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Egyetemi tanár, az 1. sz.
Belklinika igazgatója von,
a1apvetö belgyógyászati
könyvek szerzöje. Irodalmi
alkotásaiban nagy huma
nista hagyomány örökösé
nek bizonyun. Legutóbbi
írását 1999. 2. számunk
ban közönük. Az. itt megje
lenö írás részlet a szerzö
kéziratos, 1946-ban írt re
gényéböl.

SZÉPIÍRÁS

Vita nuova
Kicsit hangos ez a május elseje. Az utcánk igazán nem nagy és nem
forgalmas utca. Mégis hajnal óta zeng, zúg s recseg a zaj, és ezt csak
megbocsátom magamban, de nem találom kellemesnek. A polgár
viszolygásai. Ünnepeljenek tán klasszikus zenével? Harsogjon
Beethoven vagy Muszorgszkij? Miért ne? Persze a tömeg ünnepéről

van szó. A tömeg mindig távol volt Beethoventől, és még jó ideig
távol is lesz. Nem tudom most egyszerre megszeretni a tömeget.
Eddig mindig olyan tömeget láttam, mely mást akart, vagy melyet
másra késztettek, mint amit én akartam. Eddig a tömeg mindig
ellenségem volt. Eddig mindig félnem kellett a tömegtől. Akár Szo
mory Dezső ellen tüntettek a Nemzeti Színház előtt, akár ellenem
az egyetemen, akár Gömböst éltették, vagy Hitlert, Mussolinit or
dították, akár a szerb munkaszolgálatosokat, az otthonukból elhur
colt derék bácskai parasztokat illették "csetnik" kiáltásokkal és ráz
ták az öklüket feléjük. Ma fordul elő talán először, hogy én, az
egyén és a tömeg egyet akarunk, igazságot, egyenlőséget, szabad
ságot, békés, nyugodt életet. Nem akarok én olyan javakat, melye
kért mások dolgoztak, nem akarok könnyű jövedelmet, tisztessége
sen akarok dolgozni tisztességes bérért, és szívernb ől akarom, hogy
megszűnjék az, amit ma unos-untalan hangoztatnak - az új, de
máris kopni kezdő fogalom: a kizsákmányolás. De vajon ezt akarja
a tömeg is, amely Krisztust is akarta, mégis egyetlen szájjal Bara
bást kiáltott? Talán még nem tudja, hogy mit akar. Hiszen eddig
mindig mások írták elő, hogy mit akarjon. Most másképp lesz?

Kati felöltözött. Reggelit készít. Már megtanulta, hogy a regge
linek, melyet saját otthonunkban "költünk el", jelentősége van,
ceremóniával jár, porcelán csészékkel, tálcával, szalvétával, neki ü
l éssel, nyugalommal. Naivul úgy képzelem, hogy a család egyik
alapja a reggeli közös étkezés terített asztalnál. Nem akarok többé
az ácsorogva csajkákból szürcsölt fekete löttyre gondolni, mely
ben benne volt az előző esti borsóleves kondérfalhoz tapadt íze.
Most már mindig fehéren terített asztalnál fogunk étkezni, az
idők végtelenségéig. Hogy mit, az egészen más kérdés. Ma május
elseje van. Nem a melasszal édesített planta-tea gőzölög a karcsú
porceláncsészében, melyet honoráriumként hozott el a napokban
egy kedves idős hölgy, hanem ínycsiklandozó csokoládé. Pora
csomagban érkezett, valami jótékony egyesület akciójaként kap
tuk meg a kis csomagot, leveskonzervek voltak benne, tejpor és
édesített kakaó. A kenyér nem valami ízes, vaj nincs, csak valami
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gyanús lekvár, mely jobbára főzelékekből készült, de a tegnap
még talán friss barna kenyér vékony szeleteit a petróleumfőző

lapján finomra pirítottuk. és most ott ülünk, nem is a konyhaasz
talnál, ahol étkezni szoktunk, hanem a lakószobában terített kis
asztal előtt, egymással szemben, és úgy fogjuk a csésze fülét 
gúnyos-finomkodóan -, hogy a kisujjunk eláll.

Kati mosolygós, nagy szeme ragyog. Közömbös históriákat me
sél a szomszédokról, a nap beragyogja a reggelizést, és mozgalmi
dalok kísérik. Reggeli után majd elvegyülünk a nép közott. Ünne
peljük mi is az első szabad május elsejét.

Az ünneplésre minden ok megvan. Megértem a történelemnek
egy olyan szakaszát, amely most kezdődik, és amely talán úgy
alakul, ahogy alakítjuk. Sohasem politizáltam. Csupán tudomásul
vettem undorodva mindazt, ami történt, és megkíséreltem a ma
gam módján, elefántcsonttornyokba menekülve - amíg lehetett
önfegyelemmel és reménykedéssel, amikor már nem lehetett 
elviselni. Annyi csapda, buktató és halálveszély után itt vagyok,
megvagyok, még nem is vagyok annyira koros, hogy ne lehetne
új életet kezdeni. La vita nuova - írtam annak a füzetnek a cím
lapjára, melybe április elseje óta feljegyzem mindazt, ami történt,
ahogy régebben is igyekeztem feljegyezni, amíg volt füzet, volt ceru
za, és volt szabad kezem a feljegyzésre, mindent, ami számomra és
talán mások számára is érdekesnek látszott. Világos, hogy nehezen
indul ez az új élet. Nem a romokra gondolok és nem a pusztulásra,
nem a sebzett kupolákra, a szenesen meredő falakra, fekete ablak
szemekre és romba dőlt hídakra. Mindezeket újjá lehet építeni. A lel
kek mételyére gondolok, a sok butaságra, félrevezetésre, hamis hitre,
zavaros képzetekre, előítéletekre, melyek évtizedesek, sőt évszázado
sak, ostobák és elmaradottak. Hogy lehet ezeket megszűntetni, hogy
lehet ezt a népet, mely valójában jóindulatú és tehetséges volna, át
nevelni, formálni, önálló gondolkodásra szoktatni, megnyerni a tisz
ta, elfogulatlan igazság számára, hogy lehet a szolgalelkeket meg
szabadítani a szolgaság sok évszázados megszokottságából? A né
metek járma alól talán végleg felszabadultunk. Jogos az elmúlt ese
mények új gyűjtőneve: a felszabadulás. De felszabadultunk-e ugyan
ekkor a lelkekbe nevelt hamis képzetek, a butaság és az elfogultság,
a hiszékenység és az egyoldalúság sötétségének átka alól? És a Né
met Birodalomtól szabadulva nem esünk-e bele a győztes és hatal
mas Szovjet-orosz Birodalom bizonyára szintén kialakult elfogu1tsá
gainak szövedékébe? Nem az én dolgom, hogy mindezeken a feje
met törjem. Csak azon gondolkodom, hogy miért nem vagyok ma
radéktalanul boldog. Sok minden megfordul a fejemben, miközben
a törékeny és széprnívű porceláncsészéből a jóízű csokoládét szür
csölöm, és frissen pirított kenyérszeletek szagát szívom, és hallga
tom Kati édes hangját, amint egyik mondatát a másikba szövi, és
egyre messzebb kanyarog az elkezdett témától. Jól esik hallgatni. Mí
lyen fiatal még, húszéves sincs! Mi mindenen ment már keresztül ő is,
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amíg ehhez a napsugaras, otthonos, kényelmes május elsejei reg
gelhez értünk, a boldogsághoz, vagy legalábbis a boldogság kezdeté
hez.

Miből fogunk élni? Ez a bizonytalanság is egyik tényezője an
nak, hogy nem lehetek maradéktalanul boldog. De ez izgat legke
vésbé. Az intézet, melynek orvosa voltam, romhalmaz. Mennyi
romhalmaz! Visszakerülök a klinikára, ahonnét elindultam,
amelyről mindig álmodtam? Ma még semmit sem lehet tudni. Mi
lesz Polányival? Valójában talán ettől függ a jövőm. A két klinika
közül csak az egyik működik, Boros, a kor lovagja, nyugatra
ment a németekkel, jól tette. Schneider, a másik professzor, akinek
úri klinikája a még 1936-ban megszűntetett Korányi klinika épü
letét foglalta el, nyilván megvan és működik, hacsak össze nem
dőlt. Schneider a tisztességes hivatalnok típusa. Nyilván a helyén
maradt. Ki van ma professzornak való belgyógyász-egyéniség?
Elsősorban Polányi Ákos. Meg kell kapnia Boros klinikáját. Nem
tudom, mi lett Bemát [ánosból, a szegedi professzorból. Deportál
ták Szegedről, de kiszabadították. Külföldi vagy hazai intervenci
óra a vagonból hozták vissza. Találkoztam vele az ostrom előtti

időkben a szociális testvéreknél, ahol bújtatták egy ideig. Látható
lag nem örült a találkozásnak, vagyis a találkozás körülményei
nek. Mi történt vele azóta? Ha megvan, nyilván ő kerül Pestre, és
akkor Polányi kerülne Szegedre. Szívesen vele mennék. Mindez
rendkívül bizonytalan. Kár sokat gondolkodni. A dolgokat alakító
tényezők egytől egyig ismeretlenek. Az is lehet, hogy szovjet pro
fesszorokat fognak idehozni?

El kell mesélnem Katinak még a reggeli közben, hogyan szer
vezték meg az orvosokat Kőbányán, ahol januárban felszabadul
tam. Még dörögtek az ágyúk, zajlottak a légi csaták, amikor falra
gaszok jelentek meg, hogy az orvosok az egészségügyi ellátás
megszervezése céljából jelentkezzenek a tizedik kerületi Elöljáró
ságon. Elég messze volt a szobától, ahol akkor anyámmal és a
húgommal laktam. Nekiindultam a vöröskeresztes karszalaggal és
a furcsa "vracs" felírással, melyet a szaktudósok "b", "p" és egé
szen idegen orosz "cs" betűvel rajzoltak elő, csak az "a" betű ma
radt változatlan. Az elöljáróság kapujában sor állt. Izgatott, ron
gyos emberek ácsorogtak, egynémelyik orvosi táskával, senkit
sem ismertem. Azok az orvosok, akiket én ismertem, vagy nem
voltak, vagy ha voltak, még nem jöttek haza. Egy piszkos körmű,

boglyas fiatalember rám kiáltott, hogy mit akarok. A falragaszban
foglaltak alapján jöttem - rebegtem megilletődötten.

- Vegye le gyorsan a nyakkendőjét! - kiáltott rám harsányan.
- Ugyan miért? - kérdeztem csodálkozva.
- Mert vége van a nyakkendős, nadrágos világnak. Az urak

országa összedőlt.

- Helyes - próbáltam ellentmondani -, de az úri világ nem
attól szűnik meg, hogy nem hordunk többé nyakkendőt.
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- Jó lesz nem pofázni! - morogta a fiatalember. A többi
ácsorgók - már egyiken 'sem volt nyakkendő - közrefogtak,
ajánlották, hogy vegyem Ie a nyakkendőt, itt nem lehet tréfálni,
azt kell tenni, amit mondanak. Közben be is jutottunk egy szobá
ba, időm se volt levenni a nyakkendőmet, meg nem is akartam.
Az asztalnál adatokat vettek fel, kiderült, hogy nem Kőbányán la
kom, csak itt szabadultam fel, nem valami udvariasan intettek,
hogy menjek a fenébe. Valaki utánam szólt, hogy amíg itt va
gyok, lássam el a környék betegeit. Na, ezt úgyis megtettem. Hi
szen a honorárium-húsokból és krumplikból éltünk. Hazafelé két
szer kellett a földre hasalnom robbanások és lövöldözések miatt,
és egyszer elfogtak az oroszok, és egy nagy csoportba tereltek, de
néhány Ultraseptyl tabletta ("Szulfigin") árán sikerült kijutnom.
Hát ez volt az orvosok első szervezése. Később aztán az V. kerü
letben már minden rendesen ment, még orosz és magyar nyelvű

igazolványt is kaptam, me ly azonban semmire sem volt jó, a "pici
robot" alól sem mentesített.

No, emlékekben nincs hiány. Egy életen át mesélhetünk egy
másnak. Most azonban jó lesz eImosogatni a reggeli edényt. Kati
nem enged segíteni, nyilván azért, mert fél, hogy összetöröm a fi
nom porcelánt. És már megyünk is ünnepelni a május elsejét.

***
Csaknem nyári napsütés. Végigballagunk a Körúton és az Okto
gonnál, mely végre ismét Oktogon és nem Mussolini-tér, leme
gyünk az Andrássy úton. Egyre nagyobb a tömeg kavargása. Ret
tentő por van és piszok. Az emberek azonban teli torokkal kiabál
nak, énekelnek. Már jön is a felvonuló menet. Megállunk a volt
Nyilasház, az Andrássy út 60. előtt. Most el van kerítve egy nagy
darabon a járda, és géppisztolyos emberek állnak a kapuk előtt. A
Nyilasházból Rendőrség lett. Ez nem nagyon szimpatikus, értem
természetesen, hogy az épület megfelelően kiképezve készen állt,
kár lett volna nem felhasználni. Mégis rossz érzésem van. Világos
azonban, hogy ilyen árnyalatokra most nem lehet adni. A rengeteg
piros vászon - vajon honnan szedték elő - az első világháború
utáni proletárdiktatúrára emlékeztet. Akkor gyerek voltam, apám
mal kézen fogva vonultunk a menetben, csak a sok pirosságot lát
tam, és csak azért nem voltam ijedt, mert azt láttam, hogy apámnak
tetszik az egész és vígan fütyörészik. Most hangosabb minden,
mint akkor, lármásabbnak tűnik, harsogóbbnak. Mindenféle jelvé
nyeket, táblákat visznek, igen sok az akasztott embert jelképező

bábu, Hitlerbajuszos és Göringre emlékeztető kövér alakok lógnak
magasra emelt rudakon. Megtapsolják a menetet, és megtapsolják
az akasztottakat. Mindent megtapsolnak. Mindig is mindent meg
tapsoltak. Hirtelen az jut az eszembe, hogy nyilván ugyanazok tap
solnak most is, mint a háború alatt. A lényeg egyelőre a taps, és
nem is olyan fontos, hogy minek szól. Rosszarcú embereket is látok.
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Keretlegények jutnak az eszembe és fegyveres nyilasok. Igaz, hogy
nagy részük nyugatra vonult, de rengetegen itt maradtak, bujkál
tak, hazajöttek. Lehet, hogy minden tizedik ember gyilkos. Vagy csak
minden ötvenedik? De lehet, hogy minden harmadik. Hiszen egy
ilyeri kis országnak nincsen annyi lakosa, hogy most vadonatúj gar
nitúra kiteljék belőlük. Ugyanazokkal az emberekkel kell megvalósí
tani a demokráciát, amelyek eddig a legsötétebb feuda1izmusban él
tek. A polgári forradalom, amely a legtöbb országban felváltotta a
feuda1izmust, nálunk elmaradt. Negyvennyolc a feuda1izmust lett vol
na hivatva megdönteni. Csak nagyon kis mértékben döntötte meg, és
abban, hogy csak ilyen kis mértékben, az oroszoknak is szerep jutott.
Az persze a cári Oroszország volt és nem a Szovjetunió.

Kati mosolyog a viszolygáson, amelyet arcomon lát. Védeke
zem. Elismerem, hogy amit érzek, nem tiszta öröm. Elismerem,
hogy nem szeretem a tömeget és bevallom, hogy rossz érzésemet
az is okozza, hogy attól félek, ugyanez a tömeg éltette Hitlert is
és Mussolinit és a japánokat és avisszacsatolt ajándék-terűleteket.

és ugyanez a tömeg piszkoita annak idején a kommunista mártí
rokat, ugyanúgy, ahogy most a hitlerbábut és a göringbábut pisz
kolja. Észre tért volna? Nem bízom ebben. Inkább arról van szó,
hogy éppen azt élteti, amit e pillanatban célszerű éltetni. Musso
linit kivégezték. Épp a mai újságban volt tudósítás arról, hogy
Hitler is meghalt, elégett, vagy megmérgezte magát, bár erről is
mindenféle rémhír terjedt el. A nagy német példaképek legna
gyobbrészt foglyok, és bírói eljárás folyik ellenük. Hát persze,
hogy mos Sztálint kell éltetni és egy kissé Churchillt js- és
Rooseveltet, illetve Trumant.

Az a borzasztó, hogy folyton-folyvást gondolkodni kell és okos
kodni. Lám, milyen jó volna harsányan éljenezni, beleolvadni a tö
megbe, nem törődni semmivel, élünk, megszabadultunk, ha lassan
is és nehezen, de most már minden jó lesz, nincs félelem többé és
nincs megkülönböztetés, egyik tagja vagyok a tömegnek, része va
gyok az egésznek, bele kell olvadni, csak annyiban kell egyéniség
nek maradnom, amennyiben a tömeg egyéniségek összessége.

Teherautókon, lovas kocsikon dübörögnek a felvonulók, a gyá
rak munkásai hatalmas kalapácsokat, sarlókat, ötágú piros csillago
kat emelnek, harsognak a kórusok, valójában van ebben valami fel
emelő is, csak az arcokat ne látnám, a gyanús arcokat, a tátott tor
kokat, melyeket annyiszor láttam, és ne hallanám az öblös hango
kat, amelyek nemrég még ordították, hogy "Mindent vissza!", és
most egész mást ordítanak. Nem tudok feloldódni, nem tudok meg
olvadni, nem tudom őszintének érezni ezt a színes zűrzavart, hiába
tudom, hogy része vagyok és részének kell lennem.

A hömpölygő tömeg végeláthatatlan. Az ácsorgás fárasztó. Las
san tovább sétálunk az Andrássy út 60. előtt, a Liget felé. Az Aré
na úton is hömpölyög a nép, csatlakozunk a felvonulókhoz, majd
jobbra kiválunk a menetből, és besétálunk a Ligetbe. A fűre min-
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denütt egész családok telepedtek, elszórt papírosok, üvegek, ételmara
dékok, mindenütt szemét, piszok, utcai árusok mindenfélét kínálnak,
sörtől kezdve sötétszínű süteményekig. Lacikonyhákban zsírszag fel
hőjében tolakodnak az éhes emberek kolbászért, sült húsért, gyerekek
vizet hordanak, néhány részeg ember már tántorog, nagyokat kurjon
gatnak, egy csoport csizmás, gatyás, árvalányhajas, bajuszos legény és
ugyancsak csizmás, pruszlikos festett leányzó csárdást táncol, Vitéz
László bábszínháza is előadást tart, harsogva kacagnak a gyerekek,
amikor rettentő nagyot és koppanót üt Vitéz László a halál vagy az
ördög fejére. Megint csak ütés. .Megint csak bunkó. Egy helyen céllövő

sátrat állítottak fel, pukkannak a puskák, nemrég még igazi puskák
pukkantak. Katira nézek. Fáradt. Jó volna innen kijutni.

Itt hagyjuk a tarka és jókedvűnek látszó zűrzavart, a Podma
niczky utcán ballagunk fel, a Ferdinánd hídig. Ma talán zavarta
lanul át lehet rajta jutni. Pontosan egy hónapja, április elsején Kő

bányáról jöttünk haza gyalog és fáradtan, amikor a Ferdinánd híd
közepéről egy hadonászó szovjet katona leparancsolt, és amikor
úgy tettünk, mintha nem vettük volna észre, néhányat a levegőbe

lőtt, aztán ránk emelte géppisztolyát. Hatodmagunkkal rohantunk
hívására, elég nehéz zsákokat kellett cipelni egyik raktárból a má
sikba, nem is tudom, mi volt a zsákokban. Szegény Kati hátára is
ráerőszakoltak a "davajok" egy-egy zsákot, furcsa volt, ahogy de
rékban előrehajolt. hosszú lábával nagyokat lépve cipelt, közben
mosolygott és kétségbeesett tekintetemre azt mondta, hogy sem
mi baj. Nem tartott soká a munka, mintegy tizenöt percig, de alig
lihegtünk, amikor ismét visszakapaszkodtunk a hídra, két nagy
orosz kenyérrel, melyet a munkáért kaptunk. Ma már csönd
van, géppisztolyos orosz katonák még bőven akadnak, de már
nem bántják a járókelőket. Fáradtan és porosan értünk haza.

A lépcsőn találkozunk a kis amerikai katonával, aki a házmegbí
zott lányának udvarol, gyerekképe van, sergeant, az amerikai
misszióban működik, harsány "háj"-jal üdvözöl, mert a múltkor
már bemutatkoztunk egymásnak, az előkapart kulccsal kinyitjuk ott
honunk ajtaját, és összebeszélés nélkül heverünk le rögtön, holt fá
radtan és azzal a rendkívül boldog érzéssel, hogy itthon vagyunk.

Kati azonban hamar felkel.
- Egy kicsit hazaszaladok - mondja gyorsan.
Haza? - Neki még az a haza, ahol a szülei laknak. Szülei azok

közé a szerencsések közé tartoznak, akik megmaradtak, néhány nap
előtt valamilyen szovjet tengerészparancsnokság kilakoltatta őket a
házukból. Kaptak egy szobát a szembenlevő házban. Most ott élnek,
elég szűkösen és sötéten. Kati gyakran átszalad, és olyankor min
dig megsértődöm.

Sértetten heverészek most is egyedül. Majd előkaparászok egy
könyvet. Szerb Antal világirodalom történetének harmadik köte
te. Már tudom, hogy Szerb Antal elpusztult. Sértődött vagyok, de
inkább szomorú.
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