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Párhuzamos
életrajzok

I.

Dr. Él Gábor Budapesten született jómódú polgári családból. Gyer
mekkora gondtalanul, német kisasszony és korrepetitorok támoga
tásával telt, az egyetemre némi atyai összeköttetéssel bejutott, a Ró
kus Kórházban kezdett dolgozni, mint externista, majd zászlósként
bevonult a Bácskába, nemsokára bevonult Erdélybe is, ide had
nagyként. lovon, azután hirtelen munkaszolgálatossá változott,
megúszta, de sértődöttséggel. haraggal és bosszúvággyal telt el. A
felszabaduláskor úgy látta, hogy a jövő elkerülhetetlenül a kommu
nista parté, és csak az képes megakadályozni egy esetleges újabb
sárga karszalagos munkaszolgálatot, ezért egyike volt az elsőknek,

aki belépett. Dolgozott az alakuló Szakszervezetben is és a klinikai
pártszervezet megerősítésére szívesen fogadták az egyik egyetemi
belklinikán. A klinika pártmegbízottja, majd alapszervi titkár lett,
szemináriumvezető és tanársegédként csakhamar egyikévé vált
azoknak a jól használható orvos elvtársaknak, akikre a nagypolgári
származású, buzgón kommunista, de egyelőre még némileg idea
lista gondolkodású neofita professzor támaszkodhatott. Képezte
magát, elolvasta a hozzáférhető irodalmat, alaposan tanulmányozta
a klasszikus marxista műveket, a filozófiában teljesen képzetlen
volt és ezért a dialektikus materializmus tanait könnyen és határo
zottan magáévá tette. Megingathatatlan véleménye volt a világ ke
letkezéséről a leghaladóbb szovjet felfogásnak megfelelően, a világ
végességének vagy végtelenségének kérdéseiről, a világ megismer
hetőségéről vagy megismerhetetlenségéről,a véletlen és a szükség
szerűség problémájáról, a mennyiség átcsapásáról minőségbe, is
merte a sztálini taktikát és stratégiát, a proletárdiktatúra funkcióit,
és alig várta a harmadik világháború kitörését, mert biztosan tudta
és hirdette, hogy ez az egész világ kommunista átalakulását hozza,
a háborúk végleges megszűnését, a világbékét, az államnak mint
erőszakszervnekelsorvadását és megszűnését és a kizsákmányolás
végleges felszámolását. Jól tudta, hogy az a nép, mely mindig el
nyomottan. idegen befolyások alatt élt, magától nem tudhatja, hogy
mi az igazi szabadság, ezt tehát csak erőszakosan, erőteljes dikta
túrával lehet számára megvalósítani. Megfelelően gyűlölte a ki
zsákmányolás valamennyi formáját, kivéve azt, hogy betegosztá
lyán csaknem minden munkát beosztott orvosával végeztetett el,
de még nagyobb mértékben gyűlölte magukat a kizsákmányolókat,
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a tőkéseket. a gyárosokat. A megszeppent és lapuló hallgatóság e
lőtt tartott energikus beszédeiben visszatérő dörgedelmes szemre
hányás szerepelt: "Elvtársak, nem gyűlölitek eléggé a kapitalistá
kat! Meg kell tanulni gyűlölni, elvtársak!" A "gyűlölni" szót igen
hosszú ű-vel mondta. Macchal az empiriokriticizmust szegezte
szembe, Plehanovval Lenint. és nagy lelkesedéssel tette magáévá
Sztálin nézeteit a nyelvtudományról. Átszellemült arccal, melyen
elragadtatott mosoly ült, hallgatta hazai nagy tanítómesterének és
vezetőjének, Rákosi elvtársnak a megnyilatkozásait, hevesen bólo
gatott, legtöbbször ő kezdte az ütemes tapsot, és a taggyűlések vé
gén harsányan és alig hamisan énekelte az Internacionálét.

Szakmailag nem igen emelkedett ki. Kissé felületesnek és
könnyednek tartották. Nem igen törődött a betegekkel. Ez ma
gyarázható volt pártmunkájával, mely minden idejét lekötötte.
Tudományos értékét azonban nagy mértékben növelte az a közle
ménye, melyben sikerült kimutatnia, hogy a sztahanovisták me
sés munkateljesítményei a szívműködés meghatározó paramétere
it a teljesítmény százalékával arányban előnyösen befolyásolják.
Ez különösen értékes munka volt, bizonyította az ideológia nél
külözhetetlenségét a tudományban és hatását növelte az a körül
mény, hogy ugyanekkor egyes ideggyógyászok destruktív és el
lenséges módon nyilatkoztak a sztahanovizmus bizonyos hátrá
nyairól, amiért egyébként elnyerték a méltó és Él doktor által is
helyeselt, sőt támogatott megtorlást. Így lett kardiológus.

Különösen nagy érdemeket szerzett a tervkölcsön, majd a bé
kekölcsönök sorozatában kifejtett agitációs munkájával, melynek
folyamán a klinikáról várható eltávolítás fenyegetésével a klinikai
tagok részéről rekord-jegyzest sikerült elérnie. Munkájáért kitün
tetésben részesült. Intenzíven részt vett a vallás, de elsősorban a
klerikális reakció elleni küzdelemben, és egy alkalommal egy ív
vel, melyben erélyes szöveg a legmagasabb papi funkciót végző

személy eltávolítását követelte, személyesen kért aláírást az egye
tem egyik vezető professzorától, aki egyszerűen kidobta. E pro
fesszort csakhamar nyugdíjazták.

A kitelepítesek idején Él doktor megmagyarázta, hogya szocia
lizmus építése számára értéktelen elemek eltávolítása, nem barbár
körülmények közé, mint a munkaszolgálat idején, de vidékre és
olyan munkára használva, mely a szocialista építést segíti, vagyis
nagyrészt gazdasági munkára, nagyon helyes intézkedést. Arra a
megjegyzésre pedig, melyet bizonyos reakciós elemek hangoztat
tak, hogy deportálásból sok szenvedés után hazatért embereket is
kitelepítettek, ismert, kűíföldre származott magyar tudósok hoz
zátartozóit is, valamint szorgalmas és tehetséges embereket, csak
azért, mert esetleg évtizedekkel ezelőtt elhunyt atyjuk gyáros volt
vagy nagykereskedő, Él elvtárs a következőképpen válaszolt:

- Hja, öregem, ha valahol egy bűzhödt mocsarat lecsapolnak,
a tökéletesen ártatlan békák is elpusztulnak.
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Pompás lakásra is szert tett. Arra a kérdésre, hogy ez hogy si
került, unott arckifejezéssel és hanglejtéssel ezt válaszolta:

- Megkértem egy főispánt, hogy költözzön ki.
A szovjet orvosperek idején harsányan szónokolt a Sztálin el

len akciót tervező, "emberi mivoltukból kivetkőzött szörnyeteg"
orvosok ellen, bebizonyítva, hogy azok az itteni klinikai orvosok,
akik a hivatalos munkaidőt nem tartják be pontosan, reggel elkés
nek, délután korábban mennek haza vagy a klinikán praktizál
nak, már elindultak azon az úton, mely végül is Vovszinak és tár
sainak gyalázatos összeesküvéséig visz. Mellesleg, noha az anti
szemitizmust mint az imperializmus legfelsőbb fokának, a fasiz
musnak figyelemelterelő és gazdasági eszközét elvileg elítélte,
szót emelt az egyre' terjedő cionista métely elleni küzdelem érde
kében, éppen a szovjet orvosper kapcsán, me ly nem véletlenül
irányult éppen zsidó, illetve helyes kifejezéssel "cionista" orvosok
ellen.

Hogy mire képesek elvetemült emberek, azt Él doktor számára
elsősorban a Rajk-per megdönthetetlen adatai és a napvilágra ke
rült bizonyítékok igazolták. Ki hitte volna elvtársak - méltatlan
kodott Él doktor -, hogy ez a régi harcos kommunista, magát
zseniálisan álcázó Rajk, aki egészen a belügyminiszterségig vitte,
valójában imperialista kém, beszervezett besúgó, ügynök és aljas
gazember, bandájával együtt. Ki hitte volna, hogy a tisztességes
kommunistáknak hitt orvosok és magasrangú tisztségviselők

ennyire aljas árulók. Mindebből csak tanulhatunk, elvtársak, szó
nokolt Él Gábor. Megtanulhatjuk. hogy Rákosi elvtársunk éber és
csalhatatlan, vigyáz a szocializmus építésének helyes irányvonalá
ra, és nem riad vissza az ellenség megsemmisítésétől sem. Persze
akadnak polgári elemek, akik, mint mindenben, Rajk bűnösségé

ben is kételkednek. Ezeket el kell hallgattatni. De megtanulhatjuk
azt is, hogy ébernek kell lennünk, még éberebbeknek. A reakció
nem alszik, az osztályharc egyre élesedik, és az imperialisták
semmitől sem riadnak vissza!

A huszadik kongresszus mégsem érte váratlanul. Hiszen tudott
arról, hogya Szovjetunióban a második világháborút megelőző

időben értelmetlen tisztogatások folytak, melyek valójában gyen
gítették a hadsereget és szerepet játszottak abban, hogy a háború
első évei nagy veszteségekkel és visszavonulással jártak. Ez két
ségtelenül Sztálin elvtárs hibája volt. Mindenki tudja, hogya ha
talom mennyire képes eltorzítani az emberek személyiségét. Per
sze valószínű, hogy Sztálin elvtárs életének utolsó éveiben érel
meszesedésben is szenvedett, néhány cselekedete talán erre vezet
hető vissza. De ki nem követ el hibákat? Csak az, elvtársak, aki
semmit sem csinál. A szocializmus építésében is voltak, vannak és
nyilván lesznek hibák. A párt nagyságát és legyőzhetetlenségét

éppen az jelzi, hogy előbb-utóbb mindig felismeri az elkövetett
hibákat, kijavítja azokat, és bizonyos megtisztulás után az eddigi-
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nél is elszántabban és nagyobb összefogással képes haladni a ma
ga útján. Él doktor kijelentette, hogy Rákosi elvtárs is ember. Az
utolsó években sajnos ő is megváltozott, hja, a hatalom! Kialakult
a személyek előtérbe helyezése, bizonyos személyi kultusz. Ez ve
zetett a torzulásokhoz. Rákosi túlságosan imádatta magát, meg
szédült. Elkezdett félni. Féltette a hatalmát. Óriási érdemei persze
nem tagadhatók, hisz ő csinált ebből az országból szocialista népi
demokráciát. A személyi kultusz vezetett bizonyos törvénytelen
ségekhez. Még a Rajk-perben is lehettek törvénytelenségek. Nem
tudjuk, miben állottak ezek. Lehettek bizonyos félreértések. A
kommunistákban fel sem merült és nem is merülhetett fel a ké
telynek még az árnyéka sem. Hiszen ott voltak a bizonyítékok.
Mindenki hallotta Rajk vallomását. Lehet, hogy ezek törvénytelen
eszközökkel kicsikart vallomások voltak? Mégis csak a makacs re
akciósok rokonszenveztek Rajkkal. Ez mindent megmond. Az
alapeszme nem változott, éppoly szilárd, mint azelőtt. Sajnálatos,
hogy a párt szavának akkor is gondolkodás nélkül hitelt adtunk,
amikor az nem a párt szava volt, hanem Rákosinak és klikkjének
szava. De mi ezt akkor nem tudhattuk. És nem is lett volna párt
szerű kételkedni. Most már tudjuk. Egyébként a koncepciós pe
reknek is megvan a maguk jogosultsága a szocializmus építésé
ben. Bizonyos tanulságokat nyújtanak, a fejlődésnek bizonyos el
kerülhetetlen állomásai lehetnek. Hiszen a különbözőképpen fej
lődő és a szocializmus építésének különböző útjain haladó szocia
lista államok csaknem mindegyikében zajlottak hasonló perek.
Végülis bizonyos rehabilitáció és igazságszolgáltatás megindult,
minden tisztázódik, és az eszme megint csak tisztán és megerő

södve kerül ki a személyi kultusznak ebből a nem kívánatos el
hajlásából.

Az ötvenhatos sajnálatos eseményeket megelőzően Él doktor
nagy hévvel járult hozzá az ismeretes hibák kijavításához. Gyűlé

seken meglepően nyíltan beszélt azokról a hibákról, melyek a
múltban csaknem tönkretették a szocializmus építését. Keserűen

elítélte a törvénytelen letartóztatásokat, véleménye szerint a kite
lepítés is szükségtelen és embertelen lépés volt, noha valóban si
került megszabadulni az ország lakosságának egy olyan rétegétől,

mely valójában ellensége volt az újjáépítésnek. Biztos - hangoz
tatta -, hogy a jövőben törvénytelenség nem fordul elő. Nagy
lelkesedéssel beszélt Nagy Imre elvtársról, aki az új és helyes irá
nyú fejlődés záloga. Mint kardiológus meg is vizsgálta egy alka
lommal Nagy elvtársat, és kezelésbe vette. Ennek következtében
egy külföldről ajándékba kapott Mercedes kocsi vámmentességét
is sikerült biztosítani. Él elvtárs ekkor már egyetemi docens volt,
az egyik belklinika új professzora örömmel vitte magával mint
megbízható és egyben biztonságot nyújtó pártembert, aki mindig
helyesen és okosan méri fel a helyzetet és irányt mutat. Változat
lanul fontos közéleti szerepet töltött be. számos bizottság tagja
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lett, és ő kapott megbízást arra, hogyatantermi előadások előtt

az anyagot ideológiai szempontból megbeszélje az előadóval.

Mint docens, disszertáció beadása nélkül megkapta "az orvostu
dományok kandidátusa" címet. Pártnapokon és röpgyűléseken,

mint előadó, mindig a párthűséget, a szocialista építés céljainak
határozott és gondolkodás nélküli követését hangsúlyozta. Hangja
azonban az idők folyamán meglágyult, és az egész ember szelí
debb lett. Mindig és mindenkire nyájasan mosolygott, őszinte

hangon, hangsúlyozottan kertelés nélkül beszélt, egyes ortodox
nézetekkel nyíltan vitába mert szállni.

- Az előttem szóló elvtársaknak tökéletesen igaza van 
mondta ilyenkor -, mégis azt gondolom, ha őszintén megnéz
zük, mit követel az adott helyzet... Már nem Rákosi szavait, ha
nem Nagy Imrét idézte, és nem Sztálint, még csak nem is Lenint,
hanem Marxot és Enge1st.

A rádió ostromának napját követő néhány napban helyeselte
azt a követelést, hogy az oroszok vonuljanak ki, hiszen úgyis
csak ideiglenesen tartózkodtak Magyarországon, most azonban
már nincs szükség rájuk.

- Elvtársak - mondta elcsukló hangon -, most először ér
zem igazán, hogy nemcsak kommunista, hanem magyar is va
gyok.

Az ellenforradalom idején azonban nem engedték be a kliniká
ra, állítólag valaki egy alkalommal meg is verte, valahol bujkált.
Ám a zavaros napok leteltével ő volt egyike az elsőknek, aki az
egyetem rektorának oldalán megjelent, bánatosan komor és vész
jósló arccal, hogy felmérje a pusztulást és a helyzetet. A szüksé
ges tisztogatásban, mely a párt megújulásához szükséges volt, tel
jes buzgalommal vett részt, követelte bizonyos hangoskodók eltá
volítását, hangsúlyozta, hogy az ellenforradalom fő oka imperia
lista erők nem eléggé komolyan vett lázító, izgató, bomlasztó te
vékenysége volt, melyet a jövőben a legerélyesebben és kérlelhe
tetlen eszközökkel kell megakadályozni. Nagy Imréről nem be
szélt, szavai azonban tobzódtak a Szovjetunió iránti hálától, ami
ért a szovjet csapatok az utolsó pillanatban megmentették a szo
cializmust, feltartóztatták a bomlást, és lehetővé tették, hogy az
újjáalakult párt most már igazán megerősödve és megtisztulva
folytassa az építő munkát. A Mercedes működött, Él elvtársat ki
nevezték az egyetem Marxizmus-Leninizmus Tanszékének vezető

jévé, emellett azonban klinikai állását megtartotta.
A Magyar Tudományos Akadémia személyi állományának fel

újítása is aktuálissá vált az események után. Az idős, konzervatív
akadémikusok sorát fiatal és a szocializmus biztos híveiből álló új
erőkkel kellett feltölteni. Így lett Él doktor az Akadémia Orvosi
Osztályának levelező tagja.

Kijelentései súlyukban és komolyságukban egyre gyarapodtak.
Ha megszólalt, szava vitákat döntött el. Írt közben egy nagyon
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gyenge kardiológiai kézikönyvet, és kiküldték számos nemzetközi
kardiológiai kongresszusra. Legutoljára Mexikóban volt a magyar
küldöttség vezetője, mint hazánk egyik első kardiológusa. A Mar
xizmus-Leninizmus Tanszéktől megvált. E tudomány fejlődését

kritikus megjegyzésekkel kísérte. neki szabad volt kritizálni, az
övé természetesen mindig építő kritika volt.

Közben a világ is átalakult kissé, a jövő ígérete már régen nem
a harmadik világháború, ellenkezőleg, a galambbal jelképezett bé
ke. A békének harcosa i, kutatói és kihasználói keletkeztek. Az
atomháború réme ott lebegett az emberek tudatában, ám az
atomháborút csak az imperialisták akarták, velük szemben a bé
két védte az egyre erősbödő béketábor.

Él professzor a béke ismert harcosa. Az Országos Elektro-Fono
és Sonographikai Intézet igazgatója, egyetemi tanár. Időnként fel
háborodik a dolgok lassú alakulásán. Kikel az egyéni felelős

ségtudat hiánya ellen, szidja az elhatalmasodó bürokráciát, és éles
szavakat használ egyes opportunista kommunista vezetők ellen.
Intézetében betegeket fogad, és az az elve, hogy a vizsgálatért ho
norárium illeti meg. Hirtelen hal meg infarktusban. A Magyar Tu
dományos Akadémia és a Semmelweis Orvostudományi Egyetem
egyaránt saját halottjának tekinti.

II.

Dr. Fél Mátyás Budapesten született szegény értelmiségi családból,
apja állami tisztviselő volt, a majdan nyugdíjra jogosító fix fizetés
általában huszadika körül elfogyott, a család állandó gondok közt
élt, kölcsönöket vett fel, melyektől egészen sohasem szabadult. Ö
már a középiskolában gyermekeket tanított, keresetét hazaadta. Az
egyetemre mint köztisztviselő gyermekét és jeles érettet felvették,
katonai szolgálatra alkalmatlannak találták. Mindig arra vágyott,
hogy gyógyíthasson és taníthasson. Az egyik belgyógyászati klini
kán maradt mint exzemista. A klinika megszűnt, egy ideig ide-oda
vetődött, a felszabadulás után azonnal visszatért a klinikára, csak
hamar fizetéstelen statusba is bejutott, később már fizetést is kapott.
Sokat dolgozott, abban reménykedett, hogy hazánkban demokrácia
lesz, örült a koalíciós kormányzásnak, de egy pártba sem lépett be,
szívesen dolgozott, de politikával nem foglalkozott, gyűjtögette tu
dományos közleményeit, és amikor ezek száma elérte a harmincat,
egyetemi magántanár lett. Ezután mindjárt megszüntették a ma
gántanárságot és a szomszédból vett minta alapján a tudományok
jelöltje és doktora címekkel helyettesítették. Ezekért külön disszer
tációt kellett készíteni, melyet meg kellett védeni. Egyes magánta
nárok a kandidátusi címet disszertáció nélkül is megkapták. Ö nem.

A klinika igazgatója már előbb belépett a kommunista pártba,
mert úgy vélte, hogy ez az egyetlen olyan létezési forma, mely
ben többé nem hurcolhatják deportáló vagonba. Ambicionálta,
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hogy klinikáján minél több párttag legyen. Ennek érdekében ko
moly agitáció folyt. Fél doktor irodalmi és némi filozófiai művelt

sége alapján elvben ugyan szimpatizált a kommunizmus eszrnevi
lágával, de előbb többet igyekezett olvasni és tájékozódni kívánt,
mert úgy érezte, hogy egy eszme és egy párt hívévé csak úgy
válhatik a tisztességes ember, ha az eszmét, amelynek szenteli
magát, alaposan megismeri. A rendelkezésre álló olvasmányok ta
lán túlságosan primitívek voltak. Nehéz volt Berkeley filozófiája
nak legfontosabb ellenérveként azt fogadni el, hogy bár e filozó
fus szerint asztal valójában nincs, ő a szobában járva mégsem
ment neki, hanem kikerülte, és nehéz volt egyetlen üdvözítő tan
nak a dialektikus materializmust elfogadni, mely valójában nem
látszott olyan filozófiai rendszernek, mint például a platonizmus,
vagy akár Spinoza pantheizmusa vagy a kantianizmus. A párthű

ség értelmezése is elriasztotta, mert attól félt, hogy egyszer-egy
szer nem fog egyetérteni a párthatározattal, és akkor mi lesz?

A dolgok azonban fejlődtek. A két munkáspárt egyesült, és egy
szép napon egy energikus elvtárs egy szobába hívta, és közölte.
hogy a pártba való belépésének ez az utolsó pillanata. Minden
tisztességes embernek, aki nem kívánja vissza Horthy korszakát,
a pártban van a helye, ennélfogva, aki nem lép be, az nem tisz
tességes és visszakívánja a Horthy-korszakot. Megrendülten for
dult főnökéhez azzal a kérdéssel, hogy belépjen-e a pártba. A fő

nök közölte. hogy bizony, ha a klinikán óhajt maradni, helyes, ha
követi az idők szavát, de persze csak meggyőződését kövesese,
nem kétséges azonban, hogy ez a meggyőződés a belépést diktál
ja. Az ország lakossága polarizálódik. Aki nincs velünk, az elle
nünk van. Még aznap, sokadmagával, belépett. Szemináriumba
járt, elment a pártnapokra, megismerkedett az ősközösséggel, a
rabszolgatársadalommal, a feudalizmussal, a polgári forrada
lommai és a szocializmussal, belátta, hogy e fejlődési skatulyákba
történelem, társadalom, művészet egyaránt elhelyezhető, nem ér
tette ugyan, hogy Róma bukásának miért a rabszolgák az okai,
amikor - bár rabszolgalázadások kétségtelenül voltak - ezekbe
Róma nem pusztult bele, de belepusztult a népvándorlás fiatal
népeibe. különösen a gótokba. Képezte magát, igyekezett, akkori
divatos szóval élve "fejlődött", aminthogy a felvétel alkalmával is
,Jejlődésképes"-nek ítélték. Elküldték csakhamar népnevelésre is.
Ez azt jelentette, hogy egy fejlettebb elvtárssal, kijelölt idegen és
legtöbbször reszkető családokhoz kellett bekopognia, és ismeretle
nül, de meggyőzően kellett beszélnie az aktuális kérdésekről. Eb
be még belement, ha nem is húzódozás nélkül, abba azonban
semmiképp sem, hogyabeszélgetésekről és a kérdezettek maga
tartásáról írásbeli jelentést adjon. A hangulatjelentés egyénekig
hatoló "lebontás"-ához nem volt kedve, és a jelentésírást őszintén

megtagadta. A pártfelettesek felháborodtak, barátai igyekeztek rá
beszélni, hogy ne szamárkodjék. Fél doktor azonban továbbra
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sem volt hajlandó írásban lefektetni, hogy XY családfő, Ponty ut
cai lakos hogyan reagál a párt törekvéseire, mi a véleménye a pa
pok reakciós tevékenységéről a feleségének, és hisznek-e a gyere
kei Istenben.

Nagyobb botrány azért ebből nem lett, sőt megszabadult az
agitáció kötelezettségétől. Megindult azonban egy bizonyos felül
vizsgálat, melynek keretén belül különböző bizottságok előtt a
párttagoknak bizonyítaniuk kellett alkalmasságukat és fejlődésü

ket. Fél doktor is egy bizottság elé került, melynek elnökében az
egyetemnek egy határozottan nyilas érzelmű tisztviselőjét ismerte
meg. E bizottság előtt nem volt hajlandó a kérdésekre felelni. Egy
nevezetes és sokáig rosszemlékű taggyűlésen végül, amelyen az
elvtársakat sorra vették, az ülést vezető párttitkár az ő nevét is
felolvasta azzal, hogy a pártba csak későn, hosszas fontolgatás
után lépett be, főnökétől is tanácsot kért, egyszóval húzódozott.
Ideológiailag tudatlan, mert a feltett kérdésekre nem válaszolt, és
kijelentette, hogy a párt volt nyilasok gyülekezete. Sötét polgári
elem, attentista, individualista, idealista. Hatalmas közönség előtt

ez bizony nem volt kellemes lecke, és Fél doktor sápadtan hápo
gott a jelzők zuhataga alatt. A pártból kizárták. Az emberi méltó
sággal nemigen törődtek. A kegyetlen hangú párttitkár egyébként
egy Olaszországban végzett fiatal és feltűnően tudatlan orvos
volt. A továbbiak gyorsan és kínosan zajlottak. Egymás után je
lentkeztek hozzászólók, akik valamennyien bátran védelmükbe
vették az egyébként valóban közszeretetben álló Fél doktort, akit
végül is tagjelöltként visszavettek a pártba, és ezért még boldog
nak is kellett lennie.

Az idők ismét változtak. Eljött a "fordulat éve". A kitűnő be
tegápoló apácarendet, melynek tagjai a klinikán évtizedek óta vé
gezték az ápoló munkát, egyik pillanatról a másikra feloszlatták,
egyéb rendekkel együtt, és egy reggel, teherautókon valamennyi
apácát, személyi holmijukkal együtt elszállították. Az apácák fáj
dalmas tekintete Fél doktort zavart megjegyzésekre késztette, eze
ket csak halkan kockáztatta meg, de éppen azok hallották meg,
akik ezeket megjegyezték. A kitelepítések alkalmával már nyíltan
hangoztatta felháborodását. Amikor osztályára felvett egy éppen
akkor kitelepítési végzést kapott középkorú asszonyt, akinek le
ánya medikuscsoportjának tagja volt, szívinfarktus diagnózissal,
fegyelmi eljárás indult ellene, melynek hullámai egészen az
Egészségügyi Minisztériumig terjedtek. A betegnek "szerencsére"
valóban szívinfarktusa volt, a fegyelmi ezért nem végződött bün
tetéssel, de az esetből még inkább világossá vált, hogy Fél tanár
segéd "reakciós". E közvéleményt két dolog erősítette meg. Az
egyik az, hogy a május elsejei kötelező kivonuláson nem volt haj
landó fehér köpenyben végigvonulni a városon, mint a hentesek,
mészárosok és állattenyésztők, azt hangoztatva, hogy számára a
fehér köpeny nem munkaruha, a másik még súlyosabb: a párt
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nagy filozófusának elfogadott véleményével szembeszállva kije
lentette, hogy Madách Ember tragédiája a magyar irodalom egyik
legnagyobb értéke, és Madách neve akkor is ragyogni fog, amikor
a filozófusét már régen mindenki elfelejtette.

A főnök szívhezszóló, baráti jellegű és hangú beszélgetésben fi
gyelmeztette, hogy változtasson magatartásán, mert nagy bajok
lesznek. Sorsát azonban két további ügy végleg megpecsételte. Az
egyik egy visszautasított megtiszteltetés volt. Magyar orvoscso
porttal Koreába irányították. Ekkor már három gyermeke lévén
nem óhajtotta családját egy évre családfő és anyagiak nélkül
hagyni, és az elutazást megtagadta. Ekkor kerül káderlapjába
több kedves jelző mellé az "önző", a "közérdeket semmibevevő"

és az "anyagias" megjelölés.
A másik ügy súlyosabb. A professzor megbízásából egy alka

lommal vizsgálatokat végzett az apró panaszok miatt a klinikát
felkereső Rajk László elvtárson. Öt is és feleségét is igen rokon
szenvesnek találta. Kedves, tisztességes és rnűvelt tanárembernek
látta a jövendő belügyminisztert. Amikor kezdetét vette a Rajk
per, és klinikai röpgyűléseken aláz ták és gyalázták Rajk Lászlót és
"bandáját", elképedve és értetlenül hallgatta a spanyol szabad
ságharcig és még régebbre visszautaló súlyos és lehetetlennek tű

nő vádakat, amikor pedig a rádióban magának Rajknak furcsa
hangú vallomását hallgatta, elámult, és naivul hangot adott hitet
lenségének.

- Helyzeted reménytelen - mondta a főnök. - Mit okvetet
lenkedsz mindig? Legalább hallgass! Ki vagy te, hogy nem hiszed
a párt és Rákosi elvtárs szavát? Rossz véged lesz. Megmondom
előre.

Az orvosperek idején - már adjunktus volt a klinikán - röp
gyűlést kellett összehívnia, és ismertetnie kellett az "emberi mi
voltukból kivetkőzött szörnyetegek" szörnyű konspirációját Sztá
lin ellen. Merev arccal felolvasta az aznapi Szabad Nép erről szó
ló cikkét és leült. Utána számosan pocskondiázták a cionista or
vosokat, mire bezárta az ülést.

Az ellenforradalom idején a klinika vezetését, minthogy a fő

nököt eltanácsolták, egy jelentéktelen, addig csendes emberkéből
álló, most igen hangos csoport vette át, a vezető párttagokat ha
talmi szóval kirúgták, nagyképűen járkáltak, intézkedtek mint
forradalmi tanács, enyhén antiszemita hangokat is hallattak, a kli
nikát azonban csakhamar körülfolyták a harcok, és Fél doktor is
otthon ragadt. Egynéhányszor kerülő utakon, biciklin még beju
tott a klinikára, ahol az ottragadt betegeket, de főleg az új sebe
sülteket ápolták az alagsorban, aztán egészen elzáródott az út,
csak telefonösszeköttetés maradt. Az események lezajlása után a
klinika tagjainak szereplését alapos vizsgálatnak vetették alá. Régi
emberek mentek, újak jöttek, Fél doktorra szakmai okokból szük
ség volt, a párt újjá alakult, de az új pártba nem lépett be, nem is
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nagyon bízott a dolgok megváltozásában. A szellem a klinikán
szerfelett megromlott, a főnök az ellenforradalom első napjaiban
lakásában tartózkodott, szintén reménytelennek látta helyzetét. de
ellenkező előjellel. Azon törte a fejét, hogy ismét az otthoni ma
gángyakorlatból fog élni. Fél doktor vitte egy ideig a lakására a
fizetését. A főnök bánatosan járt fel és alá.

- Igaz, te mindig ellenezted ezt a sok disznóságot, amelyek
ben én hittem. Igazad volt - mondta. - Mi lesz most?

Mi lett? A klinika ambulanciájából SZTK-szakrendelést csinál
tak/ behozták ideiglenes megoldásként a sávrendszert és a klini
kára Pest megye egyik távoli részéről kellett felvenni betegeket.
Ezt az oktatás és a tudományos munka sínylette meg. Az ügyek
megbeszélése céljából összehívott szűkkörü értekezleten Fél dok
tor kifejtette kifogásait. A főnök komolyan dühös lett. Fél doktor
napjai már meg voltak számlálva. Egy oktatóintézet megürült ve
zető állására kellett főnöke javaslatára pályázatot beadnia. A pá
Iyázatot hamarosan visszakapta, mert az állást nem nyerte el. Az
iratok közt lapozgatva egyik lapon ott látta ugyanazon főnök alá
írását a következő szöveg alatt: "Az ifjúság nevelésére alkalmat
lan."

Ez a mondat megrendítette. Klinikai karrierje véget ért. Né
hány évig a Felcserképző Főiskolán nevelte volt főnöke vélemé
nye ellenére az ifjúságot. Az általános helyzet közben szelídült.
Már nem kellett gyűlölni az imperialistákat, inkább üzleteket kel
lett velük kötni, ha veszteséggel is, de valutáért, és át kellett tőlük

venni azt/ ami jó. Rajk Lászlóról utcát neveztek el, a törvénytelen
ségeket megbélyegezték, és Rákosi elvtárs eltűnt. Az ápoló nővé

reket mindenki visszasírta, mert az ápolóhiány egyre nagyobb
lett, Vovszi professzort, a sztálini orvosper vádlottját rehabilitálták
és tisztességben halt meg, a személyi kultusz időszakát emlék
iratok és kitűnő regények tárták fel őszintén, majdnem mindenre
kiterjedően. Egy sereg dologra nem derült fény, ám ebbe minden
ki belenyugodott, főleg azok, akik a szernélyí kultusz hajdani ré
szesei voltak.

Fél doktor, klinikai múltja alapján, kórházi főorvosi állásra pá
lyázott. Az első állást olyan valaki kapta, akinek lényegesen na
gyobb számú tudományos közleménye volt. A második állást
olyan valaki, akinek nem volt tudományos munkája (nekünk nem
tudósok, hanem jó gyakorló orvosok kellenek!). A harmadik állást
a miniszter unokaöccse kapta meg. A negyedik alkalommal be
nyújtott pályázat elbírálásakor Fél doktor azért nem jött szóba,
mert azzal az emberrel, aki már háromszor hiába pályázott, vala
mi nagy baj lehet.

Fél doktor ugyanis nehéz ember. Kimondja a véleményét, ami
kor erre semmi szükség. Gyakran oktalanul szembehelyezkedik
feletteseivel. Emlékezünk, mennyire sajnálta az eltávolított apácá
kat. Egy kitelepített egyént felvett az osztályára, hogy mentesítse
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a kitelepítéstől. Nem volt hajlandó agitációs népnevelő jelentést
írni, nem volt hajlandó Koreába menni, amikor ez hazafias köte
lesség volt, csak erőteljes nyomásra volt hajlandó nagyobb össze
gű békekölcsönt jegyezni, és egy alkalommal, amikor a jövedel
met kellett statisztikai célból közölni. fizetéséből egyszerűen le
vonta a békekölcsönt. Sohasem tisztelte Rákosi elvtársat, mert
csúnyán beszélt, nem volt hajlandó idealista fércműnek tartani az
Ember tragédiáját és véleményét még Lukács Györggyel szemben
is fenntartotta. Nem hitt Rajk bűnösségében és Sztálinnak nyelv
tudományi enciklikájában, nem hitt a szovjet orvosok bűnösségé

ben és abban, hogy az ellenforradaimat egyedül az imperialista
ügynökök aknamunkája és az imperialisták uszítása váltotta ki.
Tiltakozott a klinikák bevonása ellen a sávrendszerbe. Egyszóval
minden tettével gátolta a szocializmus építését, izgága, destruktív,
akadékoskodó, egyénieskedő,politikailag bizonytalan, erősen pol
gári beállítottságú és gondolkodású egyén. Sem az ifjúság nevelé
sére, sem kórházi osztály ellátására nem alkalmas.

Dr. Fél Mátyás kedvelt körzeti orvos. Az egyetlen olyan orvos
hazánkban, aki még az érdemes gyógyszerészi címet sem kapta
meg. Nemrég nyugdíjba ment, és a Mici mackót olvassa Lénárd
Sándor fordításában latinul.

A Vigilia Kiadó gondozásában
Nagyböjtre megjelenik

Keresztutak a Colosseumban II. János pápával

Megvásárolható és megrendelhető

a Vigilia Kiadóhivatalában:

Postacím: 1364 Budapest Pf. 48.
1053 Budapest, Ferenciek tere 7-8. III. Ih. II. em.

Telefon: 317-7246, Fax: 317-7682
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