
AVE MARIA lrta M i k a j e l S a t i r j a n

Érdekli, mi a véleményem a külföldről, a külföldiekről, találkozá
.saínkról? - kezdte történetet Lagutyin doktor elgondolkozva és nagyott
.szívott a pipájából.

Persze, önnek igaza van, mikor azt mondja, hogy vannak köztük, akik
minálunk mindent eleve rossznak tartanak. Épp nemrég történt, egy ma
gas állású hölgy beutazta egész országunkat, aztán kijelentette, hogy ná
lunk senki sem mosolyog, oly nagy gondok súlyosodnak mindenkire, A
nevét nem említern, mert tisztelem a férje ernléket. "Megfigyelését" vé
leményem szerint sajtónk joggal utasította vissza.

ülyanoktól persze, akik szívüket-szemüket elzárják előlünk, nem vár
hatunk elfogulatlanságot, Szerencsére az ilyenek kevesen vannak azokhoz
képest, kik szeretriének megiskmerkedni életünkkel és ezért utaznak hoz
zánk. Ezek aztán őszinte barátainkként távoznak.

Azért ez utóbbiak közt is akadnak olyanok, akiknek tudatában győ

keret vert az előítélet. A sokéves propaganda gyümölcse. Ezek eleinte
igen gyanakvóak, "kényes" kérdésekkel ostromolnak, mindenfelé Potern
kin-falvakat szimatolnak. S aztán napról napra jobban meggyőződnek

róla, hogy elképzeléseik nem fedik a valóságot ... Ezzel kapcsolatban sze
retném elmesélni életem egyik kalandját. Tán szekatlan lesz, de jól meg
mutatja, milyen kevéssé ismernek minket .,odaát".

A háboru utolsó tavaszán történt, április elején. Lengyelország, Ro
mánia, Bulgária, Jugoszlávia és már Magyarország is felszabadult, csapa
taink német és osztrák területen jártak. Közeledett a befejezés, de még
-elkeseredett harcok folytak. Én egy kórháznak voltam a parancsnoka.

Előnyomuláskor a tábori kórházak különösen nehéz helyzetbe kerül
nek. Még be sem rendeztkedtek új helyükön, alig kezdik elhelyezni a sebe
sülteket, az arcvonal máris tovább ment. Márpedig e kórházak jó műkö

désének fő záloga, hogy rnsnél közelebb legyenek az arcvonalhoz, csak
így tudnak sürgős segítséget nyújtani a sebesülteknek. Kénytelenek hát
rahagyni a személyzet egy részét és néhány sebésszel meg ápolónővel
nyomon követni az arcvonalat.

Azon a tavaszon különösen bonyolult volt a helyzetünk: már har
madízben költöztünk tovább úgy, hogy személyzetünk egy részét hátra
.hagytuk, azzal a megbízással : adják át sebesültjeiket az utánunk érkező

.hadikórháznak, azután míelőbb csatlakozzanak megint hozzánk. De lema
radtak. A Fertő-tóhoz már csak. egy maroknyi társunkkal érkeztünk.

Tőlünk északra és nyugatra Bécs és Bécsújhely birtokáért folyt elke
seredett harc, de ott, a tó körül, csend és béke honolt. Előttünk, egy széles
völgyben már virágoztak a fák, kor'onáík mintha fehér bárányfelhők Let
tek volna, mögülük takaros kis házak cseréptetői kandikáltak felénk. A
völgy túlsó oldalán alacsony dombvidék kezdődött, majd az egymás fölé
rétegeződő dombok nőttek, emelkedtek, egészen az Alpok fővonulatáig.Bé
kességes volt ott mínden, még a messziről hallatszó dübörgés is mintha
nem a pusztító ágyútűz döreje, hanem egy korai, tavaszi vihar égzen-
.gése lett volna. .

Kórház elhelyezésére mégsem volt alkalmas az a hely. Az apró, szét
szórt épületek nem felelhettek meg célunknak. s ezért tekintetünk ön
kéntelenül az egyik domboldal felé fordult, ahol bástyafallal körülvett
épület emelkedett. Oszintén megmondom: már messziről bizalmatlanul
nézegettem, amikor pedig megtudtam, hogy katolikus apácakolostor) szinte
-elkeseredtem, Láttam már ilyen épületeket, melyeknek komor, nyirkos
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kőfala, .kőpadlója semmiképp sem alkalmas a testi és a lelki sérülések
gyógyítására. Más megoldás azonban nem kinálkozott, tehát helyettesem
mel, Martanov politikai tiszttel nekivágtunk a kolostor felé vezető útnak.

A völgy lakóitól már tudtuk, hogy a legtöbb apáca eltávozott a vissza
vonuló csapatokkal. néhányan pedig elrejtőztek valahova. A kolostorban
csak mintegy tucatnyian maradtak, az idősebbek közül. Nem is csodál
koztam ezen: a náci propaganda oly szörnyű színekkel ecsetelte "az 01'0

szak brutalítását'', hogyeteinte még az osztrák munkások és parasztok
közül is sokan féltek tőlünk, hát mit várhattunk apácáktól, akik a világ
tól elzártan éltek! Martinovot valósággal kétségbe ejtette a lakosság ret
tegése. Jólelkű ember volt, szerette hazáját és pártját, igyekezett minél
előbb eloszlatni a lakosságnak rólunk táplált felfogását. Most is, hogy a
kolostor felé ballagtunk,egyre csak azt magyarázgatta nekem, hogyan
kell majd viselkednünk azokkal az idős apácákkal.

- Gondold el, Alekszandr Andrejevics, női okolostor, és mi férfiak
kal akarjuk megtöltenil Félek, ez a puszta tény alátámasztja majd rossz
hírünket és ellenünk fordítja a környék hangulatát.

Végül már kifakadtam :
- Ugyan már, hát melyikünk a politikai biztos: te vagy én? Tán

mert néhány öreg apáca megfogadta, hogy nem néz a férfiakra, most ne
állítsuk fel itt a kórházat? Negyógyitsuk sebesültjeinket? Majd összehú
zódnak egy kicsit. Végre is mi nem férfiakat 'hozunk ide, hanem sebesül
teket. Nagy különbség!

Közben elérkeztünk a kolostorépülethez. Sokáig zörgettük aikaput,.
végül egy holtra rémült aggastyán, a kapus, remegő kézzel kaput nyitott.
Nagy nehezen megnyugtattuk, bizonygattuk, hogy semmi rosszat sem
akarunk, majd megkértük. vezetne a főnöknőhöz.

Nem tudom, rniért - tán az olvasmányaim hatása alatt - az ,oapáca-·
főnöknő" fogalma képzeletemben kevély testtartással, éles, átható tekin
tettel, ellentmondást nem tűrő hanggal társult. Ez lehetett 2Z oka, hogy
színte kiábrándulást éreztem, amikor megpillantottam a fonnyadt arcú,
hegyes orrú, fáradt tekintetű női alakot. Persze az eszméletlenség hatá
rán volt az ijedtségtől, hogy "valódi bolsevísták" állnak előtte. Szavain
kat többször is meg kellett ismételnünk, mígnem végre felfogta értelmü
ket, s nagy kínnal sikerült értésére adnunk, hogy mit is kérünk tőle. A
kolostor főépületétkértük kórházunk elhelyezésére. Megnyilt vékony ajka,
így mormolta a nyilván már előre begyakorolt szavakat:

- Uraim, védtelen nők vagyunk, kénytelenül engedünk az erőszak

nak ...
Láttam, hogy Martínov megrándul e szavakra. Féltem, hogy helyte

lenül gyengének fog mutatkozní, hát 'elébe vágtarn:
- Hol van itt szó erőszakról ? Egyszerűen az a tény, hogya környé

ken nincs más alkalmas épület. Úgy hiszem, az elemi könyörületesség pa
rancsolja önöknek, hogy házukat átengedjék a kórháznak. Annál inkább,
mert a sebesültek közt önöknek is lesznek honfitársaik.

Ö azonban csak mondta a magáét:
- Engedünk az erőszaknak. .. Védtelen nők vagyunk ...
Végülis elfogyott a türelmem és szárazan kijelentettem:
- Nevezze, aminek akarja, csak legyen szíves sürgősen kiüríteni a

főépületet, .
Három napon át alig húnytuk le a szemünket. dolgoztunk, berendez

tük a műtőt, a rendelőt, a kötözőt, az étkezőt meg a többi helyiséget. Har
madnap azt hittük, hogy ledőlhetünk, de ekkor futottak be az első sebe-
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sültszállító gépkocsik. Lemaradt orvosaink és ápolönöink azonban még
.míndíg nem értek utól bennünket. Kis létszámú személyzetünk már tán
torgott a fáradtságtól.

További három nap múltán váratlanul csend támadt. Reggel, a vizit
után kiadtam utasitásaimat és sétálni indultam, friss levegőt szívni.

Ekkor vettem észre első ízben az udvar mélyén, rézsút szemben álló
kis templomot. Gót stílusából ítélve, meglehetősen régi lehetett. Odamen
tem, körüljártam, gyönyörködtem apró tornyocskáiban, csipkés faragva
nyaiban, csúcsíves ablakaiban. Arra gondoltam, milyen jó, hogy a há-
ború megkímélte ezt a gyönyörü müalkotást. .

.A háború logikája könyörtelen. Az egyik fél támad, a másik vissza
vonul. Az utóbbiak fáradtan menetelnek, csocog a verejtéküle és törik a
fejüket, hogyan tartóztassák fel az ellenséget. Egyszerre egy hadnagy
vagy őrnagy megpil1antegy templomot a domboldalban. Nem látja nemes
vonalú tornyait, finom faragványait, a csúcsíves ablakok máriaüvegét. Sze
mében ez harcállás, kőfedezék, elsőrendű védekezési pont. És kiadja a pa
rancsot: Hans! (vagy János, John, Jean, Ivan!) Vedd a golyószórot, fész
keld be magad a templomtoronyba ! - Az előnyomulók megközelítik a
dombot, a toronyból géppuskatűz fogadja őket, ezért ők sem bírják meg
látni a tornyocskákat, a faragványokat. Itt is egy hadnagy vagy őrnagy

kiált bele egy kagylóba: Ivan! (vagy János, John, Jean, Hans!) abba az
istenverte toronyba befészkelte magát egy géppuskás, füstöld ki onnétl 
S nyomban süvítő aknák zúdulnak a templomra. Az emberi alkotómű

vészet csodálatos remeke csakhamar romhalommá válik. Hány ilyen ro
mot láttunk, és mennyit fogunk még látni, amíg az emberek abba nem
hagyják a háborúzást! Amíg saját kezükkel pusztítják saját kezük mű-

"eit. . . .
Ez a templom valamilyen csoda folytán épen marad, s nyugodtan

gyönyörködhettem benne. Észrevettem, hogy ajtaja félíg nyitva áll, némi
habozás után beléptem. Megálltam. vártam, hogy szemem hozzászokjék a
félhomályhoz. Majd lassan körüljártam. Aprólékosan megnéztem az oltárt,
a kőfeszületet, a boltívek ralatt a kecses Iaragványckat, a sötét tölgyfa-pa
dokat. A sötétben meg-megcsillantak az orgona fémsípjai.

El kell moridanom, hogy családunkban nemzedékeken át öröklődött

az orvosi hivatás és a zene szeretete, Nagyapám orvos volt és szépen he
gedült. S mi örököltük tőle: orvos-foglalkozásunk mellett a szívünk mé
lyén muzsikus család voltunk. Leningrádi lakásomban szombatonként
mcstanában is összegyűlnek zenekedvelő barátaim és játszunk píanínón,
hegedűn, harmóniumon, olykor kvartetett alakítunk.

Az orgonához léptem és óvatosan lenyomtam néhány akkordot. A
templomot ünnepélyes, zengő hang töltötte meg. Hát igen, a középkori
építészek jól értették a mesterségüket ; a csúcsíves ablakokon beszűrődő

borongós világítás, a magas boltozat, a nagyszerű akusztika és a búgó 01'

genahang mindenkiben az áhítat érzését keltette. Sokáig ezzel uralkodott
a templom az érzéseken.

Halkan játszani kezdtem egy Baoh-fúgát, majd nekibátorodva még
egy másikat, azután pedig - Gounod Ave Maria-ját. Ismeri a dallamát?
Az egyetemes zenetörténet gyöngyszeme. Ott, az üres templom félhomá
lyában hangjai kifejezhetetlen érzéssel töltötték el lelkemet. Mintha nem
is én játszottam volna, hanem hallgatója lettem volna egy ismeretlen, va
lóban rnennyei muzsikának. Utána hátradőltem az ülés támlájára és még
sokáig ültem mozdulatlanul, sejtelmes, nagyon jóleső gondolatokba me
rülve ...
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Halk neszre figyeltem fel. Hátrafordulok és látom, hogy néhány, fe
ketébe burkolózó női alak térdel m ögöttem, Összerezzentem a meglepetés
től, és kis híján felugrottam. Tudtam, hogy apácák : a n égy-öt nap során,
amig elhelyezkedtünk a kolostorépületben, többször is találkoztam velük.
Most láttam, hogy térdelnek és buzgón imádkoznak.

Zavartan álltam fel, nem tudtam, mitévő legyek. El kell ismerniük :
szeleatlan helyzet - szovjet katonaorvos, párttag, az Ave Mariá-t játssza
orgonán, és katolikus ap ácák csoportja ájtatosan imádkozik a Szűz

anyához.
Azután k özülük is felállt egy és zajtalanul hozzám lépett. A főnöknő

volt, megismertem. De milyen változás ment végbe benne! Arcának redői

szinte elsimultak, szemében az indokolatlan félelmet csodálkozás és érdek
lődés váltotta fel : őszinte emberi érzés.

- Herr Doktor - kérdezte - ön valóban bolsevista?
- Miért kételkedik ebben? - feleltem önkéntelen mosollyal.
- Úgy gondoltam, a kommunisták nemhogy játszani, de még hallani

sem akarják az ilyen zenét.
- Meggyőződésem, hogy az emberek a kommunizmus általános győ-

zelme után ugyanígy fogják előadni és élvezni e gyönyörű zenét.
Ismét érdeklődő pillantást vetett rám, majd így szólt.
- Másnak képzeltem a kommunistákat.
- Önöknél általában tévesen gondolkodnak rólunk - feleltem.
Megvallom, kissé félszegnek: éreztem magam, nem tudtam, hogyan

szólítsam: asszonyomnak, ki sasszonynak, polgártársnönek? Egyik meg
szólítást sem éreztem megfelelőnek. Megérezhette, mert váratlanul kö
zölte velern :

- Nővérnek szólíthat .. .
- Hm ... nővér .. .?
- Miért, tán nehezére esik? - kérdezte csodálkozva.
- Ú dehogy - siettem megnyugtatni. - Csak eszembe jutottak a

lemaradt ápol ón őv éreink.

Elmondtam neki, milyen nehéz helyzetbe kerültünk. Elgondolkozott,
majd, a még térdenállva imádkozó apácákra mutatva, megkédezte :

- Elfogadná a mi nővéreink segítségét?
- Az önökét? - kérdeztem zavartan.
- Nincs ebben semmi különös. A mi hivatásunk a könyörületesség.

Értünk a betegápoláshoz, a sebkötőzéshez, a gyógyszerekhez,
Ajánlata teljesen váratlanul ért, de nem haboztam és elfogadtam.

Máshonnét nem várhattam segítséget, és különben sem láttam semmi
okát, hogy visszautasítsam nyilvánvalóan szívből jövő javaslatát. Félórá
val később, amikor a történeteketelmondtam Martinovnak, őt, szokása
szerint, nyomban elragadta a lelkesedés.

- Nagyszerű l Ha az apácákkal megértjük egymást, akkor a völgy
ben is mindenki más szemmel fog ránknézni!

Az apácák tehát elkezdték ápolni a sebesültjeinket.
Másnap azonban odasántikál hozzám egyik könnyebb sebesültünk és

izgatottan kőzlí :
- Főnök elvtárs, sírdogálnakám, szegén yk ék ...
- Kicsodák? - kérdem csodálkozva.
- Hát azok ... a feketeruhásak . ..
_ Miért? - Most már megijedtem. - Csak nem bántották öket?
- Ugyan már! Éhesek ...
Hamar megértettem a helyzetet. Kiderült, hogy az átkozott hítleris-
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ták. magukkal vitték a kolostor minden élelemkészletét, egyszerűen kíje
lentették, "hogy az oroszok úgyis elvennék". Apácáink hosszú napok óta
éheztek. Amig csak üldögéltek a szobáikban, még valahogyan kibírták, de
amióta a sebesültjeinket ápolták, már alig álltak alábukon. Restelltek
ennivalót kérni, vagy tán nem merték - néhányan, a sarokba húzódva,
halkansírdogáltak.

Szemrehányást tettem a főnöknőnek, hogy miért nem közölte velem
a helyzetüket, majd intézkedtem, hogy minden nővér mándennap meg
kapja a katonai fejadagot. Persze egyelőre csak a magam szakállára ad
tam ki az utasítást, de feletteseírn. amikor megtudták, helyeselték eljá
rásornat.

Csapataink néhány nappal később elfoglalták Bécset és Bécsújhelyet
is. Az arcvonal lélegzetvételhez jutott, s a könnyebbséget mí is megérez
tük. Végre csatlakozhattak hozzánk ápolónőink és orvosaink. Az apácák
azonban továbbra is ápolták a betegeinket. Sőt valahonnét előkerültek

fiatalabb társnőik is és szintén munkába álltak.
Megfígyeltern, a háború idején vannak időszakok, amikor a beteg

gyógyulása általában meglassul. Ilyenkor rninden karcolásból ömlik a vér,
rögtön beáll a gennyesedés és hónapokig eltart, amíg a seb beheged.

Ezekben a napokban viszont sebesültjeink bámulatosan hamar álltak
talpra. A nyájas, langyos tavaszi idő meg a közeli győzelem tudata önt
hetett erőt beléjük s nyilván ez segítette elő a gyógyulásukat. De mind
máig szilárd meggyőződésem, hogy felépülésükben jelentős részük volt
az apácáknak is.

Ezt teljes felelősséggel állítom. Köztük és 'a mi ápolónővéreink közt
hallgatólagos, de annál hevesebb vetélkedés kezdődött. Az apácák szem
látomást be akarták bizonyítani, hogy a könyörületességben, amelynek
egész életüket szentelték, aligha lehet őket felülmúlni. És el kell ismer
nem: feladatukat szótlanul, nyugodtan és a legnagyobb odaadással vé
gezték.

No persze a mí gyévuskáink nem engedhették, hogy "holmi apácák"
különbül ápolják a szovjet katonákat, mint ők, tehát a szokásosnál is na
gyobb buzgalommal végezték munkájukat. A vezetésern alatt álló kór
házban még sohasem volt ilyen tökéletes a tisztaság, soha ilyen kifogás
talanul nem ápolták a sebesülteket. És felesleges elmondanom, hogy mínd
ez milyen jótékony hatással volt rájuk, hiszen a gyógyulás titka minde
nekelőtt a tisztaság és a gondos ápolás.

Beköszöntött a május és vele a győzelem. Hadaink ismét előbbre nyo
multak már, az Enns folyóig, és vonalukat most követtük mí is. Távozá
sunk előtt a kolostor templomában ünnepi misét mondtak, Hivatalosan
annak megünneplésére. hogy az egész világon helyreállt a béke; mi azon
ban tudtuk, hogy egy kicsit hozzánk is szól ez a míse: így búcsúztak
tőlünk

Hiszen úgy kezdődött az egész, hogy egy orosz kommunista az or
gonán eljátszotta az Ave Mariá..,t.

Rad6 György fordítása

•
Nem lennének többé pogányok, ha igazi keresztényekhez illően 'Visel

kednénk.
Aranyszájú Szent János
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