
KAssA K LAJOSNÉ

"HOLD~ HOLD, EGYSZER TE IS MEGHALSZ"

(Naplórészletek)

1948 március, Kasi elmúlt hatvan éves. Verset írok.

Maradj velem még tíz esztendeig
akkor már er6s leszek és tiszta
mint verseid szavai.
Akkor szépen megmosdatlak, fekete ruhába

öltöztetlek, megcsókolom
két &Z'Úrós kék szemedet

.kiviszlek kertiLnk végébe s a virágok közt lefektetIek.
Este leiLlök hozzád és elaItatlak
hogy altass el te is engemet
s éjjel meghányjam-vessem magamban
mit is mondtál, mit is ken tennem holnapra.
Altass el, mondom majd esténként
kisfiam, egyetlen szerelmem, altass el
s álmomban szégyenkezve suttogom majd meleg

barna fiLledbe
ugye - jó volt édes?·
De addig jöjj haza, akár mérgesen szipogva s

élesen köhögve
jöjj haza s szólj hozzám mérges szavakkal, az

élet szavatval
hogy higyjek, nem benned, nem magamban, de cl

világban
mely imbolyog, mint a halálhajó s nem tudom
mit akar, merre tart?
S ha beteg leszel, meg/ázol s cl forró tea sem segit
imádkozni fogok éretted oly forrón, hogy az már
maga egy igaz vers lesz
Keresek egy istent akiben hiszek .. ,

Imádkozni fogok karjaimba veszlek
s kérdem:
1:1sz még, édes?
Mint Judit kérdezte, amikor anyját lelötték mellette.
1:des, Tégl'!d szeretlek; egyedül csak téged
'úgy ahogy egykor anyámat szerettent
Te és Ű eggyé váltatok bennem ---
és kérlek még egyszer nagyon szépen
még tíz évig ne halj meg
akkor már úgyis bennem leszel egészen
s ha nagyon muszáj, elmehetsz.

1967 május-augusztus
Az Cr l1lésként elviszi anind
Kiket nagyon sújt é.,. szeret,

(Ady)

- Nem kellene mégis orvoshoz menni? - Ez 1967, május 16~án hangzik el
óbudai lakásunkban. Kasinak két nap óta négy szívgörcse van. Míndketten azt
hisszük, a szívével van baj és azt gondoljuk - bár erről ő is el vétve tesz csak
néha egy-egy megjegyzést, hogy egyszer valamíkor ez okozza szelíd halálát.
Szentül meg vagyok győződve, 95 éves koráig fog élni. Miért éppen eddig?
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Valahogy úgy érzem, tovább lehetetlen. S akkor, mikor már nagyon gyenge
lesz - lefekszik, és én fogom a kezét -, lS egyszer csak lecsukja a szemé* és
a szíve, gyenge szíve megszűník dobogní,

1967. március 21-én. ünnepelték 80 éves születésnapját. A hivatalos ünnep
ségek lezajlása után, otthon, néhány meghitt barat jelenlétében, 80 gyertyát
gyújtok a születésnapí tortán. A szoba sötét, a gyertyák világítanak, és ő azt
mondja: csakugyan nyolcvanéves vagyok? Teste intakt, tekintete, szellemi ereje
töretlen. Csakugyan az? Bizonytalan vagyok, de ezt akkor még nem tudom. 
A vendégek éjfél után elmennek, és ő azt kérdezi tőlem: - Meddig élhetek még?
- 15 évig - mondom határozottan. - 15 év, mi az? - mondja.

Elhatározzuk, hogy orvoshoz megyünk, ahhoz, aki néhány éve szívét, ér
szűkületét kezeli. Az orvos kissé szép fiú, vagy inkább fiúcska, van valami
snájdíg, sót bagatellizáló a modorában, de eddig még jó díagnosztának bizonyult.

Összegyűjtjük a tüneteket, mert Kasi még az orvosnak sem akar panasz
kodni, kevesebbet mond, mínt ami szükséges, Ha otthon éri a szívgörcs, nem
enged orvost hívni, nitromintet vesz be, és forróvizes borogatast teszek bal
csuklóján az ütőérére és a szívére, (Ezt valahololvastam.) Közben kávét főzök.

Biztatóan beszélek hozzá, s bár sikerül feloldani a görcsöt, testi és lelki oldás
miként követik egymást, nem tudom, de néha dührohamok, az "isten haragja"
kiséri a szívattakot. Hogy van ereje, csak az Isten tudja? Ilyenkor tehetetlenül
hallgatok. Várom, elmúljon fejünk felől a veszedelem. .

Tehát gyűjtjük a tüneteket. A feje fáj. Soha életében nem volt fejfájása,
az utolsó néhány évben azonban egy-egy ritka órán már gyötörte fejfájás. Erre
nem figyeltünk fel különösebben, de most a jelenség ijesztő. Nem tud olvasni.
oly kínzó ez a fejfájás és a bal szeme is fáj ilyenkor. Az arca sárga, és néha
sóhajt és hangosan tör fel belőle: jaj. Ez mínd ijesztően új. Most ez a négy
szívroham. Fáradt, iszonyúan fáradt. Persze - mondjuk - a születésnap, Há
rom-négyhónapos előkészület, folyóiratok. anyagait összegyűjteni, egy gyötrelmes
kiállítás, amelyért két évig kellett harcolnia, szerzőí est a Fészekben, rádió
interjúk magnetofonszalagra. amit utál, tv-film, mellyel napokig gyötrik, foto
ríporterek: de meg akar míndent csinálni, ha belepusztul is, mert egy világ
előtt akarja egy munkás élet mérlegével bebizonyítani és elf'ogadtatní önmagát.
És elfogadják

Gondolom, hogy ennek a megfeszített munkának és megfeszített izgalomnak
iszonyú elfáradás lesz az ára. Tulajdonképpen azt hiszem, hogy ez történt. De
valami nyugtalanít. A sóhajtásait nemcsak jajszó kísért, tehát nem valami meg
foghatatlan közérzet következménye, hanem kezét ilyenkor a bal oldalára szo
rítja, nem a szívére. Azt gondolom. hasi fájdalmai vannak. Észreveszem., hogy
vérzik. Nem szólok neki semmit. Hogy közöljem ezt az orvossal, hogy ő ne
hallja '!

1967. május IB-án megyünk el régi kezelőorvosához. Az orvos végrehajtja a
szokásos rutinvizsgálatokat, sztetoszkopos szív és tüdővízsgálat, vérnyomásmérés,
erek vizsgálata a lábfejen s a hasát kopogtatja, míért? Csakugyan, mintha
kissé nagyobb lenne a szekottnál. De lehet hogy csak képzelődöm. Azt mondja
az orvos: nincs itt semmi baj. Férjem megszólal : feleségemnek most kellene
Párizsba utaznia. - Maga csak utazzon el nyugodtan - rnondja az orvos. Egy
szavát sem hiszem, de ezt akkor még nem tudom. És elenged bennünket. Most
időt kell nyernem. hogy közöljem vele ijeszCö tapasztalatomat. Az ajtóban Kasit
előre engedem, az előszobába, én megállok és odasúgom amit tudok.

- Igen, elmegy a vére. - Rémületes a szó: átvillan az agyamon.: hát
míért nem tesz valamit? És mintha az arcomról leolvasná a bennem kavargó
felelősségrevonást, megszólal : jöjjenek be hétfőn reggel a kltnikára, éhgyomorra.
a laboratóriumba, teljes vérképet csinálunk. Az eredmény Ijesztő: 3.200.1)00 á
vörösvérsejt, magas a süllyedés és mínden -érték rossz. Mire mlndezt megtud
juk, május 25-e van. A napok múlnak, érzem, hogy ez végzetes lehet, de te
hetetlen vagyok. Utasítás: heti két 300 gamrnás B 12• Elviszem a leletet, a gy6gy
szerjavaslatot SZTK-orvosunknak. Azt mondía: -- Míért nem viszi kórházba?
Megvárja. míg vért fog hányni? - Míre gondol? - A legrosszabbra, de jó,
ha gyomorfekéllyel megússza. - Rákra gondol az SZTK-orv<;ls; mégis én hon
nan tudom ilyen biztosan, hogy nincs rákja? "De am is tudom: nagyon bcleg
és nem történik semmi a betegség legyőzésére. Hiszen a 300 gsmmás B'2 nem
gyógyszer, lábadozó betegek felerősítésére szolgál,
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Kezelőorvosa csak. egyszer egy héten rendel. Megint várni keU tehát. Vizs
gálatok, a szöveg ugyanaz. Az ajtóban ismét visszafordulok, hogy odasúgjam az
SZTK-orvos véleményét, és akkor azt mondja: - 80 éves, tudok míndenk 
Egymás arcában olvasunk. Mostmár kötelezőnek érzi, hogy berendelje a klí
nikára, röntgenre,

És most elkezdődik a vizsgálatok sorozat'a. Röntgen és röntgen és újra rönt
gen. Szemészetre küldik,. mert lehetséges, hogy a fej- és szemfájás glaukóma
eredetű, vagy éppen agytumor. Minden vizsgálat negatív. Nem tudja az orvosa
kimutatni a rosszindulatú daganatot. Nem tud mít kezdeni vele.

Nem tudom elfelejteni az orvos legelső megjegyzését': elmegy a vére. Érzem,
mínden nap, minden óra végzetes lehet. Kasi nem érzékeli állapota súlyosságát;
önvédelemből, hogy a hipochondríától megóvja magát, nem foglalkozott soha
orvosi, egészségi problémákkal. -Saját gyógyszerei nevét is alig ismeri: nem
akar odafigyelni.

Most: gyengeség, gyengeség, fáradtság, a szívgörcsök nem ismétlődnek, a
fejfájás, szemfájás - ha nem olvas, nem néz televízíót, és mindez egyre ritkább
időtöltés számára - alig-alig [elerrtkezík, mindezt viseli, de életereje és valódi
hite önmagában nem hagyja cserben. Megtalálja gyengesége magyarázatát: a
születésnapia körüli erőfeszítések, melyek szellemi erejét, fizikai idejét és ener
giáját felőrölték, a mérhetetlen igénybevétel - állapota ennek a reakciója.
Alig fogyott, rosszul eszik, de sohasem volt rajongója a gasztronómiai élveze
teknek, ez színte bíztossá tesz abban, hogy nincs tumorja - de egyre sápadtabb.
Ezt azonban ő nem tudja.

Úgy látszik, míntha életkörülményeiben semmi változás, vagy legalábbis
semmi lényeges változás nem állt volna be. Mert á változásokon belüli foko
zatok - bár rövid idő alatt zajlanak le - csak árnyalatnyiak. Heti kétszeri
találkozója festőbarátaival aMalomtóban - ez elmarad.

- Menjünk le a presszéba -" rnondja, ha éppen nem vagyunk orvosi vizs
gálaton. De ez a presszó félsaroknyira van tőlünk. Az ember mindent lát, tiszták
az összefügések, és nem akarja kimondani, megfogalmazni önmagának sem. Lát
és nem lát. Annyiszor tévedett, az ok és okozati összefüggést annyiszor nem
látta világosan, hogy nem hisz a szemének, nem hisz a tényeknek, nem hisz
önmagának. Igy hányódom én is a bizonyosság és a teljes hiszékenység álla-
pota között, ,

Lemegyünk néha sétálni is a kis Iasoros utcácskába, beszélgetünk, sőt '/i
tatkozunk. De ez utóbbi veszedelmes. Nem szükséges ellentmondás, ellenvéle
mény, hanem részemről saját megjegyzéseit: kiegészítendő megjegyzés - gyakran
egész váratlan vulkánikus kitörést okoz. Nem lehet kitérni elóie, sem hallgatással.
sem magyarázkodással. A vulkánnak ki kell törnie és én eljátszern a rám ki
osztott szerepet. Gyakran nagyon rosszul. Nem akarom tudomásul. venni, hogy
helyzete súlyos, hogy úgy kell bánnom vele, mint halálos beteggel. Én is zakla
tott vagyok, csupa bizonytalanság; egyetlen elkövetkező nappal sem akarok igazán
szembenézni. .

Különös, a robbanás után nagy nyugalom szállja meg, és egy negyedóra
múlva már nem is emlékszik, miért kellett oly rettenetesen haragudnia. Ilyen
kor egy-két nap nyugalom, de néha csak egy-két óra - biztosítva van.

És ez a földrengés, mínden alapot, és minden józan értelmet! nélkülöző

kitörés nem egészen új. Már három-négy éves. Egyre rosszabb lesz. Magyarázom
a folyton erősbödő feszültséggel, mely benne él, mert nem akar gyengének
látszani. A maga elé tűzött szellemi feladat előtt lámpaláza van, és bíztatni
kell, hogy meg tudja oldani, be tudja teljesíteni, amit vár önmagától. Miről van
szó? Nyilatkozatok, interjúk, e6y-egy cikk megírása. Már nem fest, de verset
még ír. A festéshez fizikai erő kell; mégpedig nagy. A versírás azonban nem
hagyja el élete utolsó pillanatáig. Ez a kegyelem még néhány boldog 6rát ad.
Szóvá teszem régóta aggodalmaimat öreg háziorvosunk és barátunk előtt'. Felté
telezek: nehéz élete keserűsége most tör ki gáttalan utakon, vagy talán a korral
jár ez a jelenség, vagy éppen valami fizikai betegség tünete, de sem választ,
sem eredményes gyógykezelést nem kapunk. Közlöm t'öbb ízben azt, hogy arc
színe egyik pillanatról a másikra néha ijesztően sárga. Mindez meghallgatásra talál
s aztán a válasz: - Hát Istenem...

Van úgy is, hogy elindulunk a presszó felé, de a szemközti pici téren, mely
nek neve sincs, de néhány árnyat adó, nagy lombú fa alattJ padot találni, ki-
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vánságára leülünk. Lakásunk és a presszó közti 100 méteres utat meg kell tehát
szakítanunk. Leülünk a padra, nézzük az öregeket és a gyerekeket és tervezge
tünk: én ismét Párizsba utazom, hogy utolsó, nyolcvanadik születésnapiára ren
dezett párizsi kiállításának - "Hommage il Lajos Kassák" - elintézetlen kér
déseit eligazítsam. Tudom, hogy magamat csapombe, tudom, hogy nem fogok
Párizsba menni, de nem mondom kí magamnak sem az egvre közelgő, Ienye
gető veszedelmet. Beszélünk a nyolcvanadik születésnapia körüli hazai és kül
földi ünnepségekről. újságcikkekről. Ez mínd jólesik nekí, de igazán a Fényes
Adolf teremben rendezett kiállítására büszke. Ennek az elérése volt élete egyik
legnagyobb küzdelme és győzelme. Ilyenkor boldog, mint egy gyerek. De meg
jegyzi: -Ebbe tönkrementem. - J!:s máskor: - Hatvan évig kalapálták a fejem,
azt kíbírtam, most az egyszer valaki az ölébe emelt, ebbe belehalok. - De a
halál szóval, mert hiszen költő, annyit játszott egész életében, hogy most nem
tudom, költészet-e, amit mond, vagy valóság, amivel szembenéz. Sokszor feküdt
már súlyos betegen kórházban, és kimászoW a bajokból. Most is, reménykedünk,

~ így lesz.
A pihenő után vagy betérünk még az eszpresszóba, vagy úgy döntünk, elég

volt, otthon iszunk kávét.
Látom a fokozatokat, visszatekintek közös múltunkra, és kísértetiesen, mint

az óramutató, figyelmeztet a halál közeledtére esti kimaradásaink ritkulása,
rövidülése.

Harminc évvel ezelőtt éjjel két óráig, a74lZ záróráig a Lidó kávéházból ki,
az Ilkovíts vendéglébe be, a felszabadulás után Békásmegyeren éltünk, éjfélig
trécseltünk ott lakó művészbarátainkkal, a Fő utcán sétálva, vagy, ha az idő

járás nem engedte, a mí otthonunkban. Budapestre visszaköltözve naponta,
mintha hivatalba mennénk, estéinket kilenc órától - de már csak kapuzárásig
a Casino, később a Luxor kávéházban töltöttük, azután, rnert ez az út már hosszú
nak tűnt, az óbudai Malomtóba és tíz órára már otthon voltunk. majd követ
kezett a sarki presszó, de csak nappal, és végül már csak a szemközti pad a téren.

Egyre jobban ragaszkodik otthonához, már csak ott bolyong, a három szoba
hallos lakásban, és ha nagy meleg van, kimegy az erkélyre.

Ha néha még sétálunk, észreveszem, nehezemre esik lépést tartanom lassú
lépteível. Vigyázok, hogy ez ne legyen feltűnö, és azt hiszem sikerült. Nem szól
semmit, de egy nap verset! ír.

Veled .,agyolt.

EUStted megyek
te én eUJttem
a koranap aranylánca
csilingel kezemen.

Hóvá mégy - kérdezem
feleled - nem tudom.
Siettetném lépteim
de te jobban sietsz.

Előtted én
te én előttem.

Egy kapu előtt mégis megállunk.

Megcsókollak
te nekem adsz cs6kot
aztán elindwlsz sz6tlanul
és magadda.l viszed életem.

Hiába magyarázom riadalmamat házíorvosunknak, tömeg gyógyszert ír, ami
ben bizonyára van ráció, de semmi nem változik. Az elviselhetetlen feszültségek,
az Indulatkitörések, a gyengülés, és egyre sápadtabb, fehérebb. De most, a kivizs
gálások során megváltozik, mind szelídebb. Néha a vizsgálatoktól való szorongás
az arcára íródik, de úgy tűnik, bízik életerejében és az orvosában. akinek most
már ellenállás nélkül kezébe tette életét.

Ettől a perctől haláláig élete olyan, mintha az eddig stabilizált' és egyen
letes menetben forgó orsóról a fonal most hirtelen az orsó észveszejtő pergése
míatt esztelenü1hu~lana alá, látom az orsó vékonyodását, mindjárt lefut róla
az Uí\>l86 tekercs is, de nem tudom megállttaní.

A negatív röntgenvizsgálatok után. megkérdezem: - Nem kellene a vér
képet ellenőrizni? - Jöjjenek be hétfőn a Iaboratéríumba, ennek az eredményét
telefonon megtudhatja.
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Az orvos nem várja be az én hívásomat, magát6l jelentkezik. Hangjából
valami nyugtalanság érződik. - Romlott a vérkép? - Igen, olyan vizsgálatokra
van szükség, amelyekhez két napra be kell feküdnie.

Kasi tiltakozás nélkül beleegyezik.
Újabb, de most már fájdalmas röntgenvízsgálatok, tükrözesek. A röntgen

főorvos hiába tiltakozik fülem hallatára, hogy az újahb kínzó vizsgálatok fe
Ieslegesek, az eddigi röntgenvizsgálatok bebizonyították, tumorja nincs. Hiába.
jelenti ki, ha a szervezetben nem fel1elhetáen megís lappangana valami ilyesmi,
idős korban ennek a lefolyása semmi esetre sem rapid. De kezelőorvosunk most
már makacs, és végrehajtják az újabb vizsgálatokat. Eredmény: minden negatív.

Most megismétlődik az üres szöveg. Vérszegény, nincs itt semmi baj. Végűl

megkérdezem, mennyí a vörösvérsejt. - 2350 OOO. - És mi a további teendő?

- Menjenek haza, és kapja tovább a heti kétszeri 300 gammás B!2-t. - Ember,
hiszen ez idáig sem használt, és e mellett a kezelés melletí' romlott az állapota,
"Elmegy a vére". - De most. már magamon kívül ordítok. - Miért olyan
nyugtalan? - mondía, - Adjon neki vérátömlesztést, 1000 garnmás Bwt, más
gyógyszert, mít tudom én rnít, csak tegyen valamit. - Bent tudja maga tartani a
kórházban? - Mintha kizárólag erről lett volna /iZÓ, hogy bent hajlandó-e
maradni a kórházban, vagy sem. Ez kötelesség - válaszolom -, úgy látszik, az
életéről van sző.

Kasi bejön az orvosi szobába, fehér és szelíd. Megadta magát az orvosnak,
nekem, a végzetnek. Tudom, most már nekem kell érte harcolnom. rajtarn mú
lik minden.

Bernard Shaw és mások is állították, az ember' addig él, ameddig akar.
Márai azt írta valahol, az ember addig él, míg más valaki akarja, hogy éljen.
Én azt hiszem, az ember addig él, míg van, aki harcoljon az életéért.

Két hétig fekszik a kórházban, vérátömlesztéseket kap, vasat. különböző

gyógyszereket. Közben tüdőgyulladás lép fel, magas láz, hídegrázás. Az írígoscopía,
rectoscopia egy hideg, szeles napon zajlott le, órákon át, ruhátlanul. Kétszer
fordul elő, orvosi vizit közben az én jelenlétemben, hogy hirtelen a bal oldalá
hoz kap, feljajdúl, mínt néhányszor már otthon, de most éles, ismeretlen fáj·
dalomról panaszkodik. A vizitelő orvos azt mondja: - Izornrándulas, tessék
csak lefeküdni, majd elmúlik. - Valóban, fél óra múlva szúnik a fájdalom és
egyetlen orvos sem gondol arra, hogy alépe...

Szobatársaí is látják, milyen súlyos beteg, bár fent jár. Ha feketézni megy a
presszóba, vagy kicsit járni az udvarra, lekísérik, vele maradnak, míg én nem
jövök. Egy napon az osztálvos orvosnak azt mondom: .- Atvítetnérn a Véradó
Központba, vagy kihivatunk egy haematológust. - Semmi szükség rá, itt ls
megkapja ugyanazt, mí is tudjuk azt, amit ők.

Nyolc vérátömlesztés után valamivel jobb lesz a laboratóriumi kép s a
közérzete is javul. Hazaengedik azzal, hogy otthon -hetí egy lOOOgammás B11-t
kap. Kezet fogok búcsúzásul ápolónőjével. akit keménysége, ridegsége míatt Kast
nem nagyon kedvelt és riadtan látom, könnyes a szeme. - Tessék rá nagyon
vigyázni. - Mit tudhat? - kérdezem magamtól, de azután elhárítom a $btét
gondolatokat. Két sűrűn leírt oldal a zárójelentés, melynek utolsó mondata:
,.a7. aetasra való tekintettel bizonyos vizsgálatokat nem hajtottunk végre". Pa
pírori tehát mindent megtettek, amit kellett, amit lehetett.

Újságíró látogatta meg. - Emlékszik még az indián versre, amit maga h~t
nekem a bécsi MAhoz? "Hold, hold, egyszer 'te is meghalsz". Lehet. hogy igy
lesz, de én még élek - mondia neki.

Azt reméljük, beállt a javulás. Ismét sétálunk. padon üldögélünk, beszél
getünk, eszpresszéba megyünk, szeretném elhitetni magammal: minden jóra fordul.
De Kasi nem t4d olvasni, rádiót hallgatni, nem képes televízlót nézni. Egy este,
amíkor mechanikus moadulattal, míndenről elfeledkezve kínyítom a tévét, két
ségbeesetten kiált fel: - Mit csinál. hát nem látja. milyen beteg vagyok? -
Döbbenten nézek rá. Hát mégis tudja? Arca felejthetetlen: maga a meggyötört
szépség, amelyet a szenvedés még nemesebbé tett, és szemei, kék szemei még
megtörten is akarattól. szellemi tisztaságtól lángolnak. Úgy érzem, elvesztet
"tem. De nem adhatom fel a harcot.

Nagy hőség van, június elején 30 fok fölötti a nappali hőmérséklet. Teste
verejtékben ázik. Hajnalonként felkelek, mezitláb megállok a két szobánk kOzöttl

621



nyitott ajtóban a szönyegen és onnan nézem, nincs-e kitakarva, nem fázik-e
meg a hajnali lehülésben? Néha 'betakarom, anélkül, hogy észrevenné. Egyik
haínalon, ahogy a szőnyegre lépek, kinyitja a szemét és int, hogy menjek oda.
Már az ágy szélén ül s mint· vágyakozó, de btínbeesni nem akaró szerelmesek
öleljük egymást, míg végül megnyugodva ismét lefekszik, betakargatom, mint
egy rosszalkodó beteg gyereket s megyek vissza a szobámba, Tudom, hogy bú
csúztunk, hogy soha többé meg nem ölelhet.

Kasi nem introvertált típus, nem elemzi, rnit míért tesz, mélységes és har
monikus érzelmei irányítják cselekedeteit, melyek a szükséges ptllanatban mindíg
az ész kontrollja alá kerülnek. Reggel rnosolyogva annyit mond: - Miféle ördög
bújt belém, nem tudom? - Boldog mosollyal nyugtázern az óriási életet, ami
még most is árad belőle, és ettől jókedvűen büszke lesz. De ezen a napon már
a térre sem akar kimenni, csak háziköpenyben üldögél az erkélyen. Limonádét
és feketét iszik felváltva. Megbékéltnek Iátszík, örülotthonunknak s megelégszik
a levegővel, a fákkal, az emberek, járml1vek és madarak alattunk és felettünk
zajló életével. Este mégis azt mondia: - Nem tetszik nekem ez az egész. Majd
úgy fogok meghalni, mint Bart6k. :ts amilyen nehéz volt az életem, olyan nehéz
lesz a halálom. - A kontrollt sürgősnek érzem, mégis egy hét telik bele, míg
valóra válik. Újabb romlás.

Úgy látom, más kezekbe kell kerülnie, és megbeszéljük, olyan kórházba
megy, ahol jobbak a körűlmények, jobb a koszt, különbek a gyógyszerele és
felleg: konzíltumra kihívhatjuk azt az orvost, akit akarunk. Újabb gyötrő kívízs
gálásokra nem fog sor kerülni, hiszen mínden lezajlot't a másik kórházban,
részletes zár6jelentést tudok felmutatni, rnost már tehát betegségét, a súlyos
vérszegénységét fogják gyógyítani. Igy ajánlják barátaink.

A formaságokat hamar elintézem, és ó megnyugodva fekszik be a szép
kórház különszobájába.

Reménységgel, bizalommal kezdc'5dött és nyolc nap alatt mlndennek vége lett.
Széles folyosók, hall, kényelmes ülóbútorokkal, csend, különszoba, míndez egy
bizonyos mértékig lefokozza a kiszolgáltatottság érzését. Az osztályos orvosnő

vesz át bennünket. Rutinvizsgálatok még ezen a napon s a leletek hétfőre készek.
Megállapodásunk a főorvossal is és az osztályos orvossal is az, hogy elfogad

ják a klinikai vizsgálgtok eredményét és kezelni fogjált. Tehát anaemia. Az
orvosnő dísztelen, egyszen1 jelenség, mcsolya megnyugtató. Az aznapi vizsgálatok
jelentéktelenek, nem fájdalmasak, vérkép, vérnyomás, elektrokardiogramm stb.
inkább ellenőrzés j~eg(1: mi a helyzet ma, július 14-én? A szeba kicsi, de
tiszta, csendes, az ablaka.virágos kertre néz. Mindketten megkönnyebbülünk, azt
hisszük, minden a, legnagyobb rendben megy.

Szombat: Kasi közlí velem, hogy hétfc'5n csontvelc5vizsgálatot fognak végezni.
A szegycsontból szívják ki a velc'5f egy hosszú td segítségével. Az a'orvosnő

mindkettőnket megnyugtat: nem fog fájni. Magabiztos mosolya van a doktor
nőnek, elhisszük neki. Beleegyezünk, mert ez a vizsgálat a klinikán nem történt
meg. Úgylátszik, erre vonatkozott a zár6jelentés utolsó mondata: 8.7. aetasra
val6 tekintettel bzonyos vlzsgálatokt61 eltekintettünk. - Ugyanezen a: napon a
doktorn6 bekéri a zár6jelentést is.

Szorongva várom a hétfc'5t. - Kasi, nem tudom, gondol-e rá, ha igen, akkor
is valamiféle kis fájdalomtól tarthat, semmi esetre, sem az eredménytől.

Hétf6: fájdalmat nem érzett, de belázasodott: 37.5 fok. Atadom a záróje
lentésrt. - O - .mondía az alorvosnő, ez oly részletes, hogy igazán nincs szükség
az újabb vizsgálatokra. - ~s a csontvelő? - Nem' termel vörösvérsejtet. 
Nem egészen értem ennek a jelentőségét, de az orvosnő arcáról azt olvasom le,
hogy ez nem ok az aggodalomra.

Liften lemegyünk a földszintre, iszunk egy feketét, a presszóban. s onnan
j6 néhány lépcsőn le a parkba. Júliusi meleg, Kasi könnyű köpenyben, fehér
arccal, lassan lépked, jobb kezével a vállamra támaszkodik, de néhány lépcső

után érzem, súlyosodik a kéz a vállamon. A pad, amelyre leereszkedünk. az
útra néz, a járművek ritmusa j61eső, a zaj elviselhető. Az mondja: - Jó, hogy
egyedűl vagyok a betegszobában, este, ha te elmész, lefekszem s mikor az a puha
rneleg csönd magába fogad, tudom, hogy rnost már aludni fogok.

Kedd: Bemegyek a főorvoshoz, most már tud míndent ; mit akar tenni?
Jelen van az alorvosnő is. - Nem fildok még mondaní semmit - mondja a
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főorvos -, elő~b ki kell vízsgální. - Az Istenért, mit akar még vizsgátlni? Hi
szen ott a klinikai zárójelentés, betegsége: anaemia. - Lehet, hogy ez sze
kundér jelenség, valószínűleg tumorja van. - Kérem, hívjon ki haematológust
a Véradó Központból - és megnevezele két orvosnőt. - A főorvos kezét a mel
lére teszi és azt mondja: - :Én felelősséget vállalok Kassák Lajosérti - Nem
tudom hirtelenében, mit jelent ez, egyáltalán van-e valami értelme? és foly
tatja: - Majd kihívok haematológust, de nem azokat ~ és egy előttem isme
retJ.en nevet mond - és majd ha csak az összes vizsgálatokkal készen leszünk.
fJS akkor is megmondom. hogy az Ön kívánságara, - Tessék - mondom 
és míkor lesznek készen? - A jÖ\1Ó héten körülbelül csütörtökre, azaz július
27-én. - Miért tart! ennyi ideig? - Mert lehet, hogy a hasát Ielnvítjuk. - Most
kitör belőlem a sírás. - Nem engedem, mí értelme ennek? Ott marad a műtő

asztalon. - Ne tessék nyugtalankodni, olyan II szervezete, mintegy hatvanöt
évesnek. - Nem, én tudom, hogy igazam van, azért olyan, merL vigyáztam rá
és ő is vigyázott saját magára, vattában kell tartani, olyan törékeny. (Eszembe
jut Erika Mann egy mondata apjáról, Thomas Mannról: Tulajdonképpen tö
rékeny szervezet volt és megélt nyolcvan éveü) - Ne tessék sírni, ezt csak
mint ultima rációt mondom. - Az alorvosnő: - Nem kell látnia, hogy sírt. 
Természetesen nem fogja látni. - Ebéd utáni pihenés közben nyitole be, már
rnosolyogva, a szobájába. Fölé hajolok, nyitott kék szemei kitekintenek fehér
arcából, de nem tudom, engem néznek-e, vagy rajtarn keresztül valahova 'nesz
szire. - Milyen jó lenne, ha egy óriási angyal lennék, óriási szárnyakkal, két
hatalmas karomba zárnálak és elszállhatnék veled innen... Mert már nincs
hatalmam végzete felett... Most halvány mcsoly jelenik meg tekintetében,
bólint és azt mondja: - Az bizony jó lenne. - Hová vigyem, mit csináljak?
Tehetetlen vagyok.

Szerd«: Megkérdezem, volt-e újabb vérvétel? - Nem - rnondja -, azóta
sem. Vagyis július 14-én, mikor befeküdt, az volt az első és utolsó is. Az ak
kori eredmény: 3.200.000. Nagyon kevés de nem életveszélyes. De ha a csont
velő nem termel további vörösvérsejtet, ..elapad a vére", miért nem ellenőrzik,

miért nem pótolják, míért nem kap gyógyszert? - Milyen gyógyszereket kapsz?
- Oda van írva a táblára. Semmit: görcsoldóként No-Spat, nyugtatót és este
altatót. - Megyek az alorvosnőhöz, elmondom aggályaimat. Azt mondja: 
Nem baj, ha száz, kétszázezerrel kevesebb lesz a vörösvérsejtek száma. Nézze
meg - mondja -, de úgy~ hogy ő ne vegye észre, a lába tele van apró vér
aláfutásokal. Ez azt jelenti, hogy a vér trombocita lemezel elfogytak és a szék
letben is van vér. - :És? - Majd ha kivizsgáljuk, akkor tudunk valamit mon
daní, - De hiszen azt igérték, elfogadják a klinikai leleteket. - Az hiányos.
Ez nem igaz. Megismétlik ugyanazokat a vizsgálatokat, melyeken oly nagy kín
nal már átesett az előző kórházban.

Mikor benyitok hozzá, az ágy szélén ül. Nézem tehetetlenül. Odaülök mellé,
átkarolom és azt mondom: Szeretíek - úgy, ahogy már rég nem hangzott el.
Mintha varázssző lenne, mintha segítenék ezzel. De nem, utolsó vallomás ez.

Csütörtök: Nyugtalanul közli velem, hogyadoktornó szabadságra ment, az
új osztályos orvosnö pedig be sem néz hozzá. - Most látom először nyugta
lannak. - :És holnap megi.ntazt a kását itatják velem a röntgen míatt. - Ir
tózik tőle, próbálom megnyugtatul. - Hiszen az nem fáj. - De ő tudja, is
meíi. a szervezetét, érzi, mít bír el. - Néha sóhajt, úgy, ahogyan csak ez isten
verte betegség idején sóhajtozott.

Megkeresem a folyosón az új doklbrnőt, fekete, energikus nőnek látszik.
- Kérem, olyan nyugtalan a férjem, úgy érzi magára hagyták. Jöjjön be hoz
zá. - Csak előbb átnézern a kóranyagát. - Rövid idő múlva hejön. Beszélge
tünk, Kasi valamelyest megnyugszik, Azt kérdi a doktornő: nem érte-e valami
megrázkódtatás az utóbbi időben? Mert ez a betegség attól ls származhat.
- De - mondja ő, és elbeszéli a kétéves küzdelmet, amit folytatnía kellett azért,
hogy nyolcvanadik születésnapjára egy· kis Rákóczi úti helyiségben kiállíthasson,
ő, akinek 60 éves pionír munkáíát egy világ ismerte el. Mint míndig. most is
a lényegre tapintott. A sző szoros értelmében, a ,.\·ért, vel<"it szívt.ák ki belőle".
Az önmagát elfog-adtatlni akarás és az erkölcsi felháborodás túl nagy erőpróba

volt nyolcvan évének.
Most megint azt gondolom, a baj valóban "csak" azért van, átmeneti, de

már tennének valamit. Mikor elmegy a doktornő, azt mondorn: - Ha itt fel-

623



erősítenek, elviszlek Svájcba, abba a fiatalító intézetbe. (Van valami ilyen, lé
tezik valami csodagyógyszer. mely az elfáradt szervezet regenerálódását le
hetövé teszi.) Hevesen tiltakozik. ~ Nem, SZÓ sem lehet róla, nem megyek
sehóvá. - Nem akar műví úton életet nyerni.

Szombat; Délután megyek hozzá egy fiatal .múvészet'történész tisztelőjével.

Máskor is szívesen beszélget szakmabeli látogatókkal. Korrektúrát viszek be,
mel)l:et otthon már elkészítettem egy mondat kivétetével. hogy megkérrlezhessem:
hogy akarja ő? Aszöveget felolvasom, ő maga fejfájásai miatt olvasni nem t'ud,
de fi.~yelmesen, tiszta fejjel hallgatja végig és kikorrigálja a meg nem oldott
mondatot. Tollat kér, hogy ő maga írja be a javítást, de a toll kicsúszik a ke
zeből, - Nem ls lehet ölben írni - mondom gyorsan, s ezzel le is zárjuk 3
témát. Még fehérebb. mírrt máskor és a tekintete még fáradtabb. Oly megne
mesedett szépség árad belőle. hogy a szemern nem tudom róla levenni. Egy kis
idő múlva, anélkül, hogy előzetesen gondoltam volna rá. azt mondom a ven
dégnek, menien el. Hat óra eló~t valamivel. Ketten maradunk. - Ma nem
akarsz lemenni a parkba? - Bizony nem. - Rosszul érzed magad? - Fáj
a hasam. Pénteken és ma röntgenén voltam. Minriig tönkremegyek attól a ká
sától, feszíti az egész belsömet. Közben összenyomkodtak azzal a' fával. (Az
a fa, olyan mint a dönzölőfa, amivel a beteg gyomrot, heleket nvomkodták,
hogy az esetleges gyűrődéseket is átvilágítsa a röntzen.) -es délelőtt egy óra
hosszat szondázták. ....:.. Uramisten. miért tették e7.t? Vérzik kívül-belül, ezt or
vosai jobban tudják, mínt én. Miért t'ették ezt? Ha egy autó leáll, azzal is kí
méletesebben bánik a szerelő, nehogy hibakeresés közben a mctort tegye tönkre.
Ha egy szövőnó elrontia a rábízott szövetet. fel pll'1ss'égre vonják, csak az em-

. beréletért, ezért nem felel senki? Szombat van, hétfő reggelíg nincs orvos, sem
ápolón5, az inspekción kívül.

Ekkor belép az inspekciós orvos. Új arc, fiatal, hetyke, magas kontya van.
szerivtelen az arckifejezése. Kasi már fek!;zik, de hogy a nő belép, felugrik,
és leül az ágy szélére. - De most mondj el mindent - és maltYar:izöan az
orvosnő felé. A férjem még az orvosnőnek sem szeret panaszkodni. Megkese
redett arccal mondja: - Osszenyomkodták a hasamát - és bizonytalan moz
dulatot- tesz -, itt fáj. - Majd küldök görcsoldót, - :€s egy pillanat múlva
bent van az ápolónő, egy No-Spat ad át. Beveszi, eligazítom a párnáiát, le
fekszik, majd megszólal: - ~s hétfón újra akarnak csinálni Irlgoscopíát és a
főorvos visszajött a vizit után, fél egykor és azt mondta, felnyitja a hásamat.
- (Te magasságos Úristen, kinek a kezében van 'az életünk?) Nem szélek sem
mit. hetek óta meatanultam kllúgozott arccal járni, mást mondani, mint amit
szeretnék, mozdulataimat lefékezni. Most ls nyugodtan mondom: - ne félj
semmit, nem engedem. ~ Keze ökölbe szorul: -' Itt fekszem, az orvosok keze
között, - Hat óra tíz perc. Az oldalához kap az utóbbi időben Ismert jaj-jal
és fojt'ottan kiállt: Orvost, orvost. - Ebben a pillanatban vércsík ~ivárog a
száján, kirohanok. - Nem igaz. nem igaz, segítség - hallom a saját hangom
s aztán nem tudom, hogy történik, orvosok. ápolónők vannak a szobájában, 8

kentvos nő arcizma se rándul, én meg csak a szörnyiI jaigatást hallom a fo
lyoSón: - Jaj a karom, jaj a hátam. - Fél óra is eltelhet, semmi változás,
enzedélvt kell kérni a kontyostól ahhoz. hogy a főorvost behívathassam. Mée
egy negyedóra, it't a főorvos: - Mi tört~nt? - Meghal. - Egy idő múlva csend
lesz. Az órára nézek. Fél nyolc. Még néhány perc és kijön a főorvos, - Me~

halt? - Igen. - Miért? - Trombózis. ekkora darabon - é-s két uj lával valtY'
tíz centiméteres szakaszt mutat - vérzett be a szívkoszorúér. - Mi.ért nem
adott npl{i morl'iumot? - Nem szabad, - Szőlní már nem tudok. a katasztrófa
pillanatában fél pohár br6mot itat meg velem az ápolönö. Nem nézem m~ halot
tamat. szénsézes, szegénv meggyalá?ott testét nem akarom látni. Iszonyúan
egyedül vagyok és ennek az orvosnak borulok a nyakába.

Szombat volt, 1967. július 22-e.
Két nap múlva mezkaoom a boncolást jegyzőkönyvet. A h~l,át oka: ,.Anontán

léprenedés, súlyos vészegénység". Tumorja nem voll, más említésre méltó be
tcgsége sem.

Uram irgalmazz, és irgalmazz nekem. is, hogy az ajkán kifutó véresíkos
arca helvett azt a másikat, az igazit Iáthassarn, amelyet a bE>nq5s~ a tIsztaság
és okosság szépsége világított meg it amelynek harminc éven át foglya voltam.
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Orzöm a kórház zárőjelentését, melyben ez áll: "A beteget nem állt módunk
han kívízsgální".

. 1967 október. Baleset ért augusztus 7-én. Iszonyú boldogság zuhant rám:
meghalok. Csigolyatöréssel vittek kórházba. Kemény deszkán iekszem. Nincs
test'em, nem fáj semmí. Agyam egy mondatot zakatol: jó leszek, jó leszek. Verset
irok.

Hogyelérjelek
Majd vad lovasként vágtatok
Kétfelől rámrohannak a fák
A tisztáso11 egy fehér bika vár
Zömök szép teste két fehér SZar1l4
Megállítja vad lovam
O gyönyörűséges szelíd Jupiterem
Gyengéde-fl, a hátadra emelsz
S magaddal ragadsz az égi mezl5kre
Ahol most már mindörökre
Szelíd maradsz én egyetlenem
Hogy mindörökre szelíd lefJ1lek én ...
Európád az idő/,; végezté ig.

GRAIN ANDRÁS

VERSEK KASSÁK LAJOSNAK

A mestert hös~öntjüh

tartása példa
a művészetnek

vértezettsége
gazdag fegyvertár .
Ö'Tökfolllású ér

4 ráépült tömbökben
művészeteket ötvözl5 kovácsok
serén1l céhe munkálkodik

fémek lágy folyásában
az anyag lelkét vizsgálják
óva nemes tulajdonságait
söntvényeiket csoportosítjáJt
a formák keZléktárában

a mester intc5 fefJ1lelme
kiírt táblákon fiYlIelmeztet
az alkotás
szigorú törvén1leire

Rövid életraj~om

életre hívtál
s én megszülettem
a tenger fenekén
kerek ikráidból

apám ragadozó fajta
nagy fogai voltak

társaim mind elvesztek
míg a víz színére felúsztam

több testvérem
ha.lva született
a mélyben
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