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Mikor másnap reggel újra elmentem a barakkba, a konyhalányok már az ab
lakból leatek és a legvirgoncabb közülük üdvrivalgással köszöntött: "Itt van me
gint a Mvérkénk!" Ok azt hitték, hogy egyszer 8 mindenkorra eltűntem. Valóban
át is helyeztek újra, míhelyt Erna elutazott, mégpedig az I. Sebészett Osztályra,
II.h01 már egyszer kisegítettem. Ott feküdtek a legnehezebb betegek, mert ott volt
a Iegiebban kéznél orvosi segítség. Margarete nővér, az osztályos ápolónő, nyu
godt és szerény volt; nem kerülte meg az elöljárókat, valóban nem is volt
.nereven tartózkodó vele szemben az ember. Egy egész emelet felett rendelke
zett, ami egy tiszti- és három legénységi szebából állt; ezek közül a két kisebb
ről nekem kellett gondoskodnom, a legnagyobbikat a második segédápolónőre

- Emmire - bízták. Emmí festenivalóan szép lány volt, csendes és tartózkodó.
S mert a többiektől távol tartotta magát, rámondták. hogy dölyfös s hozzátették,
hogy erre semmi oka sincs, mert a foglalkozása csak varrónő; de valószínűleg

arra büszke, hogy cseh. Mí ketten csakhamar nagyon jól megértettük egymást. Nem
váltottunk sok szót, de kölcsönösen segítettünk egymáson, ahol csak tudtunk. Az

. éjszakai ügyeletes Else nővér volt, az a bécsi szobrásznő, akiről korábban em
lítettem, hogy csak éjjel volt szolgálatban. A főnök ugyanaz a "Pan Prlmarius"
volt, akit már a kis műtőből ismertem, az osztályos orvos egy fiatal cseh - jól
bánt a katonákkal és nem volt irányunkban kereken barátságtalan: de megvolt
az a kellemetlen tulajdonsága, hogy az emberekkel csehűl beszélt, s számunkra
nem fordította németre az utasításait.

1915 augusztusa, amelyet ezen az osztályon töltöttem el, betegápclásóm leg
nehezebb hónapja, egészen más módon volt nehéz, mint a 6-os barakkban végzett
szolgáíat, Kedvemre való embereim voltak. A nagyobbik szobában kilenc ágy
volt; az ott fekvő emberek csaknem míndegyíkének komplikált felsőcomb-törese

volt, és ezek nyújtókötést hordtak. Mialatt kötözésen volt/ak a nagy műtőben,

gyorsan rendbe kellett tennem az ágyaikat, mégpedig igen nagy gonddal, hiszen
mereven és mozdulatlanul feküdtek ott; míkor visszajöttek, gondosan ki kellett
tárální a nyújtókötésben levő súlyokat mindaddig, amig a lábszár a legkisebb
fájdalotn.mA1. járó helyzetbe nem került. A' nap folyamán minden mozgás a sú
lyok megváltoztatását tette szükségessé, Esténként ágyról ágyra mentem és azokat

,a testrészeket, amelyek a legmerevebben feküdtek, bedörzsöltem alkohollal és
púderrel. hogv a felfekvést elkerüljük. Egy birodalmi német altiszt, akivel egyéb
ként elégedetlensége és gáncsoskodása míatt sokat veszödtünk. azt mondta:
"Több dolgot adunk a nővérnek, mint kilenc gyermek az anyjának". A leg
több dolgot iltt Terhart, a westfáliai paraszt okozta nekem, akinek merev sinben
levő lába míndig újra gennyedt. Viaszsápadt volt és az evéshez sem volt kedve.
Úgy etettem, mínn egy kisgyermeket és míndlg újra és újra beszéltem neki,
hogy egyen még egy kanállal. Közben míndig mérgelődtem is egy kicsit, mert
olyan energiátlan volt és semmi fáradtságot nem vett magának, hogy megint
erőre kapjon. Később ő búsult utánam a legjobban és jóval ápolónői szolgálatorn
lejárta után is írt! még nekem westfálíaí otthonából.

A második szoba, amit el kellett látnom, jó távol esett az elsőtől. Csak négy
ember feküdt benne, de olyanok, akik különleges gondosságot igényeltek.

Miután egész nap talpon voltam, esténként' alig álltam már a, lábarnon.
Néha azonnal a szobánkba mentem, és Alwine vagy egy másik résztvevő lélek
odahozta nekem a vacsorát, hogy ágyban maradhassak. Jótétemény volt, ha
ágyba bújhattam és fáradt lábamat pihentethettem. Legalább a lábamat - mert
én magam már nem találtam nyugalmat. Almatlanul ültem a magas "ágyon
és a nagy ablakon át kinéztem a Beczwára és a dombhátra, amelynek végénél
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a Helfenstein feküdt. Holdfényben kedves kép volt. De én a betegeimre gon
doltam és boldog voltam, ha jött a reggel s meggyőződhettem arról, hogy jól
vannak.

Egyszer friss betegszállttmányt kaptunk és késő estig dolgoztunk; amíg csak
nem feküdtek jól nyújtókötéseikben az újonnan jöttek. Megtelt még a tiszti
szoba 'is, amelynek eddig csak két lakója volt. Nagyon későn még egy igen
figyelemre méltó csoporttal találkoztam a folyosón: egy óriási alak feküdt a
betégszállító kocsin, teljesen meztelenül ; merész horgas orrán keret. nélküli
cvikkerrel. a feje pedig piros selyempárnán nyugodott. Lengyel Iovaskapítány
volt, most vitték a rnűtőből a tiszti szebába. Nem engedte, hogy inget húzzanak
rá, de ehhez a két tárgyhoz feltétlenül ragaszkodott.

Mikor jó későn s a szekottnál is fáradtabban a szebánkban vacsoráztam,
kopogtak az ajtón s hírnök jött, hogyalovaskapitánynak saját kü'ön éjszakás
nővérre van szüksége, Emmi virrasszon mellette az éjszaka első felében, én
a másodikban. Én a kis osztályos írószobában tartózkcdtam es csak akkor mentem
be a tiszti szobába, mikor a nehéz sebesült - hátlövése volt '- kívánt valamit.
Ez pedig igen sokszor előfordult. Almatlan volt és harsány szóval adta ki pa
rancsait úgy, hogy a többi tiszt sem tudott aludni; mulattak is rajtta, kétségbe
is voltak esve. Egyszer teát és kekszet kért. Szerencsere éppen az ellenőrző

éjszakás nővér tért be hozzám s kínált meg mínd a kettővel, így teljesíthettem
kfvánságát. A nővért most láttam először. Vöröskeresztes volt'. Azt beszélték
róla, hogy volt a harctéren s ott erkölcsileg lehetetlenné tette magát. Itt most
folytonosan éjszakai szelgálatra osztották be, hogy egyáltalán ne legyen együtt
fl. többiekkel. Osztályról osztályra ment, s utánanézett, hogy nincs-e valahol
valaki életveszélyes állapotban, s nem szorul-e a segítségére. Hogy a szóbe
szédből mennyí volt igaz, nem tudom. Mindenesetre láthatóan örült, hogy talált
egy jóhiszemű embert, akivel elbeszélgethetett egy kicsit.

Többször kívánta a betegem, hogy vízzel hűsítsem a kezét és a karját. Mi
után éjjel senkiről sem kellett gondoskodnom, mindent megtehettem. ami csak
eszébe jutott. Mikor reggel megjött a többi nővér, elmehe1ltern, hogy kissé felfris
sítsem magam. Ahogy visszajöttem, mindenkit izgatott sürgés-forgásban találtam,
a főnöktől kezdve egészen a konyhalányig, Ez a nehéz sebesült nemes úr volt,
unokaöccse egy miniszternek, aki már érdeklődött is hogyléte felől. Senunivel
sem volt megelégedve, teljesíthetetlen klívánságokat halmozott egymásra s
valami nagy ijedtségbe kergetett míndenkít, aki csak a közelébe került. Az egyik
lánynak éppen be kelletr vinnie számára a reggelit. Nem merte és kért, hogy
tegyem meg helyette. .Mialatt ő a többi tisztet ellátta, odamentern a félelm.etes
hez. "Jó reggelt, nővérke", kiáltott! fe,1ém. Nyilvánvalóan még éjszakáról jó em
lékei voltak velem kapcsolatban. Az ápolónő kint tiszteletteljes csodálattal mond
ta: "Magát szereti, nővér, magának -növérkét« mondott;"

Pár nap múlva eljött a sebesült fivére és nővére, hogy meglátogassa őt.

Fivére órák hosszat üLt a szobában, de sokat nem tudott mondani.
Jómagam napokig bizonytalanságban volfam afelől, hogy tulajdonkéPpen

rnílyen állapotban. is van a betegem. A'TJ orvosok nem látták- szükségesnek, hogy
világosan megmondják nekünk. Láttam, hogy hirtelen elhagyja az' ereje és
egészen kétségbe voltam esve, hogy ez ellen semmit sem tehettem. Mindig újra
és újra próbálgattam. hogy valami kis ennivalót vigyek, vagy az előírt orvosságot
beadjam neki. Mikor egyszer megint cseppekkel az ágyához mentem, eJ,lökte a
kezemet és rámrívallt: "Takarodjék, maga szemét!" Mikor kimentem a szobából,
a fivére utánam jött és egy pár bocsánatkérő szót mondott; Természetesen azt
fe'eltem, hogy egy ilyen állapotban levő betegtől semmit sem lehet rossznéven
venni. De az ápolás izgalma megadta már amúgy is túlfeszített idegeimnek a
kegyelemdöfést. Világossá vált, hogy legfőbb ideje megadnom magamnak azt a
pihenést, amit még két hónappal ezelőtt korainak találtam és visszautasLtotüun.
Az elhatározásom azonban, hogy elmegyek, csak. heves belső harcok után érlelő

dött meg. Meggondolásaimban valami más is szerepet játszott!, mint az ideges
kimerültség, Mostanában gyakran gondoltam arra, hogy nem oktalanság-e tudo
mányos munkámat ilyen hosszú időre megszakítanom ott, ahol ápolón6nek annyi
segéderő áll rendelkezésre. Másfelől tépelődtem. hogy nem az önzés mozdult-e
meg bennem.. Nagyon szenvedtem amiatt, hogy Suse Mugdan ~pen -most volt
szabadságon. Vele beszélhettem volna kétségeírnről. Mikor egyszer délben II szo
bánkban voltam, amely a portálé felett volt, hallottam, hOlgY kocsi megy el
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előttünk s megláttam az ablakból Suset, amint kiszállt a kocsiból. Repült'em
a lépcsőkön lefelé s míalatt ő a kocsissal elMámolt, én már a ház kapujánál vol
tam. Boldog voltam, hogy újra itt van velem. Most már mínden könnyebben
ment, Megkértem a Főnővért; hogy szeptember elsején engedjen haza. Azonnal
készséges volt irányomban" s nem is akart kéthetes szabadságra kíjelölni, ha
nem rámbízta, hogy akarok-e s mikor akarok visszajönni. Kértem, hogy hívjon,
mihelyt úgy látja, hogy szükségük van a segítségemre.

Az ápolónői idők ~utolsó eseménye a lovaskapitány halála volt. A testvéreitől

pompás koszorú érkezett, Azután elvitték. Még rendbe tettem a saobáját. Utána
már búcsuzní kellett. Minden emberemet gazdagon megajándékoztam cigarettaval,
amit Suse hozott nekem hazulról. A magyárok és a szlovákok hálásan kezet
csókoltak. A lányok is kézcsókkal és egypár könnycseppel búcsúztak. Margarel.e
nővér és, Emmi nővér megígérte, hogy levélben fog beszámolni a betegeinkről.

Sch ari doktorasszony, annak a sebésznek az unokaCestvére, aki egy idő óta
nálunk dolgozott. erősen megszorította a kezemet és ezt mondta: "Eljen boldo
gul, kolleginám a másik fakultásről",

A két segédnővér, akikkel annak idején jöttem, ugyanekkor ment szabad
ságra (úgy hiszem, már másodszor). Elutazásunk estéjén az ebédlőben a nagy
falitáblán ezt lehetett olvasni: "Holnap nővérek mennek Németországba. Aki
levelet akar küldeni, adja 'le." Míndegyíkünk egy vastag köteget kapott. En az
enyémet gondtalanul a kézításkámba tettem s nem törödtem. vele többé. Oderberg
ben vámvizsgálatra keHett mennünk, Mialatt a hivatalnokok a bőröndjeinkkel

foglalkoztak, odajött hozzánk egy német katona s megkérdezte. "Vannak talán
szerelmeslevelek magánál?" Odanyújtottam neki a kézitáskámat ; az egész cso
magot kivette és lefoglalta, Ez történt a másik kettövel is. Én teljesen nyu
godt maradtam. Annyira táradt voltam, hogy egyáltalán nem tudtam a do
log miatt felízgatní magam. Mikor hazaértem. otthon sem meséltem el sem
mit: De néhány hét múlva azt a hírt kaptam, hogy, feljelenfuttek II had
bíróságon a cenzúra megkerülése miatt. Ezért börtönbüntetés járt.
Az egész család izgalomba jött. Az első kihallgatás a, breslauí törvényszéki
hivatalban volt. A második lett volna a hadbíróság előtt Ratiborban. El akartam
utazni, s a valósághoz híven meg akartam mondani, hogy a rendelet nem volt
ismeretlen előttem, de mégsem gondoltam rá. mert megszekott dolog volt a
postai küldemények miatt'i örökös aggodalom. Semmi áron nem akartam azt
mondaní, hogy nem tudtam a tílalomról : inkább börtönbe menni, mint hazudni.
Valakinek az oc gondolata támadt, hogy írjak Ratiborba régi grunwaldí isme
rősünknek, Westrum polgármesternek és kérjem a segítségét. Barátságosan vála
szolt: beszélt! a hadbíróságon a tanácsossal, aki ezzel az üggyel foglalkozik s
az halogatni akarja a tárgyalást míndaddíg, amíg a birodalmi gyűlésen keresztül
nem viszik azt a törvényt, amely szerint ilyesmiért pénzbüntetés jár. Ugyan
ekkor a breslaui Vöröskereszt egy beadványban felmentést kért számomra és
társaim számára. Egyszer megínf jött egy hivatalos irat, azzal a kellemes közle
ménnyeí, hogy az eljárást megszüntették. A család fellélegzett. Az ápolónől időknek

ez az utójátéka is befejezést nyert.
Egyáltalán nem gondoltam, hogy véglegesen búcsút vettem Weisskirchentől;

komolyan vártam, hogy visszahívjanak. Szabadságomat mindenekelőtt arra hasz
náltam fel, hogy letegyem a segédnővérí vizsgát, amelyre féléves segédnővérí

működés után lehetett jelentkezní. Utána most már gőzerővel estem neki a
görögnek, hOgy végre már letehessem a görög érettséaít is. Suse nagyon aján
lotta, hogy fogadjam el testvéreí segítségét. A sógora, Julius Stenzel, egy humán
gimnáziumban, a Johanneumben . mint latin-görög szakos tanár működött, emel
lett szabad idejében lelkes Platón-kutató volt, és Berta, á felesége, hűségesen

és megértően vele dolgozott. Egy vasárnap délelőttőn kerestem fel őket. A há
zaspár éppen együtt olvasta Platón AUamát. Berta vJgighallgatott. és késznek
mutatkozött arra, hogy minden héten egy párszor dolgozzék velem. Próbakép
pen le is fordíttatott velem néhány sort Platónbél. s 'látva, hogy egyáltalán nem
megy rosszul, meghívott az ő vasárnapi olvasgatásaikra is. Most pár hétig
csak Platónnal és Homerosszal próbálkoztam; ha jól emlékszem, kétszer egy
héten rnentem .Stenzelnéhez. Már akkor három gyermek anyja volt (később

hozzájött még egy negyedik is), és a még csak pár hónapos kis Jochen l~

többnyire ott aludt a kocsijában abban a szobában, amelyben dolgoztunk.

644



Néha, nehezebb helyeknél a ház urát is segítségül hívtuk. Az O tanácsára a
vizsgára való megújított jelentkezésemben Platónt jelöltem meg, mínt amivel
különösen foglalkoztam és kértem, hogy a Johannes-gimnáziumban vízsgázhas
sak. Thalheim titkos tanácsos, saígorú hangú és jóságos szívű öreg barátom,
megmagyarázta, hogy a Tartományi Kollégiumnak nem hiányzik az, hogy ilyen
egyéni kívánságokra tekintettel legyen. Azután mégis hírt kaptam róla, hogy
a Johannes-gímnázíumba tettek be vízsgázní. Már októberben itt volt a terminus,
régi receptern volt ilyesmit a lehetőség szerínt gyorsan elintézni. Tudtam Dr.
Stenzeltől: nem volt kilátásom arra, hogy nála vlzsgázhassak, A főnöke ezt a
teendőt egyedül látta el; de az ő tulajdonságai felől azután alaposan tájékoz
tattak. Tudni kellett például az egyes homéroszi ~ énekek címét, És mikor az
öregúr Platónnál kötött ki, a "Phaidon" után szokott érdeklődni, s utána míndig
megkérdezte, hogy míért kellett Szokratésznek oly sokáig várnia, míg végrehajt
ják rajta a halálos ítéletet. (A dialógus az elején megemlíti, hogy annak a hajó
nak a visszatérését várták, amelyet Athénből küldtek Déloszba. Ez adéloszi
hajóÚit állami-liturgikus cselekedet volt; időtartama alatt nem volt szabad ki
végezni senkit.) Igazi filológusnak való kérdés volt ez, ami filozófusnak soha
nem jutna eszébe.

Természetesen nagyon kellemes volt, hogy ily módon fel tudtam készülni.
Egyébként Landien titkos tanácsos úr a régi idók gimnáziumi igazgatóinak a
míntaképe lehetett' volna, máltóságteljes volt és ugyanakkor· jóságos is; már
külső megjelenésében is tiszteletet parancsolt délceg termetével és hosszú, közé
pen elválasztott, hófehér szakállával. Az írásbeli dolgozatot a dolgozószobájában
íretta velem. Et'től féltem egy kicsit. Ugyanis csaknem rníndig élőszóval tanul
tam s nem volt gyakorlatom abban, hogy diktálás után görögül írjak; minde
nekelőtt attól féltem, hogy az ékezeteket fogom gyakran elvéteni. Megnyugvá
somra szolgált a diktálás során, hogy a szöveget' (nem Platón volt, hanem egy
híres Lüszíás-beszéd) azonnal megértettem; nem volt tehát olyan veszély, hogy
a fordítás nehézségembe került volna S azután egy nagyon kellemes meglepetés
jött: Landlen titkos tanácsos odaadta nekem a szöveget, hogy össze tudjam
hasonlítani: nem hagytam-e ki valamit a diktálásnál. Örömmel nyúltarn utána
és felülvizsgáltam összes ékezeteimet. A szóbeli valamivel ünnepélyesebb volt,
mert jelen vOllt Thalheim -eitkos tanácsos is. Egy nagy teremben egyedül ültem
szemben a két öregúrral egy hosszú zöld asztalnál. Most nem Platónt tették elém,
hanem Iszokratészt - II. Vilmosnak különleges kívánsága volt, hogy a gimná
ziumi oktatásban kiadósan szerepeljenek a híres szónokok, és ez a filozófusok
rovására történi! -, de megjött a kérdés Phaidonról és a homéroszi énekekről is;
ha jól emlékszem az Iliészból is kellett egy részletet olvasnom és fordítanom.
S azután megint mögöttem volt egy vizsga, melyen megálltam a helyem. Az
érettségi bizonyítványomba beírták azt a megjegyzést, hogy az utólagos görög
érettségivel humán gimnáziumi érettségi birtokában vagyok. A két úr még az után
érdeklődött, hogy milyen célból tettem le ezt a vizsgát. BresJauban ez ritka
ságszámba ment'. mert itt a doktorrá avatáshoz mlnden fakultáson elfogadták
a reálgimnáziumi érettségit. Elmondtam, hogy Göttíngában más a rendelet. Most
már csak azt akarták tudni, hogy míről írom a disszertációmat. Mikor a bele
érzés problémájáról beszéltem nekik, nem tettek föl több kérdést. Másnap reg
gel Landien titkos tanácsos úr megkérdezte dr. Stenzelt, hogy mí is az a
"beleérzés".

WeiSskirchenbe nem hívtak vissza. Ehelyett betoppant - valószínűleg még
októberben - Suse Mugdan azzal a hírrel, hogy a hadikórházat feloszlatták.
Mióta az oroszok kivonultak Galfelából. Weisskirchen többé már nem tartozott
a hadtápterülethez. és a kadétiskolának újra régi célját kellett szolgálnía, Suse
és én újra kértük a Vöröskereszt'et, hogy rendelkezzék velünk s.. asszon be
valahová máshová, de soha töbé nem hívtak be bennünket.

így hát szabad voltam most s amint "a betegápolás fáradalmai után, üdü
lésképpen" (igy tréfálkozott velem Husserl) letettem a görög érettségit, nyomban
hozzáláttam a doktori értekezéshez.

(KIS MONIKA fordítása)
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