
éjszakánkra, hogy utunkori el ne tévedjünk.' (10) "A hit Isten megragadása. A
megragadás azonban megragadtatast is feltételez: kegyelem nélkül nem tudunk
hinni." (10)

Nagykorú Testvér. Jó a nyomába szegödnünk. Jó magunk mellett hallanunk
a hangját: "Minden számára, ami véges, emésztő tűz az örök Szeretet.' (2)
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A MA·HR'SCH.WE'SS"'RCHEN' HADIKÓRHÁZ

Részlet az "Egy zsidó család élete"
című önéletrajzból

Írta EDITH STEIN

Vizsgák után megkérdeztem a Breslau-í Vöröskeresztet, hogy felvenne-e most
ápolónőnek hadikórházba. Miután választ nem kaptam, elhatároztam, hogy a
félév végéig Göttíngában maradok, végighallgatom az előadásokat, maradék
időmet pedig disszertációm írására fordítom. Újra foglalkoztam egy kicsit a
göröggel is, mert a görög érettségít is hamarosan le akartam tenni. Most azonban
minden holmimat hazaküldtern elutazásom előtt, mert úgy gondoltam: bizony
talan, hogy visszatérek-e.

Breslauban míndjárt be is adtam jelentkezésemet a Tartományi Kollégiumban
a görög érettségire, melyet ősszel akartam letenni. Pár hete otthon voltam már,
mikor egyszer telefonhoz hívtak. Egy hölgy keresett a Vöröskereszttől. Beszélni
akart velem: Németországba még míndíg nem keresnek nővért, de Ausztriában
nagy a hiány; ha oda el akarok menni, készüljek. Azonnal határoztam.

Rose Guttrnann! hallott már a weisskircheni hadtkórházról, mert egy breslaui
diáklány hónapok óta ápolönö ott. Ez a diáklány - Grete Bauer - most éppen
szabadságon van itthon. Felkerestem, hogy megtudjak tőle egyet-mást. Máhrísch
-Weísskirchen az Oderberg-Wien-í vasútvonal felezőpontján fekszik, innen gyors
vonattal 5-6 óra alatt oda lehet érni. Nagy kadétiskolája van, melvet most
jál'ványkórháznak rendeztek be: 4000 ágy; aKárpátfront hadtápterületéhez tar
tozik. A kis diáklány - friss, taloraesett emberke - nagyon szívesen dolgozott
ott; még az én csoportom előtt kellett visszamennie. és örült neki.

Anyámnál heves eUenállásra találtam. Hogy járványkórházról van szó, azt
meg sem mondtam neki. Jól tudta, hogy az életveszélyre való hivatkozással nem

1 Edith barátnője
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tántoríthat el. Ezért végső elrettentésül azt mondta, hogy a frontról visszatérő

katonák mínd tele vannak ruhatetűvel, és ettől én sem fogom tudni megvédeni
magam. Ez természetesen olyan baj volt, amitől nagyon iszonyodtam - de ha
a futóárokban minden embernek szenvednie kell tőle, miért legyen nekem jobb
dolgom, mint nekik? (N. B. A tetűirtás Weisskirchenben oly jól meg volt szer
vezve, hogy megúsztam ez:t a megpróbáltatást. Csak alkalomadtán fogtam ki,
hogy lássak egy-két ilyen állatkát az emberek fehérneműjén - mégpedig friss
fehérneműjén, amelyet éppen akkor adtak ki a szekrényből.) Míkor ez a tá
madása hajótörést szenvedett, energiája teljében jelentette ki. anyám: "Az én
beleegyezésemmel nem fogsz elmenni". En éppoly határozottan feleltem: ..Akkor
hát a beleegyezésed nélkül kell elmennem't.? Nővéreim formálisan megriadtak ettől

a merev választól. Ilyen ellenálláshoz anyám nem volt hozzászokva. Arno vagy
Rosa" bizonyára gyakran mondott már neki sokkal gonoszabb szavakat is. De
az haragos kitörések alkalmával esett meg; ilyenkor nem ismertek magukra s
hamarosan újra elfeledtek mindent. Itt azonban valóban keménnyel nézett szembe
a kemény. Anyám nem szólt többet s pár napig nagyon hallgatag és levert
volt - ez a hangulat mindíg megfeküdte az egész házat. De míkor aztán készülni
kezdtem, magától értetődően átvette a kötelező kis nővér-kelengye elkészítésének
gondját. Friedának, aki a legjobban értett az ílyesmíhez, kellett a szükségeseket
bevásárolnia és megvarrnia.

Mielőtt hadiszolgálatornat megkezdtem volna, még el kellett látogatnom a
Tartományi Koldégíumba, hogy a görög érettségire való jelentkezésemet vissza
vonj am, vagy még inkább, hogy megmondjam: a terminust bizonytalan időre

el kell halasztanom. A humán gimnáziumok fölöttese, Thalheim titkos tanácsos,
komoly és szigorú, rettegett férfiú volt. Mikor vizsgahalasztásom okát megtudta.
szernmel láthatóan elégedetlen volt, de először nem szólt semmit. Míkor azon
ban már kifelé indultam, visszahívott, "A szülei egyetértenek ezzel?" "Apám
régen halott. Anyám nem látja jónak." Ekkor hevesen felpattant (neki is volt
egy velem egykorú leánya. Ismertem őt az iskolából): "Az csak természetes.
hogy nem látja jónak. Nincs mit mondanom az Ön számára. De mivel nem él
az édesapja. mégiscsak kötelességemnek érzem, hogy figyelmeztessem. Tudja-e,
hogy mí folyik a hadikórházakban ?" Nem tudtam; de ha igaza volt. amire cél
zott -- hogy erkölcsi veszélyelenek teszi ki magát ott az ember s hogy a nővérek

rosszhírűek -, akkor ez borzasztóan szomorú és CS'3.k most látom igazán szük
ségét annak, hogy komoly felfogású emberek menjenek ilyen helyekre. Kösző

netet mondtarn hát őszinte szivvel a titkos tanácsos úrnak - mégiscsak nagy
szívjóságra vallott. hogy olyan gondban volt miattam, elhatározásomtól azonban
a legcsekélyebb mértékbefi sem tántoríthatott el.

Kevéssel elutazásom előtt Nelli Courantnál- találkoztam egyszer Susanne
Mugdnnnal, Jó barátságban volt Richarddal. akit tanulmányai idejére (Susanne)
édesanyja fiaként vett magához, pedig neki magának is két fia és két lánya
volt. Az idősebbik, Berta, később Richard barátjához, a klasszikafilológus Julius
Stenzelhez ment feleségül. Ö iSI, Suse ikertestvére is harctéren volt most, Suse
komoly, tépelődő, nagyon finom és mélyérzésű ember volt. A tanítónői vizsgát
tette le és egy ideig tanított is. De míután ez teljesen nem elégítette ki, nót
lólag leérettségizett, és most kémiát tanult a Breslauí Műszaki Főiskolán. Mikor
tervemet meghallotta, azonnal figyelmeztetésnek fogita fel, hogy ő is felajánlja
szolgálatait, Pár hétre rá, hogy elutaztam, utánam jött Welsskirchenbe,

~ Edith végtelenűl szerette édesanyját. " ... tőle jött míriden élet. és nunden meleg, ami
csak volt a házban ..." - írja róla. Becsületességében viszont számot ad az athírtalhatatlan
csatádi nehézségekröl is. "Ha ezeken a lapokon olyasmit kell leírnom. amiben az én kedves
testvéreim gyengeségeik kr'tikájára ismerhetnek, meg fognak bocsátani nekem. Nem lehet
egy anya életét lefesteni anélkül. hogy ne beszélnénk arról, amit az gyermekeiben ttélt
és cfszenvedeüt. Ha végül majd én kerüliJk sort-a, önmagammal sem leszek kíméletesebb,
rnint a többekkel voltam." (Aus dem Leuen einer jüdischen Familíe, 31. és 19. old.)

'l Edithnek k ön vve megírásakor hat élő testvére volt: Paul, Else, Arno, Friec1a, Rosa
~s Erna. Erna egy évvel volt idősebb mínt ő, köztük volt a legmelegebb a testvéri kap
csota-. Erna szü l ész-riőgvógvasz Iett ; orvoslcoüégájánoz, Hans Bibersteinhez ment fele
ségül. Ma is él még New-Yor-kban.

'. Ne;li l:S Richard Cln,,,,,,.,t Ydith unokatestvérei voltak.
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Mielőtt elindultam volna, Erna bevitt a Nőgyógyászatt Klinikára és beoltott
tífusz és kolera ellen. Sokan napokig tartó, szabályos, lázas megbetegedéssel
reagáltak erre, én azonban fel sem vettem.

A cseh- és morvaországt hadikórházak túlnyomórészt német nővérek kezén
voltak. A német hivatásos ápolónők szervezete vállalta berendezésüket és a
szíléziaí Vöröskereszt látta el őket segédnővérekkel. A közvetítő szerepét egy
breslauí hölgy, Gertrud Stein kisasszony töltötte be. Míkor 1915. április 7-én
reggel 6-kor elindultarn, kijött az állomásra, összeismertetett I nég két segédnővérrel,

akik Szászországból ~ö,tek s velem együtt Weisskírchenhe tartottak, PS átadta
jelvényeinket, a segédnővérek zománc mel'tűjét: egy kis Jekete csokor volt. kö
zepén fehér mezőben vörös kereszttel. A két útitársnő fiatal leány volt, az
-egyík jó polgári család 'Jol való, a másik valamivel egyszer Iob, s mindkettőjuk

- ha Jól emlékszem '.- foglalkozás nélküli házrlány. Terrnéuze.esen ők is, én ;s
kíváncsiak voltunk új működésí területünkre. Délben célnál voltunk. Az állo
máson kocstt fogadtunk és a badlkc rházhoz hajtattunk. l<:IégE(é kívül feküdt
a városon. Mahrisch-Wetsskit chen csinos városka volt. ll. vásártéren ..kőtornácok"
(árkádok), olyanok, amilyeneket Szílézia és Csehország régi városaiból ismertem,
a boltívek alatt elárusítók asztalai, melyeket a mögöttes üzletekből toltak ki.
Kocs.nk egy nagy krterjedésű é}Jület kapuja előtt állt meg. Három jókora ház
csatlakozott egymáshoz kozve'Ienül az országút mentén. Körülbelül tíz pprlTP
volt szükségünk ahhoz, hl)~Y az egész épület előtt elhaladjunk. A békeidőben

itt lovastiszti kadétiskola volt, hozzátartozó tiszti épülettel és főreálískclávnl.

Hátulról egy nagy és egy kis lovaglóiskola csatlakozott hozzá. Ezek mellé még új
barakkokat is épített/ek a hadikórház céljainak megfelelőerr (nem emlékszem már
pontosan, hogy tízet vagy húszat-e). Mindegyíkben két kórterem volt, körül
belül 50 aggyal.

Legelőször az ebédiölje vezettek mínket és bőséges ebédet kaptunk. A leg
több nővér ebédelt már, egypár későnjövő volt csak itt. Kérdezték, hoztunk-e
nekik postát. Stein kisasszony valóban adott át nekünk leveleket. A zongorára
tettük őket, ahol aztán a címzettek kikeresték a nekik szólót. Az, hogy az ide
és odautazó nővérek leveleket hordtak, állandó jellegli dolog volt, mert a szo
kásos úton sok levél elveszett, vagy hetekig elfeküdt. Mindenesetre szígorúan
tilos volt ily módon megkerülni a szövetséges államok közt fennálló cenzúrát.
De láthatóan senki sem törődött a tilalommal.

Ha jól emlékszem, ebéd után hálóhelyet kaptunk. Hívtale egy arra menő

segédnővért, hogy vigyen magával. Ö egy nagy hálóterembe VItt s egy üres
ágyra mutatott. Készítsem azt el magamnak. Ezenkívül azt mondta még az alatt
a néhány perc alatt, melyet reám fordíthatott, hogy bizonyára hamarosan an
ginát kapok, kezdetben mindenki azt kap. Nem volt csábító számomra ilyen
környezetben betegnek lenni. Barátságosabb volt a benyomásunk, míkor végre a
Főnővér időt tudott szakítani arra, hogy üdvözöljön bennünket. Az irodajába hí
vatott minket. Ez a nagy, világos szoba, masszív íróasztalával és virágdíszével
egészen békebelinek hatott. Margareta nővér kicsi, de erőteljes emberke volt,
alig több 30 évesnél; arca fehér fltyulája alatt jó és barátságos volt, egyénisége
egyszerű, természetes és igénytelen, de szílárd és határozott. A háború előtt

községi ápolónő volt egy sziléziai kísközségben. Mínt a legtöbb itteni nővér,

a hivatásosok szervezetéhez tartozott. -Igen nehéz körűlmények közt, kevés se
gítséggel rendezte be a hadikórházat. Még mielőtt a legszükségesebbek együtt
lettek volna, megjött az első kolerás transzport. Ekkor 150 főnyi ápolónői és
segédápolónőí csoportot kellett vezetnie, s ehhez jöttek még a nyelvi nehézségek
a cseh igazgatóval. az orvosokkal. a katonai irodával. A lakosságnál a legkisebb
tárnogatásra sem találtunk. Csaknem teljesen cseh volt és németellenes. Ha az
utcán valakitől németül kérdeztük meg, merre kell mennünk, nem kaptunk fele
.letet. A hadikórház csak nagyon ritkán kapott belföldi szerétetadományt. mivel
.ápolónőí németek voltak. Arra voltunk ráutalva, amit otthonról küldtek. S
zníalatt mi a sebesültjeiket ápoltuk. a weisskirchení lányok szépen kicsino
aítva a gyógyfürdő sétányán hangversenyen ültek.

Margarete nővér gondolkodott egy pillanatig, hogy hová küldje az új segéd
nővéreket. Engem a tífusz-osztályra osztott be. Telefonált a nagy lovaglóiskolába.
hogy bejelentsen. Már nem tudom, ki vezetett oda. Kimentünk az udvari kapun
és a kis lovaglóiskola mellett elhaladva értünk el anagyhoz. Egyemeletes épület
volt, tulajdonképpen csak egy tágas barakk. A ház ajtajától balra legelsőnek

egy kis szoba nyílt a folyosóra., ez a míndenkorí ügyeletes orvosé volt. Utána
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egy nővérszeba következett. Jobboldalt volt a fürdőszoba és egy kis helyiség,
amelybe azokat a betegeket vitték, akiket másfajta fertőző betegségük miatt
a többitől el kellett különíteni. A bejárattal szemben két ajtó vezetott a két
elülső kórterembe. Ezek mögött még két terem volt és egy-egy kis ír6szoba a
fóorvos és n főnővér számára. Mindegyík teremhez kis teakonyha is tartozott,
A két elülső terem miridegyikében 60 súlyos tífuszos feküdt, ahátulsókban 58.
A lábadozókat a barakkokban helvezték eJ. Mindezyik kórtoremnek saiát orvosa
volt, két hi vatásos nővére és két segédápolőnővére; ezenkívül a házimunkára
még két takarító-ápolónője (belföldi leányok) és egy népfelkelője. Az egész
tífusz-osztály főnöke Boral titkos ta":í~sos. főáoolónőie Anna nővér volt. Beve
zettek az első terembe, amelyben mint segédnővér kellett dolgoznom és össze
ismertettek a nővérekkel.

Loni nővér gömbölyű kis rajnavidéki lány volt, [ó piros arccal és kissé
jellegtelen vonásokkal, jószívű és beszédes; Emma nővér magas volt és karcsú,
általában jól uralkodott magán, néha azonban kitört belőle az indulat. A nővérek
barátságosan üdvözöltek. Nővérruhám és fehér vállas-kötényern fölé még e/;'Y
fehér orvosi köpenyt is kaptam. Ha a tífusz-osztályról eltávoztunk, ezt levetet
tük, hogy a lehetőséghez képest kevés bacilust hordj unk ki. Ezenfelül mind
egyik kórteremben ott állt a tál. szublimáloldat. Abban mártottuk meg a kezünket,
valahányszor csak beteghez nyúltunk. Egyébként sem takarékoskodtak fertőt1enít6
szerekkel. A használt fehérnemű azonnal Lysol-oldatos nagy csöbrökbe került.
Büszkék voltak rá, hogy a házi fertőzés ritkaságszámba ment. És a főnővérről

azt nondták, hogy ha ő megfertőződne, nem a tífuszba, hanem a szégyenébe halna
bele. A tífuszbacilusok ugyanis nem belégzés útján, hanem egyedül a beteg
ürülékeivel terjednek. Az ánolás során ugyan nem lehetett elkerülni. hogy
ezekkel érintkezésbe ne kerüljön az ember, de ha azonnal megmosakszik, meg
védheti magát; a fertőzés tehát a tisztaság hiányának a jele.

A második segédnővér, Stefi, lengyel kislány volt, szelíd és szőke és szo
morú. Több lengyel lány is volt a hadikórházban, menekültek a galíciai had.
színtérről, vagy "katonák" a lengyel hadseregből. így a szemszed kórteremben
volt egy kis női tizedes. Megsebesült és utána hadikórházi szolgálatra osztották
be, jóllehet nem volt kiképezve ápolónőnek. Stefi is iskolázatlan segéderő volt.
Vele szemben sok mindenben előbbre voltam. Azonban: a mi kurzusunk is
csak egyhónapos volt, utána hathetes gyakorlaton voltam. És ennek féléve most
már. Tífuszos beteget soha nem láttam még; a betegség okait, ismertetőjeleit

és lefolyását csak tankönyvünkböj ismertem. Természetes. hogy először bele kel
lett szoknom a munkába s tandíjként is volt mít megfizetnem. Csak egy esetre
emlékszem vissza. Amint elmentem az egyik beteg mellett, láttam, hogy va
cognak a fogai a hidegtől. Gyorsan megtöltöttem forró vízzel egy palacköt és
a lábaihoz tettem. Erre már a betegnek is mosolyognía kellett: ugyanis hideg
vizes pakolásban feküdt.

Megérkezésem után Loni nővér végigvezetett az egész kórtermen. megmu
tatott minden felszerelést és eligazított a betegek felől. Mindenekelőtt a pilla
natnyilag legsúlyosabb betegre hívta fel a figyelmemet. E,,(y fiatal olasz kereskedő

volt Triesztből. Csak a keresztnevén szólftották, nem akar eszembe jutni a neve,
én most Mariónak fogom hívni. Szokatlanul hevesen lépett fel nála a betegség.
A szája állandóan tele volt nyálkával, melyhez gyakran vér is keveredett. Loni
nővér utasított, hogy ahányszor csak elmegyek mellette, tisztítsam ki egy kis
törlőkendővel a száját. Mindig egy pillantásával köszönte meg ezt a szeretet
szelgálatot. Beszélni egyáltalán n-rn tudott. a hangját teljesen elvesztette. Min
den vizitnél alaposan megvizsgálták. Ilyenkor orvos és nővérek úgy beszéltek
róla az ágya fölött, mintha semmit sem értene meg. De én láttam nagy, fénylő

szeméből, hogy teljesen tiszta az értelme és feszülten figyel minden sz6ra.
Többnyire egészen csendben feküdt, de tekintetével követett minket. A ti)hhi
lázas beteg csaknem mínd igen rosszul volt és semmit nem vett észre abból,
ami körülötte történt. Az ember úgy gondozta őket, mint apró gyermekeket és
csodátkozort. rníkor hetek múlva magukhoz jöttek és rendes emberként visel
kedtek. Némelyiknél már múlófélben volt a tífusz, de a melléktünetek miatt
még szenvedniök kellett. Gyakori komplíkácíó volt a tüdő- és rnellnártyagyulladás,
és több áldozatot követelt, mint maga a tífusz. Egyesek lefagyott lábbal jöttek
vissza a téli Kárpátokból s emiatt kellett kezelni őket.

Mialatt körüljártunk a kórteremben. megjött az orvos a vizitre, és bemutatták
nekem. Még igen fiatal volt, kicsi és köpcös. világosszőke és rózsás arcú, Néhány
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barátságos szó után kijelentette: nA nővér bizonyára fáradt az utazástól. Mára
kiküszöböljük őt."

Ezalatt egy másik kórteremben kiütéses tífusz esetét állapították meg. Ez
igen rosszat jelentett. Kimenetele rendszerint halálos volt és nagy volt a fer
tőzés veszélye is; alig lehetett védekezni ellene, mert a kórokozót még nem
fedezték fel. A főnővér kiadta az utasítást, hogy a tífusz-osztály nővérei le
hetőleg keveset érintkezzenek a többiekkel s hogy mindnyájan a nagy lovagló
iskolában aludjanak. Igy a csomagomat újra el kellett hoznom a nagy hálőte

remből, ahová pár órája elvittem. Keservesen Igazödtam el a kiterjedt épület
-komplexumban. A2;t azonban nem bántam, hogy nem kellett ott aludnom és
kora reggel hosszú folyosókon és lépcsőkön többszörösen le- s felmennem, hogy
a munkahelyemre eljussak. A lovaglóiskolai hálószobát három társammal osz
tottam meg: a mi Emma nóvérünkkel, Sophie nővérrel a Ill. kórteremból és az
ő segédnővérével, Margával. Ezek ketten egy szív és egy lélek voltak. annak
dacára, hogy Marga csak 18 éves volt, főnöknője pedig 10 évvel idősebb, Ugy
láttam, hogy ez a fiatal gyermek ebben a környezetben komoly veszélyben van.
Sophie nővér - mint az ő testületéből a legtöbben - derekasan megfelelt hi
vatásának és pontosan dolgozott, de feje és szíve szerelmi búbánattal volt el
telve - természetesen az osztályos orvos -, s itt a szobában a beszélgetések
e körül forogtak. Én bezártam a fülemet, amilyen jól csak tudtam es szariad
Időmben. amelyet a szobámban kellett eltöltenem, úgy ültem az ágyamon, mint
ha az egy leválasztott tér volna; ott olvastam, írtam leveleimet s intéztem el
egyéb teendőimet.

Noha a mí osztályunkat lezárták. mégis a közös ebédlőben étkeztünk. Ott
láttam meg - már az első estén - Grete Bauert. a breslauí diáklányt. Igazi
jótétemény volt számomra, hogy egypár szót beszélhettem vele. Megismertetett
barátnőjével, Alwine nővérrel is, aki hivatásos ánolónő volt..JÓv~1 idősebb volt,
mint mí, de egész mívoltában friss és fiatalos. Fityulája al 61 szőke fürtök
kandikáltak ki s nagy, kék szemében kacagott az életöröm, De rögtön észre le
hetett venni azt is, hogy okos és tetterős emberrel állunk szemben.

Jól megvoltam a nővérekkel. Derekasan és serénven dolgoztak, még ha azt
a benyomást keltették is, hogy inkább becsvágy, mint emberszeretet mozgatja
őket. Úgy látszott, szerettek engem. Igaz, hogy örültern minden munkának,
amit csak rámbíztak, szívesen be is ugrottam helyettük, ha valami más dolguk
volt. Háziszokás volt, hogy ebéd és uzsonna között - ilyenkor általában kevés
a tennivaló - mí négyen felváltva szabadok voltunk. Én nem értékeltem ezt
nagyra, elvégre dolgozni és nem sétálni vagy aludni jöttem ide. De Loni nővér

általában ragaszkodott hozzá, hogy nekem is meglegyen a pihenőórám. Lassan
kint én is észrevettem: szükségünk van erre ahhoz, hogy leveleket Irhassunk,
holminkat rendben tarthassuk és apró szükségleteinket beszerezhessük a város
ban. Ha azonban észrevettem, hogy Stefinek fáj a feje - s ez gyakran előfor

dult -, akkor engedélyt kértem arra, hogy ágyba kuldjem és szolzálatban ma
radjak helyette. Nem volt a szavak embere, de hálás volt, hogy valaki pártolja
és mellette áll. Hiszen hazátlan számkivetett volt. Mikor a galíciai nagy német
előrenyomulás alatt többször örömtől ragyogva, győzelmi hírrel léptem a kór
terembe, igy szólt, kissé keményen csengő németségével : "O, Edit nővér, maga
mindig olyan jó híreket hoz". Egyszer azt is [elenthettem, hogy szülővárosát,

Tarnowot felszabadították. A katonák között már gyengébb visszhangra leltek
az örömhíreim. Hitetlenül rázták a fejüket. Vereségeket és szakadatlan vissza
vonulásokat éltek át, nem tudtak hinni az új lendületben. Én egészen felhá
borodtam ezen.

Dr. Pick-kel is jó volt együtt dolgozni. A prágai egyetemi klinikár61 jött,
belgyógyász volt és kórtermünkben éppen úgy megkívánta a kifogástalan ren
det. mint a kllnikáján. Örült orvosi érdeklődésemnek és szívesen tartott szá
momra tanulságos előadásokat a betegágy mellett úgy, ahogy főnöke a nagy
vizitek alkalmával tenni szekta, Gyakorlati dolgokat is tanultam tőle. Kellemes
felfedezés volt számára, hogy velem éppúgy meg tudja értetni magát latinul
mint valamelyik kellégájával. Természetesen barbár egy latinság volt az, amit
az orvosok ott kerékbe törtek.

Számomra a legkedvesebb a betegekkel való foglalatosság volt, még ha
néhány kellemetlenséggel járt' is. Hadikórházunkban képviselve volt az Osztrák
Magyar Monarchia mínden nemzete: a német, a cseh, a szlovák, a szlovén, a
rutén, a magyar, a román, az olasz. A cigány sem ment ritkaságszámba. Mind-
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ehhez néha még egy-egy orosz vagy török is jött. Volt egy kilenenyelvű köny
vecske, a legszükségesebb mindennapi kérdésekkel és feleletekkel, ez szolgált
arra, hogy orvos és betegek megérthessék egymást. Ezzel is alaposan mégis
merkedtem. Mikor egyszer éppen a kis teakonyhába tartottam, hallottam,
amint Pick dr., eléggé távol tőlem, az egyik betegágy mellett ezt mondja
Emma nővérnek: "Figyeljen csak, biztosan tudni fogja!" Azután rámkiáltott,
az egész kórtermen át: "Edit nővér, mít jelent .schwítzen" magyarul?" Vissza
kiáltottam neki a kívánt szót, anélkül, hogy megtorpantam volna. Ezzel a néhány
morzsával és jelbeszéddel segítettünk magunkon. Bizonyára még több nehézsé
günk lett volna, ha az embereknek lett volna igényük szórakozásra Is, A leg
többjük azonban olyan állapotban volt, amilyenben ez szóba sem jöhet. Hogy
maguktehetetlenek voltak, hogy gondozásra szorultak, ez tette számomra a mun
kát különösen kedvessé. Nagyon hamar megismertük a nemzetek köztí kü'önb
ségeket. Egyetlen birodalmi németünk sem volt az osztályon. Később volt néhány
betegem közülük. Mi, német nővérek, ujjongtunk, ha valamelyik transznort'van
fe1fedeztünk egy hazánkfiát. De ha már néhány napot eltöltött betegszobánk
ban, többnyire lelohadt a lelkesedésünk. Igényesek voltak és kritizáltak a mi
honfitársaink, s ha valami nem volt ínyükre. egy egész kór termet kénesek
voltak fellázítani. A "vad népség" alázatos és hálás volt. Úgy fájt látnom a
szegény szlovákokat és ruténeket. akiket kirángattak békés falvaikból. hozv a
harctérre küldjék őket. Mit tudtak ők a Német Birodalom és a Habsburg-Me
narchia történelméból ? Most itt feküsznek és szenvednek,' nem tudva miért.

A harctéri bátorságukért sokat dicsért s a velünk szemben lovagias és
szeretetreméltó magyárok voltak a tűrni legkevésbé tudó paciensek. Ha egy
újonnan jött a műtőben az első kötésváltásnál hangosan jajgatott, rászóltunk:
"Nem szabad, magyar l'" Akkor pár pillanatra elhallgatott a jajkiáltás. Nem
tévedtünk a nemzetiség megállapításában. A cseheket, akik, mint a német ügy
"árulói", oly gyűlöleteseknek voltak kikiáltva, úgy ismertük meg, mint a leg
türelmesebb betegeket s mint a legsegítőkészebbeket is. Egyszer e~ súlyos testa,
eszméletlen beteget kellett átfektetnem egy másik ágyra, hogy az övét tisztába
tehessem. Öntudatuknál levő s nem túl nehéz embereket rendszerint egyedül
tettem át a szomszédos ágyra. Egészen jól ment ez, ha a fogást nem tévesz
tettem el. Most azonban lehetetlen volt. Miután nővér nem volt a közelben.
egy fiatal csehországi németet kértem meg, hogy segítsen. Ö már egészen jól
volt, tétlenül sétált körbe a kórteremben. Mindíg olyan barátságos volt. mint
egy gyermek és irányomban nagyon készségesnek mutatkozott. "Nővér, - mondta
most zavartan - a maga kedvéért szívesen megtenném. De nem bírom, túlsá
gosan undorodom tőle." Akkor egy cseh önként odajött. Távolról sem állt oly
szilárdan a lábán, mint a másik. "Nekem sem könnyű, - mondta - de ai
beteg emberen segíteni kell."

Egy szlováknak - otthon jómódú paraszt - nagy tályog volt a lába szárán,
de heves fájdalmai dacára is húzódozott attól, hogy felvágassa, mert félt a
késtől. Az orvos ezért annyira megharagudott rá, hogy többé már rá sem akart
nézni a lábára. Én egyszer ebédidőben odamentern hozzá s addig beszéltem a
lelkére - azzal a morzsányí cseh tudásommal és jelbeszéddel -, ameddig ki
nem jelentette, hogy felvágatja a lábát. A vizit előtt minden szükségeset oda
készítettem az ágy mellé. A nővérek a vállukat vonogatták. meg voltak győ

ződve róla, hogy Pick dr. nem fog kötélnek állni. Mikor azután bejött és szokása
szerint megkérdezte, hogy van-e valami újság, nyugodtan am mondtam, hogy
még egy incisio hátra van. Szó nélkül munkához látott. és a jó Wessely meg
szabadult gyötrelmeitől. ("Wessely" és "Sumtery" - Vidor és Bús - gyakran
fordult elő, mint családnév.)

Néha bejött egy egyenruhás tábort lelkész a kórterembe és végigment az
ágysorole között. Meg kell mondanom, hogy nem volt valami bizalomgerjesztő:

azt sem vettem észre, hogy bárkinél is hosszabban időzött volna. Soha nem
láttam, hogy valamelyik beteget megáldoztatta, vagy szent kenettel ellátta
volna. Sajnos, annyira járatlan voltarn ezekben a dolgokban, hogy kérdezősködni

vagy gondoskodni felőlük: eszembe se jutott.
A másik vendég, aki hébe-korba jött, a főhadnagy, a katonai iroda főnöke

volt. Míndig rendkívül udvarias volt és belesulykolta az emberekbe, hogy úgy en-

• Izzadni
6 A német eredetiben így áll: ..Nem sabot, Magyarl'~
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gedelmeskedjenek a nővéreknek, akárcsak neki magának. Nem is a betegeknek,
inkább a segítségünkre rendelt népfelkelőknek szólt' ez. Kezdetben szörnyűlköd

tem azon, hogy katonákat ennyire alacsony és piszkos munkára fognak. Nyílt
ellenszegülés nem volt. De a lengyelek és csehek egymás közt passzív ellen
állást tanúsítottak, mintha nem értenék meg a német parancsot, Ha azt akartuk,
hogy a kórtermünk ki legyen takarítva, vállon kellett ragadni egy ilyen embert
és kezébe nyomni a seprűt. Akkor nagy kényelmesen elkezdte a munkát. De ha
már hátat fordítottunk neki, el lehettünk készülve rá, hogya seprű hamarosan
újra a sarokban fog állni. A lusta embereket fel kellett volna jelentenünk a
főhadnagynál. De az osztrákoknak olyan borzalmas büntetéseik voltak - kikötés
vagy éppen verés. Ilyesminek senkit sem akartunk kitenni.

Két hete voltam már a tífusz-osztályon, míkor éjszakai ügyéletre osztottak
be. Felváltva voltunk éjszakások a kórteremben. Ilyenkor 14 napon át csak
éjjel jöttünk az osztályra - este 7-től reggel 7-ig - s a nappalt pihenésre
Iordíthattuk. Az éjszakások reggel 9-kor kaptak ebédet, utána alhattak körülbelül
este 6-ig, 1/27-kor vacsoráztak és utána mentek az osztályra. Éjszakára kaptak
egy kis kanna kávét, egy vastag dupla vajas kenyeret és egy tojást, Külön háló
szebájuk volt, most én is ebbe hurcolkedtam át. Ha voltak jó barátnők ahhoz.
hogy az ebédről gondoskodjanak, el lehetett azt rendes időben és ágyhoz is
hozatni. Ilyenkor nem kellett már 9 órára otthon lenni, hanem valamível tovább
maradhattunk a szabadban. Mert fényre, levegőre és napra még az alvásnál is
nagyobb szükségünk volt.

Mikor az első estén kis kávéskannámmal a lovaglóiskolába mentem, talál
koztam Pick dr.-ral és egy kellégájával. Szerencsát kívánt nekem éjszakára.
és ezt mondta a másiknak: "Két hete van csak itt s már vállalja a felelősséget

60 tífuszos betegért." De még ennél is több várt rám. Hívatott a főnővér. s
kérdezte, tudok-e injekciót adni. Tanultam, ha nem is csináltam gyakran. Kérte,
hogy vigyázzak egy kicsit a II. kórteremre is; a lengyel lány, aki ott éjszakás
(a kis tizedes t), nem ért az injekcíózáshoz. A III. k6rterembe is nézzek be néha,
mert ott csak egy takarító-ápolónő van. Végül pedig még a kis elkülönítő szobát
is átadta: oda fektettek be a mí kórtermünkből egy beteget, mert diftériát
állapítottak meg nála. Cigány volt, akivel már sokat vesződtünk, mer t egyáltalán
nem akart táplálkozni. Ijesztően lefogyott és barna arca fakó lett, mint a föld.
A diftéria elintézte a többit. De nem az én éjszakai ügyeletem alatt halt meg.
Ezzel szemben a lengyel kislány nagy aggodalmában már az első éjszakán
odavitt egy haldoklóhoz. Az szegény, halálos szükségében még megértetni sem
tudta magát; német volt, ő pedig nem értett németül. Gyorsan elküldtem az
orvosért, én pedig ezalatt injekciót készítettem. Az orvos rögtön jött, de segí
teni már nem lehetett. Csak a halálát tudta bevárni és megállapítani.

Most láttam először valakit meghalni. A második haláleset a mi kórter
münkben történt: mikor pár napos éjszakai szolgálat után este az osztályra
jöttem, azzal a hírrel fogadtak a nővérek, hogy egy haldoklót hoztak; ezt is
nekem tartogatták éjszakára. Utasítottak. hogy óránkint adjak neki kámfor
injekciót. Több éjjelen át tengettem így ezt a szikrányí életet az utolsó reg
gelig. Nagy, erős ember volt; teljesen mozdulatlanul és öntudatlanul feküdt.
Már így érkezett. Senki közülünk nem látta s nem hallotta egyszer sem, hogy
a szemét felnyitotta vagy egy szót szólt volna. Az utolsó éjszakán még adtam
neki egypár injekci6t. A helyemről figyeltem időközönként a lélegzését - egy
szerre csak kimaradt. Az ágyához mentem: nem vert már a szíve, Most azt
kellett tennem, ami ilyenkor előírásos volt: összeszedni azt a kevés tárgvat.
ami a sajátjaként volt nála s lead ni a katonai irodában (a legtöbb dolgot már
érkezésükkor elvették az emberektől és megőrizték kíbocsátásukig) : hívni az
orvost és halotti bizonyítványt állíttatni ki vele; a bizonyítvánnyal a kapuőrség

hez menní és megrendelni az embereket, akik a halottat hordágyon elviszik;
végül pedig eltávolítani minden ágyneműt. Mikor az elhalt kevéske Ingúságát
rendeztem, kiesett egy kis papírlap a noteszából : egy ima volt rajta, életben
maradásáért. a feleségétől kapta. Most először éreztem meg, hogy emberileg
rnít jelent ez a haláleset. De nem időzhettem tovább. Összeszedtem magam s
mentem az orvosért. Be kellett mennem a szobájába, hogy felkeltsem. Az ágya
egy spanyolfal mögött állt. Ott öltözködött fel s azután jött elő. Andersmann dr.
volt, egy fiatal lengyel a sebészéti osztályról. Rámnézett és résztvevően mondta:
"üljön már le, nővér, nagyon sápadt és teljesen kimerültnek látszik." Azonnal
kiállította a halotti bizonyítványt az én bemondásom szerint és csak azután jött
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velem, hogy a halál beálltát megállapítsa. Majd megint egyedül maradtam és
elláttam a többi teendőt is. Nagyon komoran hatott, mikor a szállítók így éjjel
elvitték a halottat. Csak azt kivántam, hogy bár senki ne venné észre a be
tegek közül; bizonyára rettenetes benyomást tett volna rájuk. Reggel megálla
píthattam, hogy valóban senki sem látott semmit. Még a szomszédok is csodál
koztak, hogy üres az ágy.

Ha esténként a kórterembe jöttem, először is körbe jártam. A leakonyhában
rendszerint együtt találtam azokat a magyarokat, akik már jól voltak. Barát
ságosan köszöntöttek és nevettek, mikor megkérdeztem: "Együtt van megint a
magyar klub, ugye?" A vonzerő, ami odacsalogatta őket, a nagy fazék vörös
boros limonádé volt. A "német klub" egy fiatal német-cseh ágyán ülésezett,
aki akkor még nem tudott felkelni. Harctéri történeteket mcséltek egymásnnk
és szidták a politikai viszonyokat. "A háború után németnek fogom vallani
magam" - mondta a fiatal fiú. Odahaza nem volt messze a bajor határtól.

Végigmentem az ágysorok közt és megbizonyosodtarn a nehéz betegek álla
pota felől. Ha elérkezett az alvás ideje az emberek számára és semmi különös
tennivaló nem volt, leültem a kis íróasztal mellé, leveleket írtam, vagy olvastam.
Csak két könyvet hoztam Weisskírchenbe magammal: Husserl "IcJ.eáit" és Ho
méroszt.

Közvetlenül mögöttsm, az első sorban feküdt egy középkorú cseh férfi: kicsi
és gyenge volt. Úgy lefagytak a lábai, hogy néhány lábujja olyan volt. mintha
elszenesedett volna s ezeket le kellett vágni. Alig aludt valamit s egész éjjel
szájában volt .a pípája. Nyugodtan megengedtem neki, pedig meg volt tiltva az
embereknek, hogy ágyban dohányozzanak. Nem akartam őt ettől a vigasztalástól
megfosztani.

Többnyire álmatlanul feküdt ott a nagy, csillogó szemű Mario is. Egyszer
magához intett és jelekkel értésemre adta, hogy levelet szeretne diktálni. Való
színűleg megfigyelte, hogy néha írok. Hoztam papírt és tollat és letérdeltem az
ágya mellé. Ekkor szavakat formált az ajkával - még csak suttogni sem tudott 
s én feszült figyelemmel néztem a száját, leolvastam róla nunden szót, leírtam
és ellenőrzés végett megmutattam neki minden kész mondatot. Egészen jó olasz
levelet hoztunk így össze a nővérei számára. Biztosan ez volt betegsége óta az
első híradása, amit megkaptak otthon. Nemsokára ezután szólt neki Pick dr.
a viziten, hogy írtak a nővérei. Sokat fáradeztunk Marióval együtt, s ez most
gazdag jutalmat nyert. Hosszú hetek alatt megenyhült a makacs baj, megjött
újra a hangja - méghozzá igen erőteljes hang - s tudott jóízűen enni, végül,
fel is kelt. Mikor már itt tartott. barakkban helyezték el, a barátjával együtt,
aki szintén fiatal trieszti kereskedő volt. Ennél kezdettől fogva enyhe lefolyású
volt a betegség. Szanitéc volt, nagyon barátságos és jókedélyű ember; szívesen
tette magát hasznossá azzal, hogy kimosott mullpólyákat művészíen felsodort
s egyéb apróságokkal is szolgálatunkra volt. A két fiatal fiú gyakran látogatott
el hozzánk a barakkjából. szemmelláthatóan megerősödött, s a romantikus Mario
végül is hamisítatlan csirkefogónak bizonyult.

Egypár éjszakán át sokat veszödtem egy nehéz, deliráló beteggel. Már akkor
sem volt tiszta öntudatánál. míkor behozták; úgy látszott, hogy jólelkű ember,
de rémképek gyötrik. Ha melléje mentem, fehér köpenyembe kapaszkodott s
úgy kiabált: "Nővér, segítsen rajtam, segítsen rajtam!" Egyik éjjel folyton me
nekülni akart. Nem mardt más hátra, meg kellett kötöznöm. Az ágya fölé le
pedőt feszítettem ki és sarkait az ágy lábához erősítettem. A nyugtalan beteg
nek csak a feje kandikált ki, egyébként fogva volt. Persze, ha egy darabig
evickélt, - erős ember volt - meglazultak a csomók s kezdhettem előlről a
munkát. így lepett meg egyszer az orvos. aki ezen az éjszakán szolgálatban volt
és utána akart nézni, mi van az osztályon. Békés falusi orvos volt, aki bizo
nyára még sohasem látott tífuszos beteget. Szörnyülködött, hogy magam vagyok
a kórteremben, méghozzá ezzel a nehezen fékezhető beteggel, Mikor látta, hogy
tisztába teszem az ágyát, ijedten kiáltott: "Nővér, megfertőzi magát!" Moso
lyogva mutattam szublímátos mosdótálunkra, Hogya beteg is, én is nyugton
legyünk, végül is morfin injekciót adott neki. A hatás azonban nem egészen
a kívánatos volt. A férfi ugyanis békésen feküdt most már, de hangos nótá
zásba kezdett s felverte nekem a többieket. Mondták másnap reggel, milyen
kedélyes is volt, ahogy a nővér az ágy szélén ült, és bölcsddal hangzott.

Az éjszakai szolgálatot különösen azért szerettem, mert ilyenkor a többi
nővérrel és egyéb személlyel nem volt tennivalóm, egyes-egyedül a betegekkel.
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A.z egyik sebészeti osztályon, ahol később dolgoztam, kisegítő volt egy bécsi
szobrásznő, aki csak éjjeli szelgálatot vállalt, hogy szeretetlen összecsapásoktól
menten szentelhesse magát a sebesülteknek. Én a szokásos rendhez tartottam
magam és megelegedtem a két hetemmeL

Természetesen fellélegzett az ember, míkor reggelenkint a 60 beteg elhasz
nált levegőjével telt termet elhagyhatta. Első utam ilyenkor az osztály fürdő

szebájába vitt. A reggeli fürdő után úgy éreztem, hogy valamelyest megtisztul
tam a bacilusoktóL Elhagytam a lovaglóískolát, gyorsan megreggeliztem a nagy
ebédlőben és siettem a szabadba. Rendszerint találtam társat kisebb vagy na
gyobb sétához.

Egyszer, amikor az éjszakai ügyeletes szobában nappali álmomból feléb
redtem, otthonról jött leveleket és csomagokat találtam az ágyamon. Suse Mug
dan? érkezett meg és tette ide ezeket az üdvözleteket, anélkül, hogy felkeltett
volna. Milyen boldog voltam, míkor azután üdvözölhettem őtl Breslauban csak
egyetlen egyszer beszélgettünk, és mind a ketten tartózkodóak voltunk, úgy
hogy máshol biztosan nem jutottunk volna közel egymáshoz. De itt hamarosan
egymás bizalmasai lettünk. O mícsoda jótétemény volt tudni, hogy egy ilyen
tiszta szívű, ilyen hibátlan [ellernű, ilyen finom és mély érzésű ember van itt
a házban! Számára is nagy támasz volt, hogy rámtalált. Ö egyedül még én
nálam is nehezebben boldogult volna. Suse szerencsétlen flótás volt. Richard
Courant, aki nagyon jól ismerte és szerette, ezt mondta: kizárt dolog, hogy Suse
Mugdannál bármi is az összes elképzelhető nehézség nélkül menjen végbe. így
volt ez most is. Nagy áldozat volt, hogy későn megkezdett tanulmányait pár
félév után újra megszakította, amivel hozzátartozói semmiképpen nem értettek
egyet. O ezt tisztán hazafias kötelességérzetből tette, s most természetesen el
várta, hogy erejének teljét bevethesse. Ehelyett egy akkor még kevéssé kihasz
nált osztályra került a főreáliskolában - Susi nővérhez, a segedápolónőt a
megkülönböztetés kedvéért "Susanne nővérnek" hívták - és a teljesen üres
tisztiszobát kellett ellátnia. Míkor végre jött egy lakó bele, az egy gonorrheás
patikus volt. Suse a legnagyobb lelkiismeretességgel gondozta először a tiszti
szoba bútorait és virágait, azután pedig a kínos betegségben szenvedő fiatal
embert (aki hem szorult egyéni kezelésre nővér részéről, csak az ételt kellett oda
vinni neki, kissé elszórakoztatni és felvidítani); de mégis nyomasztotta. hogy
nem állították nagyobb feladatok elé. Másként lett később, mikor megjöttek a
nagy, sebesültszállító transzportok.

Suse nagy gondban volt ikerfivére, Albert miatt, akit bensőségesen szeretett
s aki a harctéren volt most. S még egy terhe volt, melyet rumdig nehezen
viselt: a Mugdanok zsidó származásúak voltak, de Mugdanné férje halála után
bámulatosan megtévedt anyai gondoskodásával minden gyermekét megkeresz
teltette protestánsnak, hogy jövőjüket így jobban biztosítsa. Később jóságos és
jótevő asszonyt ismertem meg benne, aki saját magáról egyáltalán nem külső

előnyök szerint gondoskodott. Suse anyjának ezt az ügyködését soha nem kö
szönte meg, az ö tiszta és őszinte lelkével ellenkezett olyan áttérés, amely nem
a legbensőbb meggyőződésből fakad. Mióta felnőtté lett, gyakran tépelődött azon,
ne tegye-e meg a visszautat. De hogyan térhetne vissza a zsidósághoz, míkor
az számára teljesen idegen? Ezenkívül az iskolában protestánsnak nevelték, s
ha nem is volt pozitív hivő, mégis valahogyan keresztény-veretűvé lett s egy
némely dolog kedvessé vált a számára. A hadikórházban természetesen időnként

antiszemita megnyilatkozásokat kellett végighallgatnunk. Suse formálisan iri
gyelt engem, amiért ilyenkor egyszerűen előálltam azzal, hogy zsidó vagyok.
(Ez egyébként míndíg nagy csodálkozást váltott ki, mert senki sem tartott annak.)
Ha ő egy ilyen megjegyzés akaImával hallgatott, gyávasággal vádolta magát;
viszont, ha mondani akart valamit, szükségszerűen körülményes magyarázleo
dásba fogott, ami ídegenkedést váltott ki s nem talált megértésre4

Ezeket a kérdéseket mind őszintén és jó szfvvel beszéltük meg egymással.
De nem tegeződtünk azalatt, amíg Weisskirchenben voltunk. Az az esetlen
bizalmaskodás, amellyel a többi nővér tegeződött, anélkül, hogy bensejükben
bármi közük is lett volna egymáshoz, késztetett minket arra, hogy a magázó
dáshoz, mlnt a kölcsönös megbecsülés jeIéhez ragaszkodjunk. Ez egészen magától
értetődően jött; egy szót sem váltottunk felőle.

7 Ed.J.th barátnője
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Mikor már egy ideje Weisskirchenben voltam, megbetegedett Grete Bauer
és kezelésre haza kellett utaznia. A "kis közösség" kért: helyettesítsem öt, hogy
zavaró elemet ne tehessenek a szobába. Én örömmel egyeztern bele ebbe, hiszen
a nagy lovaglóiskola nővérszobájában rníndíg igen kényelmetlenül éreztem ma
gam. Új szobatársaím közül mindennapos együttlétünk folyamán különösen
Alwine nővérrel barátkoztam össze.

A tífusz-osztályon ezalatt megritkultak a nehéz esetek. Kétszer még meg
kellett adnunk a halálnak a maga áldozatát. Az egyik egy kis pincér volt, tö
rékeny, tüdőbajos ember. Nappal halt meg és Pick dr. és rnínden nővér ott
állt az ágya körül. Ekkor magához hívott egy másik beteg. ..Nővér, ha most
én lennék az!" - suttogta izgatottan. Bíztatóari beszéltem hozzá, de tudtam,
hogy számára sincs már sok remény. Egy húszéves kőműves volt, súlyos metl
hártyagyulladással. Már régóta semmi étvágya sem volt és jóformán semmit
sem vett magához diétás ételeiből. Egyszer megkérdeztem. hogy igazán semmihez
sincs kedve? Ekkor azt mondta, hogy egy narancsot megenne. Hála Istennek
a kantinban lehetett kapni. Azokban a napokban kaptam tábori csomagot is
Lindt-csokoládéval, Megkínáltam belőle, és nagyon ízlett neki. Ettől fogva na
rancson és csokoládén tartottam. Ez bízakodévá tette őt. Mert Azelőtt általában
rosszkedvű és hallgatag volt - ami az ő rossz állapotát tekintve nen is volt csoda.
Pár nappal az első haláleset után észrevettük, hogy ő is a végét járja. Mikor
megtudtam, hogy éjjel nem lesz nyugalom a házban, szívesen átmentem volna,
hogy ott álljak szegény feje mellett. De ilyet nem tehettünk - más volt az
éjszakai ügyeletes. Kérte, hogy hívják el hozzá Pick dr.-t. A fiatal orvos jö"
is, készségesen, dacára annak, hogy nem volt éjjeli szolgálatban. Egészen meg
rendülten mondta másnap reggel: "Ú Edith nővér, ha látta volna!!" Elutánozta,
ahogya fiatalember két kezébe fogta a fejét és úgy kiáltotta: " ... csak meghalni
nem, csak meghalni nem!" A holttestét felboncoIták, hogy megállapítsák a halál
okát. Újra ezt mondta Pick dr.: "Ha látta volna!" A mellüregben vastag mell
hártyagyulladásos kötegek képződtek, amelyek rányomódtak a belső szervekre.
Nem csoda, hogy a gyomor nem tudott már magához venni semmit!

Egy idő múlva a mi orvosunkat is elvitték egy másik hadikórházba. Mind
nyájunktól kedvesen elköszönt és szép virágokat küldött nekünk akértermünk
számára. Mielőtt elment volna, átadta kis birodalmát barátjának, Flusser dr.-nak;
a III. kórterem már eddig is az övé volt, most hozzávette az elsőt. ..Kulönősen
az osztálynaplóra hívom fel figyelmedet. Kifogástalan rendben van. Edith nő

vér vezette." O maga kezdte el, de gyakran elfelejtett beírni egyet-mást. Ezért
nagyon szívesen vette, míkor átvettem tőle, hogy a kórtörténeteket bevezessern.

Flusser dr.-t eddig csak látásból és hallomásból ismertem, ezek nyomán
nem volt róla kedvező benyomásom. De közös munkánk alatt nem volt panaszra
okom. Jó volt a betegekhez, és irányunkban sem tett olyasmit, amit kifogásol
hattunk volna.

%.

Eközben a tífusz-osztály egyre jobban kíürült.
A régi betegeket gyógyultan hazabocsátották, és új alig jött. ami már önma

gában véve is nagyon örvendetes volt. Én ezt a védőoltásnak tulajdonítottarn. ame
lyet most Ausztriában is általánosan bevezettek, amí kezdetben szembeszökően hiá
nyos volt. Az osztályról nem engedtünk át távozó transzportba katonát anélkül,
hogy tífusz, kolera és himlő ellen meg egyszer be nem oltottuk volna. Miután Flusser
dr.-nak egypárszor segítettem ebben, szívesen megengedte, hogy egyedül is csináljam.

Kórtermünk elnéptelenedése azt hozta magával számomra, hogy nem volt
már elég munkám és kielégítetlennek éreztem magam. Három hónapja dolgoz
tam a tífusz-osztályon. Tulajdonképpen jogom lett volna két heti szabadságra.
Próbáltak is rábeszélni, hogy Iazítsak most már. De úgy találtam, hogy ehhez
még nem teljesítettem eleget. Doktori értekezése n vázlatait mindenesetre magam
után küldettem. Valószínűleg Arno fivérem volt az, aki elhozta. Pünkösdkor
ugyanis meglátogatott. Szanitéc-uniformisában jött és á Breslau-í Vöröskereszttől

egy egész csomó szerétetadományt hozott embereink részére. A Főnővér pünkösd
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vasárnapján rendelkezésemre bocsátotta a kórház kocsiját és lovait, hogy ki
rándulnassunk Helfensteinbe. Es a hétfőt is megkaptam szabadnapnak, hogy
elkísérjem Arnót Olmützig s megnézzem vele ezt a szép várost.

Igy hát itt volt egy vastag köteg kéziratom és néha bele is nézten. Ezen
kívül gyakrabban olvastam egy-egy órát Homéroszomból. Viszont nem ezért jöttem
ide. Elhatároztam, hogy megkérem a Főnővért: helyezzen át. Egy estére meg
hívtuk kis közösségünkbe. Itt zavartalanul előadtam neki kérésemet. Egy pil
lanatra sem jött zavarba. "Menjen Anni nővérhez a kis műtőbe. Annak szánni
valóan sok a munkája!" Ilyen utasításokat azonnal keresztúlvittek Már más
nap búcsút vettem a tífusz-osztálytól. A nővérek csodálkoztak egy kissé, amiért

.nen tartottam ki abban, hogy egypár jó napot töltsek el náluk. Agyról ágyra
mentem és kezet adtam míndegyík védencernnek. Némelyik szomorú volt. Egy
hórihorgas fiatal cseh ágyához érkeztem, aki nemrég jött. Magas lázzal ér
kezett, még a szavát is alig hallottuk, a környezettel való kapcsolatnak [elét is
alig észleltük. Csak annyit vettünk észre, hogy éhes volt, és egyre valami
tiltottat próbált szerezni magának. Nem vártam, hogy megértse, amit akartam
és nagyon csodálkoztam, amikor ezt mondta: "Systra briz - Ao nie dobre!"
(Elmegy, nővér? Ez nincs [ól l)

A kis műtő a lovassági kadétintézetben volt. Innen neveztek minket ,,10
vasságiaknak", Anni nővér egy hirtelenszőke kis teremtés volt, ügyes és moz
gékony, jószívű és beszédes. Az ő kis birodalma a műtő volt, három műtőasz

tallal, műszerszekrénnyel és műszerasztallal, a szomszédos sterílízálóval és egy
sötét kis előszobával, amely a folyosóra nyílt. Ott kuksolt, ha nem volt tenni
való, egy sötét sarokban, népfölkelőnk, Max, s úgy őrizte a bejáratot, mint
egy harapós kutya. Abban ~ülönbözött a baj társaitól, hogy fürge, ügyes és
többszörösen használható volt. A legszebb tupfereket ő csavarta nekünk és
pálcikákból és egy kevés vattából jódozó ecseteket fabrikált. lIa sok volt a
dolgunk és munka közben kedveskedve odakiáltottunk neki: "Max, kérem gyor
san ezt vagy azt! hiszen maga olyan jól tudja", akkor csak úgy repült ide-oda
és túltett önmagán. De ilyen ragyogó teljesítmények előtt és után szívesen
erősrtgette magát töményalkohollal, s ha a kantinban már nem kapott. ráiárt
a mí készletünkre. Gondosan el kellett zárnunk a 70%-os spirítuszt, ha nem
akartuk. hogy csodálatos módon megfogyatkozzék.

Minden reggel nálunk kötözték át a sebészeti osztály nehéz sebesültjeit.
Ezenkívül a vizitnél állapították meg, hogy kit fognak megoperálni. A meghatá
rozott időre azután mindennek készen kellett állnia: steril kötszernek. műszer

nek stb. Rendszerint Anni nővér műszerelt, én a kötéseket vettem le, megfogtam
a beteget, ha ez szükséges volt és a végén feltette n a fedőkötést, hogy az or
vosnak a nem sterilhez ne kelljen hozzányúlnia.

Az osztályvezető főorvos cseh sebész volt, idősebb úr, nagyon derék és
lelkiismeretes. Ezért becsültem nagyra a "pan prírnaríust", dacára annak, hogy
igen szófukar volt és kedvességgel nem kényeztetett el bennünket Nagyon
kellemetlen volt számomra két cseh asszisztens: az idősebbik szembeszökően

keveset értett a sebészethez s még kevesebbet az aszepszishez ; a fiatalabbik
nak pedig láthatóan szálka voltam a szemében. A lehetőség szerint kikerülte,
hogy segítsek neki, e helyett a mí cseh kisegítő ápolónőnket hívta magához,
egy sötét szemű lányt, aki csüggött a pillantásán és csak úgy röpült, amikor
intett neki. Egyszer találkeztam vele ebédidőben a kertben. Várakozásom ellenére
barátságosan köszönt s -megkérdezte, hogy milyen könyv van nálam. Odanyúj
tottam neki: Husserl Ideák című munká]a volt, Nagy csodátkozva felkiáltott:
,,0, maga filozopter?" Azzal megtört a jég. Tehát a vélt orvoskolléganő lett
volna kényelmetlen a számára. Nem tudta, hogy a filozófus is jól körmére nézett
az orvosnak. Megesett, hogy felismertem egy beteget, ahogy az asztalra fek
tették. Pár nappal ezelőtt volt itt nálunk. Akkor egy tiszta sebről volt szó s
most ugyanazon a lábszáron nagy tályogot kellett megnyitni - ez ném volt
tisztességes ügy! Mikor azután egyedül voltam, belenéztem a műtéti naplóba.
amelybe a beteg neve és' minden beavatkozás be volt vezetve. Nem tévedtem.
Ilyen felfedezések nagyon felizgattak. Nem volt felháborító, hogy az emberek
arról a helyről, ahol me/ot kellett volna gyógyulniok, (lj szenvedések csíráít vitték
magukkal? Es ez ellen alig lehetett tenni valamit. Hiszen utólag nem lehetett
bebizonyítani. hogy a tályog az operatőr tisztátalansága folytán keletkezett.
Nem csinálhattunk mást. mint hogy mi magunk, amennyire csak tudtunk, gon
doskodtunk az aszepszisről.
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Egyetlen német orvos működött nálunk: Scharf dr., egy barátságos osztrák.
Jól dolgozott és míndíg örült, ha segítettem neki, Szívesen beszélt velem pár
szót olyankor, ha a munkát már elvégeztük. Hamarosan kivallatott, hogy ..civil
ben" mi vagyok. Egyáltalán nem tartottam már titokban. A tapasztalatok
nyomán, amelyeket a tífusz-osztályon szereztem, észrevettem, hogy olyan ez,
mint valami védősánc. Ha az egyik orvos úgy mutatott be a másiknak, hogy
"Edith nővér, civilben filozófus", a tolakodásoktól már előre biztonságban voltam,
Scharf dr. érdeklődött, miért hagytam abba tudományos munkásságo uaj és
míért jöttem ide. (E felett láthatóan mindnyájan csodálkoztak.) Megmagyaráztarn
neki, hogy tanulótársaim mind a harctéren vannak és nem látom be. hogy
nekem miért legyen jobb dolgom, mínt nekik. Úgy látszott, hogy ez hatással
volt rá. Mikor azonban Indítványoztam. hogy jelentkezzen frontszolgálatra és
szerezzen munkát nekem is az egyik tábori kórházban, már nem tudott' lelke
sedni. Mégis kedvessé lettek számomra ezek a his beszélgetések. Kezdtem várni
mindennapos látogatását és szomorú voltam, ha elmaract.

Egyik reggel találkoztam a folyosón Alwíne nővérrel; odakiáltott nekem,
hogy egy 1000 sebesültből . álló transzport érkezését jelezték. Ezt ő míndig első

nek tudta meg, mert alattuk volt a fürdő, minden újonnan jöttet egyenesen
odavittek. És a fürdőből jöttek a műtőbe kötözésre. Ugrottam egyet örömömben,
hogy nunkát kaptunk. Anni nővér és én azonnal bekapcsoltuk a sterílízátorun
kat és harcképessé tettük magunkat. 10 órakor megjöttek az első sebesültek;
ettől fogva egy késői és nagyon rövid ebédszünetet leszámítva megszakítás nélkül
dolgoztunk úgy este 10-ig, ha jól emlékszem. Azokon az orvosokon kívül, akik
naponta nálunk dolgoztak, még többen is jöttek segíteni a barakkokból; ezek a
sebészet terén teljesen gyakorlatlanok voltak. Anni nővérnek a kötözésnél
kellett segítenie. A műszerasztalt reám bízták; nekem kellett odanyújtanom
mindenkinek mindent, ami csak kellett. Nem volt kis feladat ennyi ember
számára a megfelelőt készenlétben tartani. Nem is volt szabad megvárnom. amíg
valamit kérnek, hanem állandóan néznem kellett: milyen sebek vannak, hogy
rnindegyik számára előkészíthessem, amire szüksége volt. Egy Iratal orvosnő,

aki még semmihez sem értett, a közelemben állt, hogy megkaphassa tőlem a
szükséges utasításokat. Azokban a hetekben, amelyeket a:nűtőbE.n eltöltöttem,
eléggé megismertem a háborús sebészet egyszerű orvosszereit. Max, a népfelkelő

és Helene ápolónő volt a segédcsapatom: ha tupfer, ecset, jód. hidrogén sth.
fenyegetően fogyní kezdett, akkor csak egy kérő szót kiáltottam feléiilk s ők

szolgálatkészen gondoskodtak utánpótlásról. A feladat láthatóan megkétszerezte
erőinket s én ebben a magasfeszültségben oly jól éreztem magam. hogy egész
kórházi életemból ez a nap maradt meg legszebb ernlékemnek. Mikor egyszer
egy rövid szünetet tartottak, az orvosok cigarettára gyújtottak és beszélgettek
egy kicsit. Hallottam, a.mínt az egyik idegen ezt kérdezte: ki az a fáradhatat
lan nővér ott a műszerasztalnál. Scharf dr. készségesen elmondta. amit rólarn
tudott és csendesen mosolyognom kellett, hogy meanyire szórul szóra ismételte
azt, amit tőlem tudakolt meg.

Ezen a napon megváltozott a kórház karaktere: most már több volt a
sebesült, mint a tífuszos. A legtöbb barakket kennyű sebesültekkel töltötték
meg, A legnehezebb eseteket a tiszti épületbe, az I. Sebészet! Osztályra hozták.
Ott volt a nagy rnűtő is, ahol naponta, vagy annyiszor, ahányszor szükséges
volt, átkötözték őket.

Nem sokkal ezután a nagy transzport után újra jeleztek egyet. Most már
nem a Kárpátokból kaptuk őket, hanem Varsó környékéről. A nagy lengyel
országi előrenyomulás idejét éltük. A jelentés egészen korán reggel jött, mi
előtt még felkeltünk volna. Alwinenak nagy sietve kellett felöltöznie s a
Főnővértől a fürdő kulcsát elhoznia. Ösztönzésére és is felmentem vele és
engedélyt kértem, hogyafürdetésnél segítségére lehessek. Margit nővért ál
mából kellett felkeltenünk. Szemét dörzsölte s álomittasan intette oda nekem
az igent.

A két nagy fürdóteren egyikében kádak, a másikában zuhanyok voltak.
Az érkezőknek azonnal rninden holmit le kellett venniök, ami csak a testükön
volt. Ezeket tetvetlenítésre vitték el. Aki tudott járni, azt a meleg zuhany
alá küldték, s ott tisztességesen meg kellett mosakcdnía, Azokat, akik maguk
tehetetlenek voltak, nekünk kellett kádba ültetnünk és lemosnunk, akárcsak a
kisgyermekeket. Aki úgy meg volt sebesülve, hogy füröszteni nem lehetett, azt
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a hordágyon mcsdattuk le. Mindez vidám sürgés-forgással ment végbe. El nem
képzelhető, milyen jótétemény volt a fürdő ezeknek az embereknek, akik leg
többjének hónapok s né nelyikének talán egy év óta sem volt alkalma alapos
tisztálkodásra. Velük örültünk, hogy valami jóL tehettünk velük anélkül, hogy
fájdalmat okoztunk volna. A következő állomás a műtő volt, s azt bizony a leg
többje már nem úszta meg heves fájdalmak nélkül. Azok az emberek, akik
Lengyelországból jöttek, tíz napja voltak úton és sokukon volt még első, köz
vetlenül a sebesülésük után feltett kötés. Ilyeneknek már a levétele is kín volt.
És mí lyenek voltak ezek a sebek! De itt a fürdőben örültek, mint a gyerekek.
Egy nagyon fiatal fiút - westfáliai bányász volt - a hordágyán mcstam le.
Míndkét felső combján hatalmas kötés volt. Kék gyermeksze.ne boldogan csillo
gott felém.

Ennek a napnak az estéjén a Főnővér magához hívatott. "Edith nővér, rnen
jen át holnap reggel a 6-os barakkba Marie Louise nővérhez. Maga nyugodt
ember. Azt hiszem, jól lesz így." Tehát újabb áthelyezés, és úgy látszik nem
is lesz könnyű hely! Én nem ismertem Marie Louise nővért, de szűkebb kör
nyezetem részvétét fejezte ki: olyan ideges - mondták -, hogy egyetlen se
gítsége sem tartott ki mellette, pár nap múlva mindegvik «negszökött. Termé
szetesen feltettem magamban: minden tőlem telhetőt megteszek majd, hogy a
Főnővér ne csalódjék bennem.

A 6-os barakk elég messze esett a főépülettől. A két utolsó transzport köny
nyű sebesültjeivel rakták tele (két terem, úgy 50 emberrel); ezeket nem kellett
műtőbe vinni, hanem a barakk kis kötözőjében. súlyosabb baj esetéri az ágyuk
ban látták el őket. Marie Louise nővér rendkívül kedvesen fogadott. Kicsi, vé
kony teremtés volt, Idegessége lerítt az arcáról. A legkevésbé sem termett mun
kára, boldog volt, hogy kap segítséget és láthatóan elhatározta: nagyon uralko
dik majd magán, nehogy az elődeimhez hasonlóan engem is elűzzön. Látszott,
hogy feltűnően jó "gyerekszobája" volt. Csakhamar megtudtam. hogy johannita;
ezekről már Breslauban tudtam, hogy kivétel nélkül jó családból származnak;
míndenesetre azt is mondták róluk, hogy fenn hordják az orrukat és egyéb
társaságokat nagyon lenéznek.

Az egyik kórtermet át kellett vennem, de a másikban, ami már a nővéré

volt, szintén segítenem kellett a kötözésnél. Ezen a területen. mivel műtőből

jöttem, jobban bízott bennem. mínt saját magában. Az asszisztálást a kötözőben

teljesen átengedte nekem. Mikor először léptem a kórtermébe. míndiárt az elül
sö áavak egyikéből kék szemek csillogtak felém. A kis bánvász volt, akinek a
fürdésnél segítettem. Ahogy bejöttem az ajtón, mtndíárt rám ismert és örült a
viszontlátásnak. Nagyon nehéz volt kötözni, mlndegvík felsőcombján gránát
szilánk ütötte 'mélv seb tátongott. De mivel a csontok sértetlenek voltak. a
könnyebb esetek közé sorolták s nem tartották a műtő közelében. A karomon
kel1ett tartanom. hogy az orvos akadálytalanulleoldhassa, ma id újra fe'tehesse
El kötést. Ilyenkor mindig hangosan kiáltozott, s efölött a doktor igen bosszan
kodott. Lengyel volt. aki a szomszéd helység kórházából jött át, hogy kirecitsen
hermünket. A barakknak ugyan volt - meg a tífuszos időkből - ezv osztályos
orvosnője, Seidemann doktorasszony s nálunk is vizitelt, de a kötözéseket nern
vállalta,

Egyszer négyszemközt a lelkére beszéltem az én kis bányászomnak. Meg
kérdeztem. hogy a kötözés valóban olyan nagyon fájdalmas-e. O nem, igazán
nem olyan rossz. Akkor hát szorítsa össze a száját és ne kiabáljon. Csupa
lengyel és cseh van körülötte, maga az orvos is lengyel. Ezeknek 'négiscsak
meg kellene mutatni, hogy a német katona tűrni is tud. Ezek igazán mind
lengyelek és csehek? O ezt észre sem vette. Jó - bátor akar lenni. A követ
kező kötésváltás előtt még egyszer megkérdeztem : "És, ha ma Jön a doktor
úr ...1" ,,'" Meg se mukkanok!" - hangzott az elszánt válasz. És megtartotta
szavát.

A betegek kőzül különösen kettőre emlékszem vissza: egy nagy, fiatal csehre
vagy szlovákra, aki rühes volt s akit minden este kenőccsel kellett tetőtől

talpig bekennem ; jó és barátságos ember volt, aki türelmesen és vidáman tűrt

mindent; s ezután egy jókedvű cigányra, akinek az á~ya felett hegedű Iózott,
és nagyon szépen játszott rajta. Sajnos. szívesen kártyázott is, és az igazgató
ra itaesiute a parkban, amint pénzben játszott. Ez sztaorúan tilos volt. és árís
tornat kapott érte. Most már nem volt nálam a kórteremben. de még hozzánk
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tartozott és az ellátásáról is nekünk kellett gondoskodnunk. Míkor a napi fej
adagot feIírtam a konyha számára, mindig a "IV-es étrendet" hozattam neki,
rnert tudtam, hogyavaskosabb V-öst nem szenvedheti. A börtönböj .nindjárt
a távozó transzportba került. Búcsúzéul még egyszer megjelent nálunk, menet
készen és hadifelszerelésben, tört németséggel tőrü1metszett hálaszónoklatoí' tar
tott nekem és lovagiasan kezet csókolt, mint egy valódi magyar.

Az élelem kiosztása önmagában véve nagyon sok örömet szcrzett volna, mert
az emberek egészséges étvágyúak voltak s várakozásteljesen álltak sorba kis tál
jaikkal, nikor a nagy kondérokból mertem nekik. De Marie Louise nővér ehhez
is az elképzelhető legkörülményesebb eljárást találta ki. Hogy a még éhesek
nek nehogy jogtalanul osztani lehessen a maradékból, a kendérokat többször lS

át kellett vinni az egyik kórteremből a másikba és a nővér ide-oda ugrált, hogy
vigyázzon minden kanálra.

Egyébként is: naponta volt mit lenyelnem. Egészen rossz volt a helyzet, mí
kor júliusban Erna meglátogatott. Szabadsága volt s azt sehol sem töltötte volna
el szívesebben, mínt éppen nálam; Weisskirchen elragadó fekvésű kis gyógyhely
volt, üdülésre való. Legelső gondom az volt, hogy lakást találjak neki. Nehezen
tudtam elszabadulni, hogy keressek, egypárszor pihenőóráimat használtam fel
erre. De hiába. Ha a kiadó házakban német nyelven érdeklődtem szeba után,
nem kaptam feleletet. A főnővér meghallotta, mílyen bajban vagyok és azt üzen
te, hogy Erna természetesen velem étkezhet a kórházban, és éjjeli szállást io; bo
csát ott rendelkezésünkre, amennyiben beérjük vele. Alwine indítványozta ezt
neki. Lakásviszonyainkban némi változás állt be az utóbbi idöben. Mikor Alwine
nővér szabadságra ment, Suse Mugdant hívták meg helyébe a kis közösségbe.
mint a "szabadságon lévő helyettesét". Azután Klára nővér és Lotte is elment
14 napra, és csak mí, a két újonc, maradtunk vissza. A végén ebből a helyiség
ből is betegszehát csináltak. Susi nővér, akinél SUSE' dolgozott, mindkettőnket

befogadott. Neki nagy hálószobája volt az osztályán, három magas tiszti ággyal,
Jelenlétét alig vettük észre, zavartalanabbul voltunk, nintha kettesben lettünk
volna. Alwíne nővér egy egészen különálló kis birodalrnat kapott. Saját állomást
építettek neki és közvetlenül mellette egy fürdőt - rnindegyiket könnyedén, fá
ból ácsolták - és Alwíne, mint fürdőmester, ebben a házikóban kapott szobát,
Most azt ajánlotta fel, hogy az egyik még üres helyiséget Ernának és nekern
rendezi be. Hamarosan szerestek ágyakat, egy asztalt és székeket. Egypár tarka
parasztkendő. amit olcsón kaptunk meg a vásárban, az árkádok alatt, s ami
terítőül szolgált, meg magunk szedte mezei virág tette barátságossá ;J. szobát.
Természetesen nagyon hálásak voltunk ezért a megoldásért. Erna szolgálatí időm

re ne n tartott igényt. Reggelenkint nagyon korán keltem fel és elkészítettem
a kávét kettőnk számára. Vettünk egy csinos kancsót hozzáillő karlsbadí tölcsér
rel és két kis csészét. Délelőtt és délután a parkban olvasott a vendégel!', vagy
sétálni ment; Suse vagy Alwine szakított néha időt arra. hogy elkísér-ie őt. A
kedves Seidemann doktorasszony, aki hallott a látozatómról, kért, hogy hozzam
össze a nővéremmel és bemutatta őt a Kaszinóban. Megmutatták neki a hadikór
házat, alkalmankint segített is a kötözésnél. Étkezés idején értem jött a barakk
ba, s azután együtt mentünk az ebédlőbe. Ha még nem voltam kész az étolek
kiosztásával mire megjött, segített neke:n a maga kedves, barátságos mód ián.
Ilverikor- egyikünk sem volt a legkevésbé sem türelmetlen. Marie Louise nővér

méaís fennakadt rajta. Kitelentette nekem, hogy kínos számára, ha Emát csak
jönni is látia ; olyan ez neki, mint egy figyelmeztetés, hogy most azután hagyjon
elmenni engem.

Kevéssel Erna elutazása előtt a Főnővér (nyilván Alwinető!) ismét hallott
mártíriumomról. Rövid szolgálatí parancsban elrendelte, hogy legyen egy tel ies
szabadnapon s hogy menjek el Ernával kirándulni. Ragyogó időben, gyalog
rnentünk fel a Helfensteinre; boldogan, hogy kínzómtól elszabadultunk s hogy
egyszer zavartalanul beszélgethetünk egymással.

(Folytatjuk)
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