
Ez év kora tavaszára terveztük rahói találkozá-
sunkat: kerek dátumára annak a napnak és év-
nek, mikor elbúcsúztunk egymástól, az alma
matertől, friss diplomásokként. A huculok „fő-
városára” esett − hosszú, szerteágazó − levele-
zés után választásunk, mert amellett, hogy a
kies természet kínálta lehetőség nyújtotta a leg-
kellemesebb és leglezserebb pihenést-szórako-
zást, eleget tettünk volna egy sokáig magunk-
ban hordozott és érlelt belső indíttatású
kötelességünknek: pénzt gyűjtöttünk a valami-
kor Rahón dolgozó, eltávozott kollégánk sír-
kövére, melyet családjának szándékoztunk át-
adni és egyben fejet hajtani földi útjelzője felett.

G. Borisz eminens tanuló volt, példaképe a
szorgalomnak, s mint ilyen, hozzáállásában, vi-
selkedésében is már sejtette az „igazi orvos”-t
tanulmányaink első évében. Volt benne valami
megfogalmazhatatlan, legalábbis akkor úgy lát-
tuk-tapasztaltuk, ami őt a szikés és retortás
szürke fölé emelte, titokban – ezt később tudtuk
meg – templomba járt egy Ungvár-közeli fa-
luba, de bővelkedett emberközeli vonásokban
is: gyakran kisegített idült pénzhiányunkban, s
a törlesztést sem forszírozta. Felnéztünk rá
azért is, mert rá jellemző udvariassággal elhá-
rította a felkínált posztokat: nem akart a csoport
évfolyamfelelőse lenni, nem vállalt társadalmi,
politikai vezető szerepeket, holott elöl járt a ka-
lákában végzett tevékenységekben.

Államvizsgákra készültünk a harmadik sze-
meszter vége felé anatómiából és fiziológiából,
mikor egy napon a fakultás pártszervezete tit-
kárának utasítására rendkívüli gyűlésre tereltek.

Rosszat éreztünk-sejtettünk, mert az efféle
„röpkék” semmi jót nem sugalltak. Ezúttal sem
volt másként: a párt titkára, akit magunk között
alvajáró anatómiai preparátumnak tituláltunk,
hű maradt stílusához, in medias res kezdte,
majd folytatta szólamát, ami vádbeszéd volt,
valahogy ekképpen, próbálok visszalapozni
megkopott emlékezetem gyűjteményében:

„Van közöttünk egy alak, akit ki kell rúgni,
mert hazudott, becsapott minket, antiszociális
elem, valóságos fertő! Ez a valaki G. Borisz pol-
gár − mutatott évfolyamtársunkra. – Szavaz-
zunk!”

Talán, sőt biztos, hogy akkor, abban a pilla-
natban kapcsolt volna a szavazógép, mert ilyen
és hasonló esetekben – sajnos bizonyítottuk! –
jól idomítottaknak bizonyultunk, de a „lelki
gyötrelmek őrmestere” még rá kívánt tenni egy
lapáttal, mert részletezni kezdte Borisz főben-
járó bűnét:

„Amiért lakolnia kell, az bűn: a felvételi ké-
relmével benyújtott önéletrajzában azt írta,
hogy apja hivatalnok, de nem részletezte, hogy
hol! Mi kinyomoztuk – képzeljék csak el! −: a
csernovici püspök titkára.”

Ez a rövid ügyészi, de inkább inkvizíciós rá-
olvasás némi, egy szusszanásnyi időt adott és
oldotta a megdöbbenéstől dermedt hangula-
tot; valaki halkan reagált:

„Ez olyan nagy bűn…! Szóljon Borisz!”
A felszólított falfehéren támolygott a hallga-

tóság elé. 
„Én – próbálta nedvesíteni cserepes ajkait –

én nem tudtam, hogy meg kell jelölni a mun-
kahely címét is…”

„… mert eleve magában hordozza a bűnös-
séget – robbantott a párttitkár −, de nem is le-
hetett másként, hisz ópiumon nevelkedett!”

„…ezeddig háromszor felvételiztem, mindig
sikeresen vizsgáztam, begyűjtöttem a szükséges
pontokat, de nem vettek fel… Jóakarók mond-
ták, hogy édesapám kötelezettsége az ok…”

„Helyesen cselekedtek! – reagált sátáni mo-
sollyal a preparátum. − Mi a dolgozó nép fiait
és lányait neveljük és tanítjuk, nem az osztály-
ellenségek kölykeit! Mit gondolt, becsaphat
minket?!”

Borisz megsemmisülve támolygott helyére,
majd a titkár szellemi emlőin nevelkedő és táp-
lálkozó évfolyamtársak ostorozták, egyhangúan
kiállva a titkár véleménye és ajánlása mellett.

Mielőtt elhangzott volna a „Szavazzunk!” pa-
rancs, letaglózottan megszólalt egy idősebb,
katonaviselt társunk:

„Szerintem, amit Borisz tett, az nem bűn, ha-
nem egyszerű szabálysértés, vagy ha úgy tet-
szik: rákényszerített tett. Borisz kitűnő diák,
szorgalmas, ezt tanulmányi eredményei, ma-
gaviselete, szorgalma is bizonyítják… Nem
lenne szabad megfosztani őt a tanulás lehető-
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ségétől, hisz nagyon-nagyon szeretne orvos
lenni…”

„Talán te is követni akarod!? – förmedt rá a
lelgyőr. – Egy tőről vagytok vágva! Na, látjátok
– fordult felénk –, ezért kellenek az ilyen és ha-
sonló gyűlések, mert ilyenkor lehet megtudni:
ki hogyan gondolkozik, ki a hűséges pártunk
eszméihez!”

„Nem, én csak szeretném követni a tanulás-
ban … Eddig úgy gondoltam, hogy itt szak-
embereket nevelnek, készítenek fel az életre,
meg hogy mindenkinek esélye van … Én nem
szavazok a kizárás mellett!” – fordult felénk
lángpíros arccal.

Egy tenyérnyi csend után viharos taps dü-
börgött a teremben helyeslő bekiáltások kísére-
tében.

„Mit tapsolnak rohadt tenyereikkel?! – pró-
bálta túlkiáltani a jelenlévőket a szónok. – Meg-
érdemelnék, hogy az egész évfolyamot kirúg-
juk!”

Kapta magát és mérgesen kirohant janicsár-
fiókái kíséretében.

Boriszt nem rúgták ki, de megbuktatták
mindkét állami vizsgán, és csak egyévi kény-
szerpihenő után, no meg azután, hogy a párt él-

Szűkebb pátriámban így nevezték a karácsonyi
ajándékot, melyet – mondanom se kell – szív-
repesve vártunk. A közelgő ünnepek csúcs-
pontja számunkra: gyerekeknek, a szenteste
volt, mikor is birtokunkba vehettük a kará-
csonyfa alatti Jézuskát, Jézuskákat. Már advent
első napjaiban egyre gyakrabban visszatérő
téma volt ez gyermekvilágunkban, mikor is ér-
leltük vágyainkat és elképzeltük a közelgő nagy
nap ajándékait, melyekről oly gyakran tettünk
említést a Nagy Jézuska földi küldötteinek, szü-
leinknek, és ezerirányú óhajunkat papírra is
vetettük az égi ajándékozó címére írott leve-
lünkben, emlegettük egymás közt tavalyi Jé-
zuskáinkat – kimondva és kimondatlanul ösz-
szehasonlítva azok minőségi és mennyiségi

harcosát kiakolbólították alkoholizálása miatt,
tanulhatott tovább és diplomázhatott.

Úgy tudtuk, hogy megbetegedett, epilepsziás
lett, és Rahót is azért választotta munkahelyéül,
hogy minél távolabb kerüljön rossz emlékű vá-
rosától. Elmegyógyászként kamatoztatta kivé-
teles tudását, betegei szerették, tisztelték, csa-
ládot alapított, két gyermeke született, de ő
korán, nagyon korán távozott. Azt beszélték,
hogy betegsége elhatalmasodott rajta, és szán-
dékosan túladagolta magát.

A tiszai áradás, a soron következő, meghiú-
sította szándékunkat: nem találkozhattunk Ra-
hón, mert a kegyetlen ár elmosta az országutat.

Az összegyűjtött pénzt elküldték nekem, ad-
nám át – alkalomadtán – a feleségének.

Napok múltával, mikor úgy-ahogy helyre-
állt a telefonos kapcsolat, feltárcsáztam Borisz
feleségét, elmondtam neki – többek között –
tervünket, elképzelésünket.

Könnyekkel viaskodva köszönte, de egy
időre halasztást kért, ugyanis azt a parcellát,
melyben Borisz földi maradványai pihentek,
elmosta a megvadult Tisza.

DR. SZÖLLŐSY TIBOR

Jézuska
jellemzőit –, megkülönböztetett hangsúllyal
azokat az ajándékokat, melyek megítélésünk
szerint szebbek, jobbak voltak, mint társaink
hasonló ajándékai. 

Ez sosem pénzbeli összehasonlítás volt, hisz
tudtuk, sőt kézzelfogható bizonyítékai is voltak
a nagyfiuknak, hogy a Nagy Jézuska nem vá-
sárol a boltokban, neki „vannak ajándékai”,
melyeket kinek-kinek érdemei szerint oszto-
gat; az értékrendet a mennyiség, változatosság
és újszerűség határozta meg: egy-egy ruhada-
rab, amire úgyis szükség volt, a lányoknál nem
került rivaldafénybe, amiben közrejátszott a ki-
sebb-nagyobb irigykedés is. Fantáziaébresztők
a babák, a babakelengyék, bababútorok voltak,
még abban a kivitelben is, melyeken látni lehe-


