
hanem bennük a legkülönbözőbb faju népek laknak, sokszor olyanok, kik 
két-három évtizeddel ezelőtt még nomádok, analfabéták, primitív vallási 
és társadalmi állapotok vakbuzgó hivei, minden ujkori racionális szellem 
és tevékenység számára hozzáférhetetlenek voltak. Ezek a városi élet 
révén bekapcsolódtak a modern kulturába, a szervezett kollektiv életbe 
és termelésbe, és elmaradt tömegeket gyökerestül formálnak át, ugyszin
tén elhanyagolt vagy lakatlan vidékeket változtatnak kulturterületekké. 
Itt tehát olyan nagyjelentőségü civilizációs és emberföldrajzi folyamat 
megy végbe, mint amilyen egy évszázad előtt Észak- és Délamerika pusz-
taságain kezdődött. Következményeik az emberiség számára nem lehet
nek kisebbek. 

É S Z A K S A R K I T Ö R T É N E T 

Irta: BORIS GORBATOV 

Különös esemény játszódott le az Uborka-szigeten. A z Uborka-szi
get elhagyatott kis folt a sarki tengerben, fölösleges lenne nevét a tér
képen keresni. Isten háta mögötti hely, fölötte jóhangzású, mondhatnánk 
költői, nagyon költői névvel. 

A sarkvidéki rádió emberei azonban csak Uborka-szigetnek hivják. 
Semmit sem tehetünk ez ellen, de miért is? Ime ők tréfálnak, pedig tud
nivaló, hogy éjjel-nappal hireket, üzeneteket közvetíteni nem különöseb
ben mulatságos dolog. Bárhogyan is, ennek a névnek meg van a maga 
története. A kis szigetet nemrég fedezték fel. A hajóskapitány gyorsan 
körülnézett (idegesitette, hogy a jég olyan hamar odafagy jégtörője ol
dalához) s jelentésében a következőket irta: „ A felfedezett szigetnek 
uborka formája van". Erre a rádiósok, minthogy minden hir rajtuk megy 
keresztül, a sarki szigetek családjának ezt az uj tagját Uborka-szigetnek 
keresztelték el. Ismét eltűnt a térképről egy „ismeretlen folt" s a fárad
hatatlan és bátor orosz hajós tovább vonult észak felé... 

Nemsokára megérkeztek a lakók is. A tányérnyi nagyságú medve
nyomok mellett nemsokára feltűntek a kisebb és formásabb emberi nyo
mok. Házak emelkedtek a hóból s a csendet emberi hang, emberi kaca
gás váltotta fel. Ma már mindenkinek megvannak a szokásai, esti 
sakkjátszmái, örömei, gondjai, szenvedélyei és unalmai... Mindenekfö
lött pedig boldogságuk. Természetesen ez a boldogság végeredményben 
a véletlentől függ. 

E g y napon egy asszony csak nyöszörögni, majd szivszaggató hangon 
sirni kezd, mig a férfi izzadságtól fénylő homlokkal, reszkető kezekkel 
teljesen képtelen rajta segiteni. 

Micsoda tévedés azt hinni, hogy az orosz sarkvidéken, ezeken a tá
voli szigeteken az emberek korlátolt életet élnek, mit sem tudva szom
szédaikról. Bizonyos esetekben igaz, két szomszéd, két sziget közötti tá
volság több ezer kilométer és milyen kilométer! Viszont vannak rádió
kezelők. 

És milyen emberek ezek a rádiósok, hogy az Isten áldja meg őket, 
tudtára adták az egész Sarkvidéknek, hogy a távoli Uborka-szigeten egy 
asszony szülési fájdalmakban szenved s a közeli és távoli szigetek lakói 



visszafojtott lélekzettel várták a szülés kimenetelét. S ahogy a Nordvik 
bányászai, a Cseljuskin tudósai, a Dixon rádiókezelői, a Tixie-Bay szere
lői s az összes Fehér-tengeren telelők szinte ott álltak a szülő asszony 
ágyfejénél, óvakodtak attól, hogy zajt üssenek, kinlódva nyomták el kö
högési rohamaikat s várták, hogy a kicsi megjelenjék, atyai fogadtatás
ra készülve — az valóban megható volt. 

— Na, hogy van? Hogy van? 
Ugyanez a kérdés érkezett a nappal és éjszaka minden órájában a te

le lő telepekről, de az asszony csak tovább kinlódott, kiáltozott s ugy tűnt, 
mintha sirását az egész Sarkvidék hallaná. Férje, aki olyan hasznavehe
tetlen volt, amilyen hasznavehetetlen csak férfi hasonló helyzetben lehet, 
együtt sirt vele s az orvos, akit hivtak, percről-percre idegesebb lett. Sze
gény ember! Nem volt szülész s az eset különös volt, a gyerek vizszinte
sen feküdt. 

Ezen a napon a rádióközpont a következő kétségbeesett táviratot 
kapta az Uborka-szigetről: „Segitség! Tegyetek valamit, mentsétek meg 
az anyát és gyermekét." Mit lehet itt tenni? A rádiókezelő, aki a hirt fel
vette, összeráncolta szemöldökét, letette a hallgatót és elindult megkeres
ni főnökét. E g y asszonyról és majdnem egy gyerekről volt szó. A z expe
dició vezetője és a rádió főnöke gondolkozni kezdtek. Mit kellene tenni? 
Elrepülni az Uborka-szigetig? Nincs repülőgép a telepen. Azonkivül éj
szaka van, hogyan lehet odajutni. A bizalmi elment a kórházba, hogy be
széljen az orvossal, akit Szergej Matvejevitsnek hivtak. Mit mondjunk 
róla? Egyike volt a sok orvosnak, akiket nem lep meg semmi és nem üt
köznek meg semmin. Ugyanolyan jól értett a pulzushoz, mint amilyen 
komolyan csóválta a fejét. Minden operációjához valami ócska viccel kez
dett hozzá s kedélyét egyformán őrizte meg az operációs és tea asztal 
mellett. 

Különösebb ismertetőjele nem volt. Kis pocakja, vörös kezei (mint 
minden sebésznek), mély hangja. Szemüvegtokja, mint egy revolver, ki
állt zsebéből. Ruhája mindig éter és más kórházi gyógyszerkészitmények 
szagát árasztotta. Szóval minta orvos volt. Sosem gondolkozott anélkül, 
hogy fehér köpenyét magára ne öltötte volna. S ha elfelejtette, környe
zete rögtön arra gondolt: „Vajjon mi lesz?" „Miért nem vette fel köpe
nyét?" Ilyen volt az orvos. Mégis volt egy érthetetlen dolog: miért jött 
ide elveszni a Sarkvidékre? 

E g y este, kávé után, a szalon kivételesen jó hangulatában Modorov, 
a magnetológus elterpeszkedett székében és szemtől-szembe megkérdezte 
tőle: 

— Bocsásson meg a tolakodásért, Szergej Matvejevits, de meg tudná 
Ön mondani, mi kényszeritette arra, hogy ide jőjjön? 

Szergej Matvejevits, akit váratlanul érintett a kérdés, felemelte kar
jait: — Hogy magyarázzam meg önnek? (kereste a szavakat). Mindenki 
a Sarkvidékről beszélt, én is, azt mondtam magamban: miért ne menjek 
el? Nem vagyok még tulságosan öreg... Nem? — kérdezte bajuszát tö
rölve. Aztán, látja, egy orvos érkezett hozzánk egyenesen északról. Na
gyon elragadtatott volt, A „tettek nagy mezején" mondta, különös 
esetek vannak. Várakoztam, aztán nem tehettem mást, határoztam. — 
Becsületes kék szemeit társára emelte és egyszerűen tette hozzá: - a 
javadalmazás is megfelelő... Ké t telet töltöttem itt, tetszik nekem a hely. 



Egy kis házat akarok magamnak épiteni Moszkva mellett. Tudja egy kis 
kertet, függőággyal és virágokkal. Gyengém az ibolyák és a virágok az 
ablak alatt. 

A z orvos ugyszólván hétköznapibb és egyhangubb volt, mint rend
szerint. Mégis, igy fáradtan, hétköznapian, vörös kezeivel, amint hasa 
kidomboritotta mellényét és jód és éter illatot párolgott, az egyetlen em
ber volt a vidéken, aki az Uborka-szigeti jövendő anyának segithetett, 
jóllehet maga sem tudta hogyan. 

Mikor a párt bizalmija, Vassia bácsi a kórházba érkezett, az orvos
sal bezárkóztak az irodába. 

Szükségünk van a segitségére, doktor... 
— Egy pillanat, egy pillanat, barátom, — válaszolt Szergej Matve

jevits hirtelen. — A z t mondja, szüksége van a segitségemre. Nagyon he
lyes, küldjék ide a beteget. Nem tudok segiteni valakin, aki, engedjen 
meg, valahol az ördögben van. 

De nekünk segitenünk kell — ellenkezett A főnök. 
— Hogyan? Hogyan? 
— Hát rádión. Megkaptuk a részleteket a betegre és a gyerek hely

zetére vonatkozóan, önnek nem kell mást tennie, mint megadni az uta
sitásokat. 

Szergej Matvejevits megütközve hosszan nézte a bizalmit: 
— Komolyan mondja ezt? — kérdezte végül sóhajtva. 
— Természetesen, nincs más mód. 
— Induljunk a beteghez — mondta. 
Aztán hirtelen megállt. 
— Miért vettem fel ezt a köpenyt? Eh, nem számit! 
(Milyen különös dolgok vannak a világon. Első eset a pályámon. 

Szülés, rádión keresztül, milyen megütközés lesz a kollegáim között. 
Gyerünk!) 

Azonnal összeköttetésbe léptek az Uborka-szigettel. A bemondó tu
domására hozta az összes sarki állomásoknak, hogy az eseményre való 
tekintettel a leadás kizárólag az Uborka-sziget számára történik s hogy 
az összeköttetés megszakad a szülés megtörténtéig. E g y pillanat alatt 
minden elhallgatott. A Sarkvidék visszafojtott lélekzettel figyelte, mi 
történik a távoli szigeten. Szergej Matvejevits elfoglalta helyét a leadó 
mellett. 

— Jó — mondta s hüvelykét idegesen mellénye hajtókája alá dugva, 
aztán a szokás erejénél fogva érdeklődött: 

— Na, kedves asszonyom, hogyan érzi magát? 
Minthogy nem kapott választ, kissé zavarba jött. Hiányzott neki 

mindaz, amit rendes körülmények között szülésnél használni szoktak. 
Nem látni a beteget, nem hallani nyögését és nyöszörgését, elvette bizton
sága egy részét. 

Ahhoz, hogy a szokásos rokonszenvet érezze a fájdalmak iránt, 
szüksége volt látni a vért, érezni a gyermek gyenge, vézna testét kezei 
között. De mindez hiányzott. U g y volt, mint az öreg katona, aki nevet a 
golyózáporban, de félénkké teszi a leshely csendje. A kórházi terem moz
galmában, sirás és nyögés közepette érezte helyét. I t t halványan világi-
tottak a villamos mutatólapok, valami recsegett a hangosan beszélőben s 
nem gondolt a fájdalomra. Nincs fájdalom? Hiszen bizonyára szenved!... 



Ott... Igen, iszonyúan szenved s várja az enyhülést. S mindenki körülötte 
ugyanugy várja. Na és? A készülék kezelője felé fordult s azt mondta: 

— Kedves barátom, kérdezze meg az orvost, milyen helyzetben van 
a gyerek most. — Gyönyörködve képzelte el, amint szavai hosszú és rö
vid sipolássá alakulnak s megkezdik repülésüket a levegőben. Kis idő 
mulva megérkezett a válasz. Szergej Matvejevits elolvasta és felhuzta 
szemöldökét. Igy kezdődött a különös szülés. 

A gyerek vizszintesen fekszik, mormogta félhangon az orvos. Hm... 
milyen különös eset... Legyen szives, kérdezze meg kollegámtól, tudja-e, 
hallott-e valamit arról, hogyan kell a gyereket megforditani a Braxton-
Hicks módszer szerint. Honnan ismerné? Fiatal ember, amellett belgyó
gyász — gondolta. Belgyógyász... mint minden sebész, kis megvetést ér
zett irántuk. 

A válasz megerősitette kétkedésében. 
„Hallomásból ismerem az eljárást, de kérem adjon meg minden uta

sitást erre vonatkozóan." 
— Mossa meg a kezét alkoholban és mártsa jódtinkturába. Mossa tiz 

percig barátom, diktálta az orvos, mialatt a távirdász, mintha isten
tiszteletet tartana, gondosan továbbitott minden szót, beleértve a „bará-
tom"-at is. 

De a mondatnak meg volt az orvosi jelentősége is. A z Uborka-szigeti 
orvos udvariasan jelentette, hogy megmosta kezeit. 

— Helyes, — erősitette meg az orvos, — most a beteg fertőtlenitése. 
Aprólékos utasitásokat irt egy papirszeletre s a távirdász elé tartot

ta. Ez, szerepe fontosságának tudatában egész vörösen ráhajolt a gépre. 
Egyetlen hibás tetű is ártalmas lehet. Egyszerre elvesztette: kissé arro
gáns könnyedségét, mely a távirdászok sajátja s lassan, gondosan irta le 
az Uborka-sziget válaszát. 

— Most - folytatta az orvos — a belső vizsgálat a balkezével... 
A z elhatározó pillanat elérkezett. „Mi lesz, ha az uterus nem eléggé 

nyitott, — morfondirozott az orvos. — A z ördögbe! Miért nem lehetek 
ott? Lehetetlen látni, ha nem én csinálom". 

Izgatottan és nyugtalanul várta a választ. Hogy kissé csillapodjék, 
az ablakhoz ment és kinézett. Mindenütt hó. Hó a hangáron, hó a fürdőn, 
hó a zátonyokon s amott a tundrákon. Vájjon a hold az, ami oly zöldes 
fényt ad a hónak? 

— Eh, álmodozom. 
— Szergej Matvejevits, — mormogott valaki. 
Megfordult, a távirdász és a geofizikus feleségével találta szemben 

magát. 
— Szergej Matvejevits, hogy megy a dolog? — kérdezte élénken a 

távirdász feleséige. 
— Hogyan megy? Mi? — válaszolt unottan az orvos. — Kérdezze 

meg férjétől, Maria Iljinishna. Ő játszik a rádióval s jobban tudja, mint 
én. Én nem tudok semmit, nem látok semmit, csak a havat. 

— Csak azt akarjuk... 
A geofizikus felesége zavartan szólt: 
— Látja, volt egy barátnőm. Gyereket várt, ugyanez az esete volt, 

ismerem minden részletét. Lehet, szeretné tudni a dolog részleteit. El
mondom hogyan... 



— Drága asszonyom... nem ez a mi dolgunk. 
A z orvos magánkivül volt. 
— Nem az ön barátnője szül. Mit akar ön tőlem? 
- Hogyan? Mit akar ön mondani? Én... 
Meg volt sértve. 
— Ön megbánt, Szergej Matvejevits. 
Ebben a pillanatban a távirdász választ hozott az Uborka-szigetről. 

A z összes orvosi kifejezések ismeretlenek voltak számára, mégis az a kel
lemetlen érzés volt, hogy a közlés kellemetlen hirt tartalmaz. 

- Jó! — az orvos felnevetett, amint elolvasta. A nyilás két és fél 
ujjnyi. Jó, jó, drága asszonyom. A Braxton-Hicks módszer szerint járunk 
el. Visszafordult a leadó felé. Valaki gyorsan széket tett alá. Egyébként 
mindenki azonnal átlátta, hogy a döntő pillanat elérkezett. A távirdász 
elsápadt, a bizalmi csendet intett, jóllehet a csaknem tele terem egyál
talán nem volt zajos. Mindenki előrenyujtott nyakkal, meredt szemmel fi
gyelte az orvost. A z orvos uj bátorságot és uj bizalmat érzett magában. 

„Minden, amit tehetek, gondolta, megmondani hogyan kell s lehet 
minden jó lesz. És én... én..." 

Diktált: „Jobb kezének két ujjával próbálja erősen megfogni a gyer
mek lábát." 

Tak, tak-tak... A billentyűk pontokat és vonásokat küldtek az éter
be. A z orvos már nem volt szórakozott, nem jártak máshol gondolatai. 
Maga előtt látta a beteget. Ő volt az, aki két ujjával megfogni igyekezett 
a gyerek lábát. Hallotta az asszony sírását, érezte a gyerek lábának si
maságát... 

„Nehogy tévedjen, — kiáltotta (a távirdász engedelmesen további
totta a jeleket). Nehogy a lábakat összetévessze a kezekkel. A talpat ke
resse barátom, a talpat és ragadja meg jól. Vigyázat: ne huzza a keze
ket." 

Ezalatt az Uborka-szigeten ugyancsak tömeg vette körül a távir-
dászt. A férj, izzadságtól fényes hajjal szaladgált a betegágy és a felvevő 
állomás között. A z orvost pedig felvillanyozta Szergej Matvejevits segit
sége. 

Érezte betege könnyel telt szemét. 
„Bátorság, bátorság. Szergej Matvejevits és én segitünk. Ime a talp. 

Milyen lágy." 
„Fogom a lábat" — érkezett a hir Szergej Matvejevitshez. 
— Helyes! — kiáltott fel, — meg van a láb. Ragyogó! 
— Meg van a láb! Meg van a láb! 
Vidám morgás szaladt át a szobán. A z emberek nevetni, mozgolódni 

kezdtek és üdvözölték egymást. De Szergej Matvejevits alakja elkomo
rult és mindenki ujból elcsendesült. 

— Most, — rendelkezett, — forditsa a lábánál fogva és a másik ke
zével... 

Ismét elfelejtette a távolságot. Ismét a beteg ágyánál képzelte ma
gát, amint utasitásokat ad asszisztensének. Erre a csodálatos asszisztens
re gondolt: E g y belgyógyász, de nagyszerű segitség. Érezte, hogy minden 
jól végződik. Bizalma megerősödött. Hosszu percek teltek el, sőt egy óra 
Szergej Matvejevits utolsó utasitása óta. 

(Nem felejtettem el semmit? Vajjon jól értette a belgyógyász? A z 



ördögbe is, miért nem lehetek ott?) 
A hangosan beszélőre szegezte szemét, várta a választ. És megérke

zett, de rövid és hosszu hangok formájában. Kínai ábécé. A távirdász 
vállán keresztül a papirra nézett. „ A helyzetváltoztatás — olvasta — tö
kéletesen sikerült." 

Győzelem! kiáltotta a távirdász, képtelenül arra, hogy vissza
tartsa magát. 

Győzelem! Győzelem!... 
Mindenki ideges lett a szobában. 

Drága doktor, drága Szergej Matvejevits... 
— Hallgassa meg a gyerek szivverését! — nyögte dühösen az or

vos. 
Haragudott magára, hogy elragadta az utolsó hir, mint valami segéd

orvost az első operációnál. 
- Ellenőrizze a gyermek szivdobogását! — kiáltotta a távirdász-

nak, aki hirtelen visszaült a billentyükhöz. 
A gyermek még nem született meg. 
— Tul korán, barátom, tul korán — mormogta Szergej Matvejevits 

szemrehányással mindenki felé, aki csendesen várakozott a szobában. 
— Tul korai — ismételte alig hallhatóan. 
Hirtelenében szenvedélyesen kivánta, hogy éljen a gyerek, a hajas 

gyerek. Saját gyerekének képzelte. A z asszonyt megmentjük, de a gye
rek?... 

„Hallgassa a szivverést, hallgassa figyelmesen!" 
„ A sziv tisztán és rendesen ver" — hallotta a távirdász szavait. Nem, 

ezek nem a távirdász szavai voltak, ez a gyermek szivdobogása volt az 
anyaméhben. Egy a világra nem jött, de születésre kész teremtmény sziv-
dobogása volt, mely bátran kiáltja világpolgári jogait. Vajjon milyen szi
ve van? Ó, jó szive, bátor szive, olyn szive, mely hálás a hazájának a 
távirdásznak, a telep bizalmijának, a belgyógyásznak (rendes fiu, na
gyon rendes) és neki, Szergej Matvejevitsnek, a derék orvosnak a téli te
lepen. Jóizűen nevetett, boldogan, ahogy nem nevetett még soha. Csak
hogy ez nem a győzelem, nem a gőg, nem az önelégültség nevetése volt, 
hanem valami olyasmié, amit nem tudott világosan megérteni. 

Gondolatai itt hirtelen megszakadtak. A szülő asszony utolsó ret
tenetes fájdalmainál tartott. A hirek az Uborka-szigetről szüntelenül jöt
tek. A z ottani orvos röviden elmondta az asszony állapotát, a görcsöket, 
mig a férj hozzátette: „Rettenetesen szenved, mit tegyünk doktor? Szegény 
közel áll a haldokláshoz. Könyörüljön, tegyen valamit. Nem birom to
vább hallgatni nyögéseit." S ugy tűnt, mintha itt, a hangszóróban is hal
latszanának a beteg hatalmas kiáltásai. 

Szergej: Matvejevits megfordult s meglátta a bizalmi komor alakját, 
amint pipáját rágta. 

— K i az? — kérdezte hirtelen az orvos, nem az ön felesége az, aki 
szül ? 

— Valóban — nevetett a bizalmi — nem az enyém, de mindaketten, 
asszony és gyerek kissé a miénk. 

Szergej Matvejevits elhallgatott. Dühös volt magára az ostoba kér
désért s azért, hogy nem értette meg társa érzelmeit. De most nem volt 
idő ezen gondolkozni. 



— Hallgassa a gyerek szivverését. 
Három óra telt el... Három óra hosszat ült a készülék mellett és 

most rettenetesen fáradtnak és elgyengültnek érezte magát, mintha meg
verték volna. Vajjon vége van már? 

Ebben a pillanatban a távirdász elorditotta magát: „Fiu, fiu!" Fel
ugrott : „F iu!" Átadta az üzenetet Szergej Matvejevitsnek, aki fennhan
gon olvasta: „Doktor, barátaim, gyermekem van, fiu, köszönök mindent, 
amit tettetek, köszönöm drága Szergej Matvejevits." 

Mindenfelől kezek nyultak az orvos felé, üdvözölték, hálálkodtak és 
csodálták. A bizalmi hosszan megszoritotta kezét: 

— Istenem, Szergej Matvejevits, csodálatos ember ön. Fogadja elisme-
résemet. 

Szergej Matvejevits csak ült zavartan, elérzékenyülve. Hirtelen kész 
let t volna sirni vagy nevetni. Mit meg nem ért ő, öreg, szolgálatban meg
őszült orvos? Miért a boldog apa üzenete s a körülötte levők öröme miért 
érinti annyira? És a bizalmi mit is mondott?... Hirtelen villanásban ugy 
látta, hogy mestersége, álmai, diákévei, minden, amit eddig tett, ez a szü
l é s . . . a gyermek megszületett valahol sokezer kilométerre 
innen s a körülötte levők szorongatják a kezét. Most 
álma a kis házról egy... egy mivel? Ibolyákkal az erkély alatt olyan ki
csi dolognak tűnt s a kis orvosi világ is, amelyben élt, az operációs asz
tal és orvosságos üvegek. Egyszerre megnőtt, megvilágosodott. Először 
vetett számot tisztán a távoli Uborka-szigettel s levert, csendes embereivel, 
amint a gyermek születését várják. 

Egyik azt mondta, hogy az orvos jelentékeny ember, hős s hogy az 
egész történetet megirják az ujságok, Szergej Matvejevits azonban sze-
,rette volna ezt mondani: „Egy pillanat barátaim, ti üdvözöltök engem, 
,de miért? A gyermekért, aki megszületett? Én, én születtem meg, csak 
t i nem vettétek észre. Ti voltatok, akik a Braxton-Hicks módszer szerint 
vizszintes állapotból rendes állapotba hoztatok és ime előttetek áll egy uj 
ember." 

A boldog esemény hire, a gyermek megszületése az Uborka-szigeten 
mindenkit megkapott a Sarkvidéken. Mindenünnen érkező szerencseki-
vánatok halmozódtak a sebész asztalán. Minden telepen mindenki örült, 
mindenki ugy érezte, mintha neki született volna fia. 

A Cseljuskin hidrológusai s a Nordvik bányászai nevetve törték a 
jeget. Egy öreg a Fehér-szigeten kutyáit hajtva szintén felnevetett s a 
Dixon kopaszszáju meteorológusa kitépte magát dühöngő ciklonokkal te
lerajzolt térképei közül s vidáman, gyerekesen ő is fölneveett. 

S ezek az erős, bátor emberek vajjon miért reszkettek előbb és miért 
nevetnek fel most? Miért? 


