtek kemény, lógó ráncok, rendkívül keskeny homloka kopasz, csúcsos ko
pouyába futott; szemöldőke sötét, vastag vonal. De alattuk és a hegyes csontku
pola alatt: ironikus, sötét gyémántszemek ragyogtak.
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- Ej no, éppen maga késik, Judit, pedig tudja, hogy maga nélkül nem is
lenne érvényes a vizit - és ő hálásan mosolygott rá. Ellenfelek voltak Korokna.i.
miatt, de egymás képességeit respektáló ellenfelek. Csak amikor megindultak, csat
lakozott hozzájuk Szalontay doktörnö. Bs ő csak a második teremben tekintett le a
kezére. Az orvosnő sohasem hordta ujján volt házassága gyűrűjét. s most jegygyű

rűt viselt. Hát ez volt az, amit most megkapott és ezért kísérte Koroknait a folyo
só végéig, a férfi nyilván az ő kívánságát teljesítette a gyűrűvel! Judit valamikor

.azt gondolta, hogy ha életéből valami módon eltűnik ez a szerelem, a világ vele
vész. Nem történt meg. Künn felsütött a nap. Igaz, értelmetlen napfény és halott
utcák vadonára világít a kórház körül, de mégis valóságos napfény és valóságos
világ. .

A BETEG - magányos, nyugdíjas mérnök, sohasem volt még látogatója 
öntudat nélkül feküdt, de simán lélegzett. Haja még sűrű, vasszürke; ajka dagadt,
kékes; kövér, öreg arca már magába roskadt; orra keskennye vált viaszszín csőr.

Egészében véve olyan, mintha önmagának s egy hozzá halványan hasonló öreg
asszonynak volna szörös képmása. Hány ilyen arcot ragadtak el a haláltól vér
átömlesztessel ! Ebben a pillanatban ő is csak vele törődött. Szalonray doktornő

pedig azt mondta az ágy túlsó oldalán nagyon halkan (fölösleges, hogya betegek
is hallják.):

- Nem tudom, a szíve ... elég ócska szivattyú már ... bírja-e?
Most orvos volt csak, és elkopott szervek felől lbfrálta a kérdést. Középterrnetű,

karcsú asszony, aggasztóan vonzó, kissé szögletes, sötétbérű arc, mégis úgy tudták,
férje vált el tőle; no lám, a karcsúság és a szépség sem minden, ő nem is iri
gyelte; tudta, ha ő ilyennek születik, nem tud átgázolni ilyen kimeríthetetlen testi
és idegzeti erőtartalékokkal az akadályokon.

- Megnézzük a szívét! - s a nővérek feltárták az orvosok előtt a lesoványo
dott, most is hatalmas mellkast. Szalontay is hallgatódzott rajta a műszerekkel;

végül döntöttek. Szalontay szintén a vérátömlesztés mellett. Most, hogy csak or
vos volt, alig lehetett hinni, hogy ugyanaz a nő, aki mellett ő hétről hétre komo
rabb lett, látva Koroknaival egymás felé egyre égőbbé váló érdeklődésüket, míg
végül minden láthatatlan rezdülés közöttük: már fénylő. rejtélyes kinyilatkoztatás.

"Das Blut ist ganz besonderes Saft" - idézte Simó, mint szokta, a Faustot,
ott, ahol Mefisztófelesz aláíratja Fausttal a szerződést, vérrel: - "A vér ször
nyeri titokzatos nedv!" - Igen, a vérátömlesztés csodaszer, de van benne valami
borzalmasan megszokhatatlan.

Judit felé most egy nővér sietett. Az igazgatóságra hívták sürgősen, telefo
non. Abban az ügyben.

MAsFÉL ORA MÚLVA került vissza, még iratokat kellett felküldenie, a fo
lyosón már az ebédet hordták szét, akkor szóltak neki, hogy a 112-ben valami
történt. Azonnal odament. Mindenki a mérnök ágya körül állt. Az átlátszó üveg
csövekből és vörös gumitömlőkból álló állványpolip működését már megállították.
A beteg Iégzése szaggatott hörgessé vált. Simó tárgyilagosan faggatta Szalontayt,
egyeztette-e a vércsoport-azonosságot, Igen, egyeztette, B-vércsoportos, és a palack
ban lévő vér is az volt, egész kétségtelen, végrehajtotta a direkt és indirekt azo
nossági vérvizsgálatot, s csak jó óra múlva hagyta ott a beteget és a készüléket,

amikor maga győződött meg róla, hogy kifogástalanul megy minden. Azóta pedig
két nővér ügyelt fel, és leállította a vércserét, amikor jelentették, hogy a beteget
kiverte a verejték, s kék a hidegrázástól. Valami van a szervezetében, ami '" 
de Simó csak intett. Megismételték a legnagyobb gonddal a vércsoport-azonosság
próbáját - a vérsavó kicsapódott, itt nem volt semmi baj. De ha nem pótolják a
tegnapelőtti műtét súlyos vérveszteségét, biztosan bekövetkezik az exitus. Simó a
maga felelősségére majdnem hogy csöppenkínt, megindította a véradagolast. A beteg
hörgése lassúbbodott. Úgy látszik a fennakadás után talán mégis megmenthetik.
Simó Juditra nézett. Szavak nélkül megértették egymást. Folytatni kell a vérát
ömlesztést roppant óvatossággal, és ő igent intett. Itt az orvosok tudása mellett
az ő brutális fizikumának és idegzetének is helyt kellett állnia. A többi beteget
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el kell szigetelní a látványtól. Tekintetével kérte oda a spanyolfalat, Simót, Sza
lontayt és két gyakorlott nővért pedig, hogy maradjanak mellette. Nem vállal
hatta egyedül a felelősséget.

. . . Délután, bár csak este kellett volna, bejött Koroknai, de értesíthették, s
ő csak akkor vette észre, amikor már jó órája ott ült velük együtt. Szalontay azért
harcolt, amit ő ismert legjobban, a beteg szívéért. Szabályos időközökben kihall
gatta a szívműködést, néha mondott egy-két szót, és az ápolónők szívmasszázst ad
tak, vagy injekciós-csövet hoztak. Judit pedig az üvegcsöveket és tömlőket figyelte.

Az erős fénytől átvilágított rubintoszlop végtelen lassúsággal roskadt egyre
alább. Az ő számára a kórház mikrokozmosza most erre a szerkezetre és a beteg
re zsugorodott. Valaki szólt hozzá valamit. Talán azt, hogy egyék, vagy hogy
éjszaka van; ő csak az arcába bámult. Nyilván belső szervezete is így védekezett
benne, ezzel a kifelé átmenetileg mindent elpusztító rövidzárlattal és elszigeteléssel.

Az éjszaka bejött Simó és néha bennmaradt ; néha Koroknai és Szalontay ki
mentek cigarettázní. Többször utánuk kellett mennie - a folyosó elhagyatott, üres
holdfényében a kórteremajtó melletti padon ültek. De ő nem érzett, nem is gondolt
semmit, Dermedt ajakkal - mint akinél foghúzáskor a szája is érzéketlenné válik
az injekciótól - kérdezett hivatalosan, ő alárendelt volt itt, utasításokat hajtott
csak végre. Visszafelé menet jutott eszméletéíg, hogy azok mind a ketten szintén
kialvatlanok. Arcukról a hús kezd lefolyni már. Arccsontjaik s az orr előreugra

nak. Szemük koromfeketén aláárkolódott.
Olyan egyszerű dolgokat fogott csak fel, hogyafolyosópadlót teljes szélesség

ben borító linóleum halványvörös. Az elmúlt nyáron újonnan festett s lakkozott
ajtók és ablakkeretek melegfehéren világítanak. Künn az éjszakában széláram sö
pör végig a vizes aszfalt és a fénylő tükördarabonként idecsillanó pocsolyák fö
lött. Délelőtt is maradt - a beteg szívrnűködése, arcszíne és hőmérséklete, léleg
zete még mindig nem megbízható, s a negyedik liter vér még ömlik, visszatartott,
irtózatos lassúsággal. Azt már máskor is észrevette, hogy ilyenkor a betegek arca
mintha életüket ismételné. Az öreg, kövér mérnök arcán puhán emelkedtek ki az
évek ködéből a hajdan sovány kisfiú csodálkozó, riadt vonásai, - az erélyes, gő

gös iskolásarc; - a belül zaklatott kamaszé, finom, fájdalmas vonással - s rá
voltak írva nyiltan a férfikor komor és mocskos szenvedélyei (úgy tudta, mindvé
gig agglegény maradt). Vajon mílyen lesz az övé, ha vérátömlesztést kell - végül
- egyszer talán - majd - kapnia? Mellette sárga árnyékok váltogatják egymást.

. Hát ez emlékezetes marad a kórházban, ez a vérátömlesztés. Mindenkinek, aki
részt vett benne, olyan volt az arca, mint valami irtózatos kicsapongás után!

A BETEG ARCÁBAN végül megjelent az alig látható színváltozás, lélegzete
szilárd lett. Ö akkor végre bement a szebájába. Ott künn a nap sütött a délelőtt

halványrózsaszínű, mérhetetlen ködtengerén át. Nem mert utána menni senki sem,
egyedül didergett egy darabig. Aztán a tükre ... •Az arcát majdnem elnyelő fekete
félholdak a szeme alatt, és a sötét árkoknak ható ráncok a sárga arcban, - hát
igen, ez végül mégis egyszer egy öregasszony arca lesz! Nem szerette és nem
gyűlölte a férfit, közönyt sem érzett iránta, sem annak ellenkezőjét. Semmit!
Mintha a vérátömlesztés az ő erei tartaimát cserélte volna át.

Kopogtattak. és kínlódó zavarban Koroknai jött be, megköszönni neki, amit
tett, a maga nevében is, és az orvosnőében - "addig, míg az olyan állapotban nem
lesz, hogy ő maga tudja megköszönni, de a beteg mellett van még".

Időbe telt, amíg ez áthatolt kírnerültsége és közönye páncélján. és rájött, hogy
Koroknai hol magázza őt kínjában, hol tegezí, mint még pár héttel előbb, csilla
gok és fényévek távolságában. és hogy íllik valamit válaszolnia. Valami olyasfé
lét mondott, hogy sok boldogságót kíván nekik. Felnézett - a férfi nem volt ott.
Ekkor agya, átmenetileg, villámgyorsan ki tisztult.

- Kirúgtam ? - kérdezte és a teste dermedt volt. - Én rúgtam ki! - De hiá
ba várta a hitvány kis diadalérzést. Mert ez azért szerelem volt kettőjük között,
és mint valami iszapot, hagyta hátra benne keserű utóízét, Újabb férfi? Aligha
következik.
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- K irúgtak ? - kérdezte, aki kilép ett tőle, a férfi - Engem rú gt ak k i! 
De ő is hi ába várta a h itvány k is diadal érzést. Azért - go ndo lta - valahogy m a jd
el ln t éződ ik. Szerencsére Simó megértő, és a professzor is az lesz. Athel yeztetí
magát vala ho vá, ahol nem lesz Judit.

Judit nővér pedig már rendbehozta a rcá t, fel vette b undá já t , a m ikor a ragyo
góa n nagyszemű, t egnapi ki s vargakat ás jö tt: - Si m ó főorvos úr, aki lent ebédel,
kéri szépen , hogy csak h olna p utá n tessék bej önni - m ond ta - , pi henje ki magát !
- Megint nem ér tette az első pi llanatban. Most ha za megy , m egfürdi k, a ltatót vesz
be, ki al ussza magá t. És hogy m ikor jön be ?

- Holnap reggel háromnegyed hétkor! - m on dt a goro m b án ,
Nem szerette volna, ha a nővérek és a betegek ilyen a rcca l lá t ják a folyo

són. Inkább a hátsó lift fe lé ment, a há tsó te he r li ft fe lé, a melyen a hal ott ak is
alászá llottak vörösfényű beton-alvilágukba .

A tegn ap, és ami tegnap történ t, eltünt. Nem a hal ál és nem a szerel em ol
dotta fel őt a szor ong ást ól, hanem a valóság . P arás, hal v úny lil a m élys ég a z ég
helyén . A vékony füstcsíkok egyenese n és m agasra sz áll tak, T élközép volt m ég,
és a na psütötte párán át - sz ívszag ga t ó sz éps éggel , akár az utá na bám uló varga 
ka tás vakmerő, rop pant szem e - a tavasz ígérete lebegett.

B erki V iola: Csendél et
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