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A hajó, amit vezetett, imbolygott. Tengerésznek készült. Szép-szép csontos fe
je volt, apró, édes, puha hajjal. Szeme tengerész-szem, keze tengerész-kéz, az
egész ember csontos, éles és napbarnított volt. Dél-Franciaországba járt, egészen
délre, a csipkézett partokhoz, meg Nizzába; francia felesége volt és ott szekták
hajózni a gall és Hál partokon, Ilyenkor fújt a szél, fogta mancsával a kormányt,
a kötelet, belekapaszkodott a zsinegekbe. a szélbe, az meg vitte, ragadta; a só
gorával beszélt a francia választásokról, az új gyógyszerekről, aztán este lett és
beültek a nagy hallba, ahol hallani lehetett a tenger suhogását, mint egy nagy
kék lepedőt, összehunyorította világosbarna szemét, mely fölött szürkegubancú,
ágbogas szemöldök nőtt és nézte a vizet messze, az eget, a part földjét, homokját,
Olyan volt, mint egy tengerész, rang és évszak nélkül, tele bizonytalansággal és
hirtelen tetterővel, képtelen testmozgással, amit csak a tenger imbolygása tud
létrehozni, a tengeré, amely anagy hold szerint változik, mint az asszony. Ha
beszélt, fejét vízszintesen tartotta, megdöntötte, mintha maga is hajó volna és
belső elragadtatása áldozata. Kézfejét gyötörte, tényerét az asztalra tette, égnek
tartotta a könyökét - furcsa alkotmány volt ez az ember - ahogy előkínozta,

dadogta magából a tengerész-szavakat, melyek maguk is darabosak voltak és élet
re-halálra vonatkoztak, meg apró-cseprő emberi dolgokra, ágyakra. gyógyszerek
re, segítségre.

Harminc éve élte a maga bizonytalan orvosi és tengerész életét. Hajósnak szü
letett, kalandornak, csempésznek, hősnek. De ki ne születne annak; míndnyájunk,
Már harminc évvel ezelőtt, huszonhat évesen kitűnt orvoskollégái közül elméjé
vel és mozgásával. Mozgása olyan volt, mint a hajó járása, egész kötélzetében
nyögött-rengett, mégis haladt -, elméje pedig csakúgy, bizonytalan és nagyszerű.

Elmeorvos lett Pécsett, Pécsett is maradt és nagy kísérleteket végzett az emberi
elme megmentésére. De ki menthetné meg az emberi elmét -, ő vajon, a tenge
rész, aki maga is az elme fényességével és bizonytalanságával hajózott, kötél
mozgásával fogta a köteleket, ragadta a szelet, - ő maga is abszurd lény volt,
a tenger vágyakozója - élni és elveszni benne.

Mi maradt most ebből? .A bizonytalanság. ÉleSi szeme ragyogott, de csak az
egyikre látott. - Most már alig látok - mondta egyszer -, megváltozott min
den. Csak közelről látom a dolgokat, s ez zavar. - Hunyorgott és nyögésszerűen

mindig azt kérdezte az érthető dolgokról is: - Mi van T Mi? - Semmi - mond
tuk ilyenkor, szerettük őt. Mi, a "hajó" többi szernélyzete, szerettük őt, feltétle
nül, a tengerész-évekért, a szeme gombjáért, mozgása vítorláíért, megkésett és
elveszett csodálatosságáért. Egy elmeosztály veszett dolog. Az elmebaj veszett baj,
olyan, mint a veszettség, csak nem gyógyítható. Pedig egyszeru gyógyszere van,
csak nem ismerjük. Gonosz dolog és szent dolog. A romlás, az ördög műve, ahogy
otthagyja deformált áldozatait a végén, és angyali dolog, a megilletődés fog mín
dig el előtte, és azt mondanám ilyenkor társaimnak: Emberek, vegyük le sapkán-
kat, elmebetegség van. .

Ki miben látja az okát - nem is, tudom. Annyi ok van, annyi ok.
De mi nem az okot néztük már, hanem a vihar utáni háborgást, a magára

maradt elmét, ahogy a délfrancia parton néha ő a hall üvegablakán át a meg
gyűrött tengert. Néztük és nézte, csupa hajó, csupa táncoló árboc, imbolygó víz.

Azelőtt volt egy embléma a Pavilon oldalán, a folyosón: "Fluctuat, nec mer
g:tur" - vitorlással, fémöntvény. Aztán lekerült onnan, nem is tudom, hogy; le
vetette, vagy csak eltűnt. -Nem volt ott.

Eggyé nőtt a hajóval ez az orvos. Kis csontos feje, világosbarna haja végig
lebegett a lépcsőkön, lázasan ment, jött, föl a toronyszobába, le a betegek közé,
a múhelybe. elbeszélgetett velük, minden érdekelte. A hajó, az ócska hajó pedig
rnent, egyenletesen az örökkévalóságba, 64 beteggel, dísznóhízlaldával kinn a tele
pen, könyvkötőműhelyével, néhányan szőnyeget szőttek, előadásokat rendeztek,
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verset írtak, nyőszörögtek, aludtak, ugra-bugra pingpongoztak. rádiót [avítottak,
sakkoztak a nagy téli csendben; este volt, a magas ősz színész kiállt a gyér kö
zönség elé s elszavalta recsegő hangon a "Ne ily halált adj Istenem" kezdetű ver
set rossz fogsoraval, a másik bement a szakszervezeti ígazolványáért, amit tíz év
vel ezelőtt a MA V-nál hagyott, ott volt szolgálatban. Volt amelyiknek a fűzőjét

kellett megvarrni. mert meglazult és nem tartotta jól a lekopott csigolyát -, a
rózsaszínű férfifűző tisztább volt, mínt bármelyik nőé, és két hétig lehetett csak
rávenni, hogy kiadja a kezéből, addig maga toldozta-foldozta. Lengyel származású
ember volt, nem tudott jól magyarul, de a legjobb munkás - mindent megcsi
nált, aranybetüktől kezdve fényképmappáig és mérőszalagtól a falfúrásig, s néha
azt mondta: Jól van ez így. Az orvos látta ezt. A hajó ment. Már nem volt kötél
zet, se kormány, csak szíjas kezek, hunyorgó szem, pislákoló lámpa, tele kedves
emberi meleggal, bánattal, s ha köztük állt, ő is részesének látszott a hajónak
imbolygó, szögletes mozgásával, fölsebzett kezével, elvágott, összeborotvált arcával,
ágbogas szemöldökével. Alltak ott a műhelyben, az alagsorban és figyeltek, mínt
egy a hajó mozgását, a tenger morajlását, az egyik még viccesen meg is jegyezte
a be nem' kötött ventillátorról, amit a szél meg-megpörgetett: - hány csomóval
megyünk? - nevettek, igen, igen, hajó ez, megyünk, magyünk . . . '

Az orvos fölment a szobába, Magasan volt a szoba, a fellegek alatt. Nagy,
ormótlan fotel, kettő, sarokba szorított asztal, szekrény a fal mellett, íróasztal.
fűtőtest, fogas, telefon átkapcsolós. Mint egy kabin. Kis iránytű is lógott benne.
Nem lehetett az ablakon kilátni, csak fölfelé. Két méter magasságban volt, az is
rácsokkal. itt mindenütt rács volt. Egy Van Gogh-kép a falon, árbocok a kikötő

ben és egy Verrochio-fej fényképe, szürke vasfénykép Az orvos bejött, ahogy
viccesen ő maga is mondta - ki van írva, hogy egyetemi magántanár és osztály
vezető főorvos, hogy magam is .tudjam, mí vagyok. Mi l?ttem, - bejött és a ke
rek asztalon lévő nagy, rózsaszín tengeri kagylóhoz ment, füléhez emelte, megvan
még, zúg. Zúgott benne az elveszett tenger. Az egész olyan volt, mínt egy szép
tengeri fogsor, delfiné akár, és halk zúgást adott, az elveszett tenger zúgását. Já
ték volt ma már, de meghallgatta, mint egy órát, mely nem csupán a napokat,
de az örökkévalóságot is mérí, kicsit az Istent is. Osz haj alig volt az orvoson,
állt ott ímbolyogva saját belső mozgása egyensúlyán. mancskezével az asztalba
fogódzott, fölkunkorodó, sötétszürke, fűző nélküli francia cipőben volt. Az íróasz
talhoz ment később, spirálnoteszét fölhajtotta, közelvette látó félszeméhez és át
nézte a teendőket: új munkát szerezní a teljesen elesettek számára, kik eddig gá
lyarabként bélyeget téptek és boldogok voltak az alagsorban. Talán gombválogatás,
színes gombok.

A teljesen elesettek érdekelték a legjobban. Cirkuszba őket akarta küldení,
vízicsodát mutatni nekik. Akik elég jól bekapesolódtak a könyvek kötésébe. sző

nyegszövésbe, azokra bólintott, rendben van. De mindig tett fel egy-egy kérdést
Petrováczra, aki guggolva ült a széken és fülét összegyűrve beszélgetett magá
ban, az önmagát himbáló Nyári Zolira aki trágár szavakkal szidta a női személy
zetet és az angol királynőt -, hogy mit csinálnak, dolgozni kéne nekik. Játszani.
Dolgozni kéne nekik, játszani. Amit tudnak. Ok ds közérik tartoznak.

Míntha fegyenceket szálüítanánk - gondolta keserűen -, mindenesetre el
ítélteket. Bélyegtépés. És hogy szeretik, Reklamálják, ha nincs. Válogatják. Egyi
kük cikket is írt róla:

"Itt ülök Gottwald úr mellett, aki szorgalmasan tépi a bélyegeket. Kevés a
tépnivaló bélyeg, így nekifogtam az írásnak. Visotczki úr is itt ül jobboldalamon
és tépégeti a -5élyegeket. Néha Polgár .Iózsi bácsi idejön elvinni a tépett bélye
geket. Kissé rosszul látok, így nem lesz valami gyönyörű az írásom. Féltíz felé
közeledik az idő, felmegyek borotválkozní. Az Ittlétem rnost kissé abbamarad,
mert a tízóraimat is megeszem. Mert jól enni is kell és inni, hogy ki lehessen
bírni. Szívesen tépem a bélyegeket. csak látszólag unalmas foglalkozás, a való
ságban azonban nem az. Ami csak gazdag embereknek juthat osztályrészül, ah
hoz mi ingyen juthatunk. Láthatjuk az öt világrész legszebb bélyegeit, bélyegso
rozatát, Láthatunk az öt világrész állataiból. Mogismerkedhetünk a föld egzotikus-
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tájaival. Az állatvilág legjellegzetesebb állataival. Munkámat szívesen végzem és
dolgozom itt a műhelyben, már csak azért is, mert a bélyegtépésnél mi néhányan
fontosabb munkát is végzünk."

Mí néhányan fontosabb munkát is végzünk. Mi is, gondolta, éles, mély rán
cokba szaladt össze az arca.

Pécsett fiatal volt. A klinikán dolgozott, mint tanársegéd, Szerették a mere
dek utcákon, a rácsok mögött, a dóm körül, a postán. Ismerték hajlott alakját,
tele volt élettel, beavatkozással. Nagyszabású kultúrterápiát vezetett be az elme
osztályon. Shakespeare-szmdarab részletet adtak elő, saját szöveg-részekkel, tánc
jelenetet, okos handabandát. A legnagyszerűbbnek azt tartotta, ha a beteg karak
terére írtak szerepeket. ezt meg is tették, és groteszk, ám emberi komédiázással
álltak Pécs nem szakmabeli, eldugott prófétái elé - akiket érdekelt ez a bolondság,
néhány írót, festőt, színészt, volt köztük egy urológus és két sebész, nők, persze
az örök nők, Veronikák, leroskadok, rajongók, útitársak, néhány hivatalnok -,
pszichiáter egy sem. Oket nem érdekelte az ilyesmi. Nagyrészt gonosz, eleve-ren
delt dolognak tartották az elmebajt, biológiai tévedésnek, amit a gyógyszerkémia
van hivatva kíküszöbölní ínjekciók, tabletták formájában - dolgunk mi lehet?
Másrészt fölmérni a, fölmérní a lehetetlenül sok motív.umot, fölásni az egész
gyermekkort, hogy az apró csontocskák között találjanak valamit - egy-két tu
dományos dolgozat, idővel szakmai rang erejéig.

Obenne nyugtalanság volt. Ha nem tartanám tiszteletlenségnek személyével
szemben és ha nem értenének félre, azt mondanárn, betegei nyugtalansága. Mély
séges-rnély volt ez az ember, mint a kút, mint egy tölcsér, ilyen volt a depresszí
ója, míkor maga is alig tudott dolgozni, csak ülJt a toronyszobában, Verrochío
férfifeje alatt a magasablakú kabínban, gyógyszert szedett és várta a vihar elmúl
tát. Mélységes mély volt az ő állapota, szent, fekete állapot, kiszolgáltatva egy
súlynak, ami lefelé húz, egy ördögnek, egy szárító angyalnak, kiszolgálitatva a nyö
gésig, a kínkeserveldg, Megeresztette a csapot, szedte maga is a gyógyszert, ma
rokba tette és bedobta a szájába s itta a vizet, mínt tengerész a rumot, mohón,
egyszerűen.

Különb volt, mírrt a többi orvos.
Kiválasztott, tele nyugtalansággal. Ha nem volna tiszteletlenség, talán azt

mondanám, betegei nyugtalansága élt benne, rokon volt Ő, a majdnem kötötte
össze ezekkel a fekete, fölállóhajú. csíkosíngű emberekkel, akik a nagy fehér ebéd
lőben ettek sorban a fehér székeken. a viaszosvászon asztalok hosszú sora előtt,

mint a fegyencek. A hajó szállítmánya voltak ők; kevés személyzet. Elhatárolva
égtől és földtől haladtak, tengeri szörnyekkel és nevettető napsugárral körül, ő

állt az ebédnél és egyik-másikkal beszélgetett - ez volt a vizit -, mílyen mun
kára tegyék, ebben a hónapban kapott 120 forintot, nem lehetne 150-et, ilyesmit.
Meleg harisnyát küldött az egyiknek az anyja, és Vilmos minden ok nélkül han
gosan fölnevetetett - régi filmeken, tréfákon talán. Rázkódott a nevetéstől, vé
kony haja előreesett a homlokába, aztán evett tovább. Az ebédlő középen volt, a
hajó középrészén, ápolók és takarítónők felügyelete alatt, Az orvos ott állt, a vi
zit közepe ő volt, és arra gondolt, egyszeruen, mint egy lelkiismeret-vizsgálat so
rán: Tettem valamit? - Végignézett az evő fej eken, a monoton kanalazáson, az
összekeveredett emberfőkön, volt itt mániás, hebephrén, depressziós, epilepszíás;
alkoholista, paranoiás, olygophrén, psychopata, leukotomizált és egyéb schízophrén,
rnogorva, kedélyes, szép, értelmesebb, alacsonyabb, soványabb. magasabb, link és
kényszeres, tolvaj ló és vegetariánus, zseníálds és makogó - végignézett a "szállít
mányon", aztán már el is felejtette, mire gondolt, azt kérdezte az egyik, kaphat
na-e diétát, mert nagyon fáj a hasa, fölállt, mutatta, nyomogatta, a fekete posz
tónadrág egy spárgaval volt megkötve, belelógott a levesbe, zökkent a hajó, a
tenger hullámzott, állandó volt itt az élet, belül, a rácsokon belül, arakománnyal,
tartva a semmibe, igyekezve a nagy partok felé, ki tudja? - kék volt az ég,
ragyogott a nap, bevert a kabinablakokon.

Nyáron vitorlással ment, délfrancia partokon, a feleségével, aki harminc év
alatt sem tanult meg magyarul, így inkább ő beszélt állandóan franciául vele, a
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hajó padlóján meg egy angol könyv hevert, fogta a köteleket, felesége a hajó aljá
ban, szelték a vizet, sustorgott a hajó orra mentén, aztán ímbolyogtak, csokolá
dét evett egy darabot, összehúzta az arcát s azt mondta, igen, van diéta, nekem
is fáj a testem. Az egész testem fáj, megmondhátatlan fájás bujkál benne, fáj a
firmamentum, a bordázat, a csónak, az egész. Nekem is fáj a testem, ránézett a
feleségére s szerette nézés közben, együtt öregedtek meg, újszőke haját nézte,
mennyí mínden volt, baj és szerelem, válás veszélye, épphogyok, finom és durva
bonyodalmak, egyik pécsi festő azt mondta, a ti életetek olyan, mínt egy rossz
helyre tett váza, míndig majdnem leesik, de szép -, szép élet, szép hajó, szép
tenger, és kis francia falvakban böngészte a templom falára fölírt háborús hő

'löket, aranykereszt volt alájuk festve, a felesége meg a sógora a temetőben be
szélgettek az új lakásról meg a francia gyógyszeriparról. Szerette a francia éte
leket. Könnyűek, színesek, kevés bor és kész. Nem volt igényes. Tengerésznek
készült, nagy utakra, déli kalandozásokra, fene-nagy hajókra is gondolt, meg pi
eikre, kétvitorlásokra. A földet nézte a templom mellett, a francia földet, mely
re német vér folyt, és megfordult, szembe a széksorokkal. ahol ütemesen, ko
moran és mosolyogva ettek a betegei, királyok és kényszeresek. vivőrök és má
Iészájúak, a falábú, aki történésképeket írt diákkoráról, a Roxy moziról, és a han
gulatfilozófus, meg a pénzügyőr. Mindenkít nézett. Egyszerre míndenkit, a maga
egyéni részletességével, mínt az Isten a teremtett világot, gondviselésére került
világot, szőkéket s a csosszanó léptű fiatal hindu herceget, aki valójában egy egy
szerű szép zsidó volt, de kedves és előkelő, szétszórt és beláthatatlan; egyszavas
verseket írt, semmi munkát nem tudott két napnál tovább csinálni. Öket nézte,
vagy a francia földet a talpa alatt, a mosolygó naturalizmust s az elvont igaz
ságot.

Az évek körülvették, mint az emléktár. nem is tudta, melyik élet az övé, me
lyík a hajósé, melyik élet beteg élet, melyik élet egészséges? A betegügy olyan
területével foglalkozott, amivel senki. Munka - kultúra - elmebeteg - kit ér
dekel? Egyszer egy kereskedő meg egy gazdatiszt vágott bele ezekbe a magyar
országi kísérletekbe, - világszámok lettek a szakma církuszporondján, gazdasá
gos paradícsomterrnelést, dlsznóhízlaldát hozott létre az egyik, állami jutalma
zással és kitüntetéssel, a másik meg könyvet í~t, hektikás, humoros könyvet "rö
högni lehet az elrnebetegen" belső tartalommal - világszámok lettek a szakma
cirkuszi porondján -, az ő kis sertéshízlaldája csődbe jutott, alig szállították ki
a telepre nagy-kegyesen az állatgondozó betegeket; és könyvet nem írt. Egyszer,
utóbb tartott egyellőadást a hajóról, tele lírával és pontos emberi rneleggel, ko
moly hozzáértéssel- szerették érte. Ö meg azt mondta nekünk - sose voltam eny
nyire zavarban. Azelőtt ... - Nem, nem. Kitűnő volt, a humánum legmélye szó
lalt valahogy meg - próbáltuk mí mondani '-, ő legyintett, mosolygott, gyak
rau tette ezt, mintha azt mondaná, nem baj, - nem is a tartaiom, .- mondta
-, a forma. Nyögtem, alig tudtam olvasni. A. De.

És karácsonykor az alagsori nagy kabinban. a szövőf'ülkében összejöttek, éne
keltek, szavaltak, sírtak, kis csomagokat hordozrtak körben.

Alig jött le. Aztán levíharzott a lépcsőkön, mielőtt sokáig kémlelte az eget.
Mennyí ég van fölöttünk, gondolta, aztán eszébe jutott, hogy itt lent az alagsor
ban most karácsony van, várják a többiek, nem lehet egyedül. Lerohant, részt
vett, ténfergett az emberek között. "Nem bírom a karácsonyt. Ez valami gyerek
kori nyavalya, - mondta -, mí néztük, szeretettel, de ő gyanakodott már, idővel

mindenkire gyanakodott. Amit akart, nehézkesen akarta, amit tett, bonyolulttá
vált, kirobbanásai helyett kapkodások lettek, fontolgatása nyűglődéssé vált. Égtek
a gyertyák, nagy sárga és piros gyertyák a lenti nagy fülkében és ő nem tudott
karácsonyozní. Hisz annyti minden vobt égen, jel, főldön messzi nyom, ami homály
ba vész. Azelőtt pontosabban. egyszerűbben tudott mindent, a cselekvésnek va
gány tempója volt. Most nem találta meg a beavatkozás mértékét. Hisz a hajó
halad, de irányítani is kell. A szelek, a belső bizonytalanság, melynek maga oka
és részese is volt ... annyi minden.
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Újabb ny ugtalanság szá llta meg, nem a cselekvés, hanem a lelkiismeret nyug
ta lansá ga. Mit is leh et has ználni csillagok állásának, rabok ny ögés ének . ti kkadó
hangré sek nek. elveszett poéziseknek? Az összecsukott em bereknek, akik fallal kö
rülhatárolt térben utaznak végpontjaik felé? Mí van ? V elük u tazunk . Mi is egy
utas, egy tengerész, egy a lak. Ezer gondolat rohanta meg. J égkoc k ák, táviratok.
me leg harisny ák, dí éták, ellobbant szerel rnek, fr ancia narancsok, kék ti ntával te
leí rt kó rrajzok jutottak eszébe, sodródó haj ó, sodródó víz.

Az asztalra támaszkodott furcsa kezével, körülkapkodta a fejét , embe reket lá
tott, arcvon ásokat. természeti t ünem ényeket. Fehér kabátban állt, m int egy ten
ge rész. Nyugtalan tengerész. Mit tettem én ?

Fölszaladt a toronyszob ába, föltépte az ajtót, - nyit va szoktam hagyni, csak
úgy, m intha elfelejteném, tudod, hogy a te ljes bizalmat érezzék. jó m ódszer, ugye,
h ogy kötetlen az ember, hogy mi is olyanok vagyunk, m in t ők, de az egész moz
gásunkban is, érted, és az egész éle tünkben, haj ón, te ngeren, egy ütt, szívá rvá nyo k
és tengeri szörnyek között is ... Fölvette a hal vány rózsaszín kagyl ót , hallgatta.
A tenger volt be nne. D élfranciaország. Ca th erine, a fe lesége. Sz őke h a ja volt. Pé
cset t tan ársegéd az ember. Első tis zt, második ti szt. Fegyen cek és üdvöz ültek.
Diéta. A te nger ragyogása vol t ebbe n a fogsorban. Hova vezetem én a hajót? Az
enyémet az övék-ét, a mi énket? Mi t ta rtok én , korrn ányrudat, vagy csak üres
puszta botot? Szelek drá nyá t ki tudom -e venni? K is iránytű fityegett a falon, Van
Gogh árbóca i. A kagyl óban, mínt val ami mi sztíkus tel efonban, egy enletes volt a
zúgás, a te nger zú gása , a nagy tenger zúgása, belső zene va gy üzen et. Szürke, ösz
szegubancolódot t szem öldőke alatt vil ágosbarna sze me m ozgott , belső nézése volt,
életnézése. Valami zúgás keletkezett benne is, m int egy kagyl óban, s ilyenek ju
to ttak eszébe gyö trelmei á rá n : Mi hajósok és rni tengerészek, m í betegek és nem
be tegek. Eleget teszünk mí a tengernek , a szolg ála tnak ? Visszük a hajót, fogjuk
a kormányt és nézzük a szelek irányá t. Ren geteg dolog van egy közös hajón, mun
ka beosztás, injekci ók, étrend, szájharmonika, könyvek b ek öt ése, sebek bek ötése,
bánat és m iegyéb . Csu pa fény a tenge r, csu pa zúgás . Annyi minden . Nem csak az
a fontos, hogy mi ha jt ju k a ha jót. A haj ó megy.

Letette a kagylót a ke re k, sarokba szo rított politúros asztal ra , a széle odaköp
pant.

Komáromi János: A r c o k (tollra jz)
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