
MOLNÁR KATA:

AZ AJTÓ ELŐTT
Tegnap délelőtt megmondták neki, hogy ma sorra kerül az
operációval; tegnap este már nem kapott vacsorát s ma egész
nap nem kapott egyebet egy csésze üres teánál. E pillanatban
Vera az ágya szélén ült, nyugodt várakozásban már, most
nem volt semmi láza és csendesen, érdeklődve nézegette a
koradélutáni óra tejüvegfehér világosságában a nagy, sok
ágyas terem életét. Az ablakok felől eláradt a tiszta, éles
napfény. Hűvös derűvel, egyenesen világitott rá az ágyakra
és ebben a fehér, ritka világosságban a látogatók és betegek
zsongó, tompított beszélgetése úgy úszott egybefolyva, meg
meglebbenve néha végig a termen, hogy látni lehetett a le
vegőben; mintha fátyol úszott volna.

A Verával szemközti ágyban egy madárcsontú. öreg né-
met kisasszony habos süteményeket kapott egy hasonlóan so
vány öreg hölgy től s most mohón nyalakodott, magafeledt él
vezettel, mint egy gyermek, az elragadtatás és a hála grima
szával susogva minden lenyelt falat után:

- Ach, Gnadíge, wie gut ...
A fal melletti sornak a közepén az özvegy ezredesné ép

pen e pillanatban nyujtotta utánozhatatlan gráciával csókra a
kezét egy őszfejű alezredesnek, aki Iínoman illatszeres és
nagyon katonás, frissenberetválkozott eleganciával most állt
meg Ieszesen az ágya mellett. Az ezredesnének epekövei vol
tak, de ezeket bizonyos lankadt és előkelő özvegyi bájjal vi
selte. Szerette, ha tudják róla, hogy csak azért van itt a kö
zös teremben, mert nem birja depresszió nélkül a különszo
bák csendjét. A vele szomszédos ágyban eg'$' állatorvosnak a
szép, szőke felesége feküdt, aki fel-feltörő, fojtott kacagással
élvezte jogászöccsének most közelhajolt fejjel, súgva leadott
diszkrét adomáit. A szép szőke asszony hanyatt feküdt, a há
tán több mint két hónapja már, pneumatik-párnákon valami
súlyos betegséggel, amitől időnkint mozdulní sem tudott,
csak kacagni, de ezt akkora őszinteségével a gyönyörűségnek,

hogy elkapta tőle menthetetlenül, aki ránézett. Az ágysor vé-
gén, az utolsó ágynak a szélén Dominika ült, a gnómtestű.

rút és vidám, öreg dalmát cseléd, akinek hónapokkal ezelőtt

az arcába robbant egy karbidlámpa és azóta őslakóvá honoso
dott itt a klinikán, tűrve, hogy karjairól és hátáról lefejtett bő

rével lassankint egészen újjáfoldozzák az arcát. Itt-talált és
továbböröklött, kéretlen cselédje volt az egész folyosó minden
termének, együtt jött-ment az ápolókkal és virrasztott az in
spekciós apácával és megterítette, feldíszítette szépen a kis
asztalt az utolsó szentségekhez azok mellett az ágyak mellett,
ahol ez volt a legtöbb, amit még tehetett. De a látogatási idő

alatt - az urak szokásainak kijáró illemmel - tapintatosan
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félrevonult, leült az ágya szélére és nézegette magát egy
csorba kis tükörben két óra hosszat, az elképzelhető oldalak
és szemszögek minden pontjáról külön-külön végigvizsgálva
egyre jobban rendbehozott arcát, amelyet - néma, tanács
talan és növekvő nyugtalansággal - egyre kevésbbé talált
ismerősnek.

A terem ajtaja nyilt e percben. Vera dereka megegyene
sedett hirtelen, a műtős-madám hatalmas fehér alakja állt a
küszöbön. Gyorsan szétkutató szeme most meglátta a fiatal
lányt; - hát igen. " - Vera halk mosollyal bólintott felé, 
mire a madám intett volna neki, már föl is állt helyéről, in
dult. A teremben mintha csend lett volna e pillanatban, a töb
biek odanéztek.

- Szegényke - szólt át csöndesen az állatorvosnéhoz az
ezredesné. - Mind a két veséje. És milyen bátor.

- Van itt valakije? - kérdezte a küszöbön Verától a
madám, mosolygott és hatalmas, hadvezéri karját rányugtatta
a fiatal vállakra. Vera megrázta fejét.

- Nem, - mondta. Mosolygott ő is, de a hangja egy
szerre olyan lett, mint azé, aki merőben váratlanul veszi
észre, hogy jóideje fázik már. - Az édesanyámnak tegnap
azt mondtam, hogy csak holnap kerülöksorra. Azért, hogy
ma ne jöjjön be.

- No, hát csak bátran, kedves! Nem lesz semmi baj,
nem kell félni. Van hamisfoga, olyan, amit ki tud venni?

Vera fölnevetett. Furcsának találta, hogy nem tud eg&
szen ráismerni a saját hangjára. A madám is nevetett és
megveregette gyengéden a hátát.

- Hát csak bátran, kedves, nem kell félni. Most ma
radjon itt a folyosón, álljon meg ott a műtő ajtaja előtt. Vár
ja meg, míg szólítják, három-négy perc az egész, aztán már
bent is lesz.

- És mikor leszek kint? ..
Nem is vette észre, hogy ezt csak gondolta; azt hitte,

kérdezte is. Egyedül állt a műtőterem ajtaja előtt, amadám
már eltünt. Két ápoló a keresztfolyosóról egy gördülő ágyat
tolt a műtő ajtaja mellé a falhoz. Kurta szóváltás után elsiet
tek és Vera magára maradt a folyosón.

Hirtelen jutott eszébe, hogy szét kellene néznie itt. Hát
ha semmit se lát többé abból, ami most még körülveszi. A
gondolat annyira váratlanul jött, hogy tétován fölemelte tőle

a kezét, talán a homloka felé; és ekkor megérezte, hogy az
ujjai remegnek. Egyszerre rettenetesen félni kezdett. A lel
kéig végig didergett valamitől, ami úgy nézett rá üresen, jég
hideg titokként, mint egy üres szemgödör.

S hideg és üres szédületben egyszerre elkeringeni érezte
maga körül egész életét. Mit hagy itt? Élt valamit, csinált
valamit a huszonegy évével?.. Milyen lázasan, milyen tit
kos, lázas, gyötrelmesen fájdalmas reménytelenséggel volt sze
relmes egyszer, milyen sokáig, milyen nagy dolog volt ez és
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· .. miért? És hogy azt hitte, jelesen fog szigorlatozni min
denből az idén és ... miért is'? Miért akarta ezt ...,. mik vol
tak ezek? Hol vannak? Mije van, amive gondolhasson hirte
len, mije van még, ami vele marad, amibe megkapaszkod
hatna most, - valami, amit magához ragadohatna e pillanat
ban, - mielőtt elindul ... ! Összekapkodni valamit, - vala
mit, -- amíg még lehet, - valamit - magávalvinni ! Magá
val vinni valamit, innen-valót, - oda - ami elkíséri, amibe
belefogózhatna. .. menteni, menteni valamit, gyorsan, amig
még lehet, innen, ... - valamit - amiért itt volt!

Megdermesztette az érzés, amit e pillanat ezredrészében
világos" nyitott, látó szemmel megélt, - hogy elindul nem
sokára és a világűr magányosságában egyedül fog távolodni,
egyedül és meztelenül, egy csupasz, testetlen, magárahagyott
lélek, amely világtalan útján csak előre megy már, előre.

messze és egyedül, időtlenül az idők parttalan, mindig-folyó
kezdete elé, egyedül, meztelenül és üresen ... Mintha soha
sem élt volna. Nincs vele semmi és nincs vele senki. Sem
mi és senki.

Csak az édesanyja... A szeretet, amely jóságot adott.
Amely adott méregetés, csere, számlálás nélkül, mert egyebe,
többje, amit adhatott volna, nem volt ennél, hogy adott. Aki
mindent adott.

A szeme egyszerre telefutott könnyel, a torkában meg
buggyant a fájdalmas sírás, a falnak támaszkodott, úgy zo
kogott. Oly mindegy volt e percben, hogy valaki jöhet! Hogy
meglátja valaki... Még ömlő könnyeinek a káprázatából.
égő szemekkel nézett föl,észre sem véve, hogy ahová néz,
ott lát valamit. - S azután egyszerre, hirtelen meglátta, hogy
a gördülő ágyon, amely mellette áll, valaki fekszik. Mozdu
latlanul.

A könnyei - mintha kiszáradtak volna, olyan lett a sze
me egyszerre, mint a rácseppént vizet felsütő forró kij. Az
irtózat végigrázta rninden tagját. Halott van mellette?

A szörnyedés iszonyodó kényszere erősebb volt az aka
ratnál; előrehajolt, hogy még jobban lássa. És ekkor észre
vette, hogya takaró a fekvő ember meHe fölött alig látha
tóan, lassan emelkedik. Lassan és egyenetlenül.

Csak az arcot látta, a test állig letakarva feküdt.
Egészen fiatal férfi volt. Csukott szeme mély, barna gö

dörben feküdt és elkeskenyedett szája rettentő szenvedés bé
lyegét viselte. Amikor a lánynak a rémület hipnózisában
fogva tartott szeme rárettent, lassan fölnyitotta szemét és
mereven beletekintett az öt néző szemekbe.

Ami ezután történt, azok közül a túlfeszített élmények
közül való volt, amelyekké döbbenetesen felmagasodnak néha
egészen kicsiny dolgai az életnek. A két mozdulatlan ember
egymást néző szeme összekapaszkodott, - egymásba kapott
és összehullott, mint két egymásra esett árnyék.
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A férfi tekintettelen szeme fáradt, felnyílt tágulással,
nyíló, egyre nyitottabb. egyre látóbb pupillával nézte a lányt.
Valami fekete mélyű örvény sötétjéből közeledett ez a látása
szervére ráismert belső fény, szornorúan, egyre szomorúbban,
mereven, keserűen, egyre keserűbben. egyre közelibben,
egyre félelmesebb fényességével a sötétnek, amelyből még
előhatolt. És egyszerre ez a tekintet megszélalt. némán, hang
és szavak nélkül, világosan és érthetően, rémítő, embertelen
fáj dalommal :

- Te, - mondta az egyre táguló néma örvény, - te ...
te, - te, - te ...

Az örvény tágult, még tágult s aztán megmozdult és most
felviharzott. A táguló szemekben a néma szó már kiáltott,
valamit kiáltott, felhabzó dühvel, csikorgó váddal a mozdu
latlan fogak között, a sors elébe vetett vergődő, élő konc
marta bele véres tehetetlenségét egy másik ember húsába, a
rettenetes kiáltást a másik ember felé, aki még nem tart ott,
ahol ő:

- Te ... te, te, te, te... - Akart valamit! Valamiért
kiáltott, küzködve, elhalón, valamit meg akart értetni a má
sikkal, valami szörnyű könyörgés kinja tüzelt föl a szemek
ben, amelyekben most kialudt a vád; a könyörgés maradt
csak ott azelfeketedett örvény alján, egy hangtalan, ember
telen gyötrelmű, szakadatlan, szakadatlan könyörgés: - Te,
te, te - te ...

Vera még az ujjai hegyével is érezve tudta, hogy ez a
férfi valamit kér, valamit akar tőle, - mintha mind az uj
jai hegyén felpattant volna a hús, mintha meztelen, szabaddá
kiszakadt idegekkel tapadt volna ennek a másik embernek
a némasága fölé, az eltágult örvenyű szemek fölé, a hangta
lan, szörnyű könyörgés kínja fölé, hogy megértse, amit ez a
talán utoljára szólaló élet akar megértetni a másikkal ... ; s
a lélek üvegszállá feszült idegeinek e túlpróbált pillanatában
Vera hangosan felnyögött egyszerre, két tenyerével kétségbe
esetten az oldalához kapva, ahol belsejébe hasitott az oly jól
ismert, már lesben álló testi fájdalom brutálisan váratlan
görcse.

A kiáltó, könyörgő, gyötrelmes szemek örvénye feltágult,
döbbenetes feketén. Aztán becsukódott; lassan, ahogyan vi
zek hullanak össze, amikor elsímulnak. S aztán mégegyszer
felnyílt. És most ködös volt; áthatolhatatlanul, mint a függö
nyös, sűrűdő homály, amelyben fájdalmas, utolsó, elszánt
hangjának úszik utána lassan, köd mögött, egészen közel egy
láthatatlan hajó. Úszik, távolodén az éjszaka felé, mind mesz
szebb a ködben, bele az éjszakába, ahol egyedül megy már;
fénylő, felgyúlt ablakok veleúszó sorává kettőződve a nyugal
mas mélység tükörré feketedett, néma színén.

Vera a szája elé kapta remegő, jéghideg kezét. Egy ápoló
sietett vissza gyors kacsázással a folyosón, a műtőterem ajta
ja nyílt, valaki kiszólt:
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- Tarnay doktort középre. Győrffy Vera, - maga az?
Csak bátran, nem kell félni.

... Tarnay doktor. A nevénél többet sohasem tudott meg
Vera arról az ismeretlen fiatalorvosról, akit ugyanakkor
operáltak, amikor őt; - de a férfit már későn. Orvos volt,
Tarnay doktor, fiatal volt és Vera sohasem tudta meg róla,
ki míndenkije volt életében. De hogy a végsőn egyetlen, amit
innen elvihetett magával, az ő volt, ezt tudta. Ami őneki fájt,
a férfi azt vitte magával. Egy másik embert érzett és el tud
ta felejteni, hogy szenved és hogy meghal.

Molnár Kata

VÉGH GYÖRGY:

STROFÁK A BÖLCSESSÉGRÖL
Jaj, hol van már a háromélű kardom,
a néger herceg sárga pallosa -
piros láng volt a hamvas éjszakában
s belepte már az éj sötét hava.

Hajad színét is régen elfeledtem,
elfútt a szél, a balgatag vihar 
kertemben nem virágzik már a hársfa
s az ég sem boldog kék rózsáival.

A nyár lustán hever e délutánon
s a meggv tüzes-piros, miként a bor
egy sas kering fölöttem évek óta
s hátam mögött négy medve bandukol.

Ha macskát látsz a háztetőn vasárnap,
egy korhadt seprűt fogj és vágd agyon
ha nem találod ei, vég-y hátizsákot
és büntetésből hordd a hátadon.

A lámpa nem meleg, ha nem világol
s a köd fölfalta minden kincsemet 
de még enyém a nyár, a holdas álom
s a néma hattyúk nékem zengenek.

A boldog őszt talán már meg sem érem,
s ha hull, jaj, nem nekem hull már a lomb
tíz versemet dúdolják majd az erdők

s a Iuresattél e versemen borong.

Ha hindu volnék, most Buddhát imádnám
és szöges deszka volna vánkosom -
a Gangeszban fürödnék minden éjjel
s kígyót bűvölnék minden hajnalen.

Úgy búsulok: [aj, eltörött a tükröm
és reggelente nem látom magam -
mí lesz velem, ha nem veszem majd észre,
hogy kormos ifjúságom veszve van?
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