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Jolánta soror, a műtősnővér most látta először életében izgatottnak
a főorvos urat. Nem is csoda I Közeledett a front! A kórházat sebtiben
be kellett telepíteni a kolostor pincéjébe. Hol van itt a szent, steril le
vegő, ami nélkül Rády főorvos eddig nem tudta elképzelni a munkát!

Egymásután hozták a sebesülteket a bakonyszegi útról. A mene
külők karavánja repülőtámadást kapott, még szerencse, hogy csak gép
puskáztak.

- Sintérmunka ez! - dörmögi Rády véresen. Nagy, templomi viasz
gyertyák adják a fényt, s óriásnak rajzolják az orvos tömzsi alakját
a penészes, bolthajtásos falakra. Keze bűvészügyességgel forgatja a esi
peszt, az ollót meg a pólyát.

- Tetanusz-szérum I Húszezres! - mondja parancsoló pongyola
sággal.

Jolánta nővérben megállt a lélekzet. Eszébe villant: a szérumos
dobozt a menekülés izgalmaiban a sterilizátor mellé tette, hogy szembe
tűnjön. Ö maga akarta a fontos gyógyszereket pártfogásba venni, de
hirtelen be kellett állnia betegvivőnek, mert a kisriadó sürgette őket, 
és a doboz ottmaradt.

- Nem hallotta, nővér?1 - türelmetlenkedett az orvos. - Teta
nuszt meg novocaint!

- Azonnal, főorvos úr - rebegte az apáca -, csak... elkeverő

dött ... Addig itt van egy kis klóretil ...
Rády akkorát szusszant, mint a dühös bika, ha vöröset lát.
- Nekem pancs nem kell, érti, soror?1 Nekem novocain kell meg

tetanusz I
Felülről tompán zuhogott. Megint az utat veretik. Mint tömör

koutrebassz egyre erősödő állandó ágyúdörgés festette alá a bombarob
banásokat. Jön a front!

A noviciusok és klerikusok hordják a sérülteket s a kolostorba
menekülők cókmókjait. Vékonyak, pergamentszínűek, arcukon a belső

ember zártsága, de valami láthatatlan motor emberfölötti erőt kölcsö
nöz nekik. Mintha az éjt-napot betöltő szolgálat valami természetes élet
tevékenység volna számukra!

Julián, az "aposztata", egész éjjel fuvarozta társaival a betegeket
és a falusi szegényeket, de most is tréfák röpködnek az ajkáról, igazi
aranyember, neki kellene szólni a tetanusz-szerum miatt.

- Tisztelendő úr ... , tisztelendő úr - rebegi Jolánta nővér, és
enyhe pírba borul patyolatfinom bőre -, nagy szívességre kérném ....

De Julián óriási alakja süketen csörtet el mellette.
- Még két családom van ... öregek ... - lihegi oda valakinek, és

máris cipeli csapatát a gádor felé.
Mintha az évszázados falak közé menekült ezrek kítalálták volna

szegény műtősnővér gondolatát, felmorajlik az ima ajkukról:

Most segíts meg, Mária,
0, irgalmas SzűzanyaI

Keservét a búnak, bajnak,
Eloszlatni van hatalmad ...

Jolánta is velűk rebegi:
Hol már ember nem segíthet,
A te erőd nem szűník meg ...
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Egy fehér arc világít most feléje az ajtó homályából. Paszkál atya
az, a szent botanikus. Ismeri a rózsák lelkét, de ismeri az emberek baját
is, mert mindent és mindenkit szeret.

- Nincs szükség valamire? - kérdezi csendesen.
Az apáca elmondja neki a doboz ügyét, de hozzáteszi:
- Nem venném a lelkemre, főtisztelendő úr, ha felmenne érte a

veszedelembe. Bűnhödjek én magam Jézus nevében egyedűli... Csak
valaki a helyemre állhatna!

- Kérem a kulcsot!
Csak ennyit mond Fejes Paszkál, aztán magas alakja eltűnik a

pincegádor nyüzsgésében.
- Deo gratias I - sóhajtja Jolánta nővér, de bűntudatot érez. Mi

közben kötöz, és Rády főorvos keze alá segíti a sebesülteket, Paszkál
atya alakja libeg bele képzeletébe. Látja aszkétikus arcát: vércsík vonul
át rajta ... talán az út porában fekszik vagy a kórház folyosóján ... kezé
ben a tetanuszos doboz ... ó, Uram Jézus, csak most ne hagyj ell

- Mi az, kedves nővér, miért remeg a keze? Olyan ügyetlen ma,
mint egy kezdő gyakornok a· belgyógyászatonl

Igy gyalulja a rettenetes Rády. Szinte kegyelettel tiszteli Jolántát
szakértelméért, emberfölötti önfegyelméért, de most bünbak kell neki.

Az apáca felelni akar neki, de berohan a kötözőbe egy vidéki asz
szony, valami földbirtokosné, az ura a sarokban fekszik súlyos sebbel.

- Főorvos úr, drága főorvos úr - lihegi számonkérő hangon -,
adtak már az uramnak tetanuszoltást? Sok ló volt az országúton ... Figyel
meztetem, főorvos úr, ne feledjék el... Csak ne kímélje a tetanuszt,
arannyal fizetek!

Görcsös zokogásba tör ki.
- Csend l Kussl
Egészen durván szól rá a doktor. De az asszony nem enged:
- Ilyen kórházI Már hússzor szóltam I Hússzorl Kórház ez? Nem!

Ez egy infernol ... Az ördögbugyrod a Dante Poklábóll . " Az ördögbugy
rod! ... Nincs szérum, nincs szérum!... Ez aKainal '" Káin, Káin!

Valami rajongó női hang elkezdi a pincébe préselt kárhozottak
közül:

. - Boldogasszony anyánk! ...
A magyar föld minden szegletéből szoronganak menekültek a kolos

tor pincéjében, Gyergyóból éppen úgy, mint Zemplénből, a Kunságból
éppen úgy, mint Vasból.

- romlott hazánkról, ne feledkezzél meg, szegény magya-
rokról .

- Paszkál atyáról se feledkezzél meg - imádkozza Jolánta nővér,

és most a remény játszik már vele: biztosan gyóntat valakit útközben,
vagy egy romházban, azért késik. Be kell vallani már az egészet a fő

orvos úrnak, hogy ő az oka mindennek, az ő gyarló kapkodása.
Valaki elkiáltja most magát:
- Utat I
Jolánta nővér lelkében belehasít a sejtés forró tőre:

- Paszkál atyaI
Igen, őt hozza két novicius. Úsz, gyér haja csapzottan pásztázza

be verejtékes homlokát. Mint a villanyáram fut át a pince lakóin:
- Paszkál atya megsebesűlt!

Valami szilánk érte a- kórház kertjében. A fájdalom eltorzítja az
arcát, de az akaraterő lebéklyózza a fájdalmat. Titokban, hogy Rády meg
ne lássa, átadja a szérumos dobozt Jolántának.

Benedicite!
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- Főorvos úr, megvan a tetanus-szérum meg a többi!
A nővér szavában már nincs ujjongás, meghalt az, mikor Paszkál

atyát megpillantotta.
- O, meg tud nekem bocsátani, főtisztelendő úr -suttogja meg

semmisülten a sebesült fülébe. A szerzetes nagylelkűen legyint. Még mo
solyog is.

Mindenki meg van rendülve. A falusiak leraktak már néhány tonna
halálos bűnt Paszkál atya gyóntatószékébe. Az egyiknek a rózsafáit neme
sítette meg, a másiknak a gyümölcsösében segitett gyógyítani fákat, vagy
valami bölcs tanáccsal igazította el egy féléletre.

Most mélyen ülő, jóságos szeme illetődötten mered a pince kusza
árnyaira, és várja, hogy rákerüljön a sor.

- Azonnal, főtisztelendő úr - mondja Rády -, csak előbb a teta
nusz-oltásokat kell ellátnom. Már egy percig sem halaszthatom!

. Sorra járja az injekcióstűvel a sérülteket, aztán bemosakszik.
. Dörömbölnek a durva deszkából összerótt ajtón. Bányászforma
ember tolja elő a képét a világosságba. Forgatja a kezében a kalapját,
hol Rádyra, hol a hordágyra néz, melyet Paszkál atya mellé állítottak.
A bajbajutott egyszerű lélek tud ilyen megverten félszeg és esendő lenni.

A feleségével van baj. Cédulát nyujt át Rádynak. Orvosi szakvéle
mény és kórházbautalás. Negyednapja vajudik már az asszony, de a gye
rek nem tud a világra születni. Nyolcadik gyerek, Rády keserűen jegyzi
meg, hogy tapasztalt gyerek már, ha egyszer szabotálja ezt a keserves
életet. Aztán halkan odamondja Jolántának:

- Sectio caesarea!
Császármetszés. Nagyon sürgős, az asszony arca ijesztően nyugodt,

és ez a legrosszabb. Nincs már fájdalom, valami dermesztő, temetői csend
van a végsőkig kimerült asszonyáldozat testében. De még él a gyerek,
az orvos a vérbeli életvadász mohóságával állapítja meg.

- Azonnal sorra kerül, lelkem - nyugtatja az asszonyt -, de előbb

a főtisztelendő urat... - Ekkor ellenmondást nem tűrő hangon szólal
meg Paszkál atya:

- Előbb az asszonyt, főorvos úr! - A kettő több, mínt az egyi
- Az egy több, mint a kettő, ha sürgetőbb az életveszély! Még nem

láttam a sebét!
- Az anya az első ... meg az új életi
Úgy hangzik ez, mint a kinyilatkoztatás. Rády parancsnak fogja

föJ. Egész életében az életet szolgálta az első vonalban, sisak nélkül,
most is ezt cselekszi.

- De az apát úrnak jelentem a dolgot, azonnal jelentem - dör
mögi békétlenül.

Erre azonban nem kerül a sor, mert megjelenik maga az apát. Ma
gas, szikár alakja betölti a pinceodut. Megőleli Paszkál atyát, és keresztet
vet az anya homlokára.

Minden megy úgy, ahogy a szerzetes akarja. Az apát is beleegye
zik az asszonyelsőbbségébe. De ekkor Jolánta szól közbe hirtelen, várat
lanul olyan komoly, ostromló hangon, amilyent életében még nem hasz
nált a főorvossal szemben:

- Főorvos úr, most az egyszer én kérek valamit. Operálja meg
elsőnek a főtisztelendő urat... én májsérüléstől tartok... minden perc
késedelem szepszist jelenthet... aztán meg nekem a lelkem nyugalma
függ tőle ...

Megakadt a szava. Az apát szígorúan nézett rá. Zavartan köhécselt,
és halk, számonkérő hangon kérdezte:

- A lelke nyugalma, kedves nővér? Miért'?
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- Úgy értem, én kértem meg a főtisztelendő urat, hogy felmenjen
a szérumosdobozért a kórházba ... én vagyok az oka mindennek ...

Sirásba lazult a hangja.
- S az orvos lelkiismerete? - kérdezte Rádytól az apát.
- Az anyát operálom meg először.

Jolánta nővér engedelmesen lehajtotta a fejét. A pincében villám
gyorsan elterjedt a híre, hogy Rády főorvos császármetszést végez. Krís
tóf, a kis teológus kiadja a parancsot a gádorban:

- Csend! A legnagyobb csendet kéremI
Ö ennek a pincerésznek a légo-parancsnoka. De nincs szükség pa

rancsra. Fönn a halál orgiája harsog, és itt lenn egyagyonzsarolt bányász
asszonyban tiltakozásul meg akar születni az élet. Jól megosztja ez a drá
mai ellentét az embereket belső világuk szerint. Az egyik leplezetlen
indulattal néz a műtő ajtaja felé. Mintha a bányászasszony volna az oka
mindennek! Hogy mer ez a formátlan macska kivétel lenni ma, mikor
meghalt az élet, a kártya, tánc, - és a Halál ütött az asztalra? I ts akkor
ez a koszos proliasszony itt tüntetően szülésdit játszik, mintha mi sem
történt volnatt

Valaki rákezd a Mária-esengésre: - "Most segíts meg, Mária! ...
ts az élet hívei megint ráfüzik szavukat az imaostromra.
Benn a műtőben a régi megvesztegető rutinnal dolgozik Rády. Nem,

ez több, mint rutin: ez kétségbeesett versenyfutás az életért. Tudja az
orvos, hogy minden másodperc a gyermek életébe kerülhet, Most már
nem is az anya élete fontosabb számára, hanem az új életé.

Helyi érzéstelenítéssel dolgozik, mert félti a szívet. A "sokk" a réme,
a kiszámíthatatlan szívroham. Olyan ez, mint a bányásznak a sujtólég:
ritkán jön, de soha nem lehet előre kiszámítani.

Jolánta nővér némán adogatja a müszereket. 0, ha az ő lelki szen
vedését meg Paszkál atya testi kínjait most az egyszer az új élet meg
segítésére számítaná be az Úri

A fülledt csendet egyszer csak rekedt hang szeli ketté:
- No, itt vanl
Rády mondja ezt, és valami sötét tömeget emel föl-le, dobálja, lab

dázik vele, paskolgatja. ts. abból a kis tömegből egyszercsak kiruccan
egy kétségbeesett, vékony sivítás.

- Fiú?
Igy az anya. Le van kötözve, nyitva a teste, de hangjában az anya-

ság mondhatatlan boldogsága remeg. '
- Az! FiúI
- Akkor Ist-ennek szentelem őt.

Az orvos tovább dolgozik, Jolánta nover morfiumot akar beadni
Paszkál atyának. A szerzetes azonban megfogja a kezét.

- Köszönöm, Már nem fáj.
Jolánta nővér most lát életében először könnyet a szent ember

szemében.
- MegszületettI - szól ki fontoskodva a gádorba Mózes, a műtő

szolga.
Fentről az ágyútűz felel vissza.
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