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, -:- Doktor úr! - hallottam ekkor a hátam mögül. - Doktor úr! - és szinte földbe
gyökerezett a lábam. .

Mégis úgy tettem, mintha nem engem szólítottak volna meg és behúzott nyak-
kal néhány tétova lépésre szántam el magam.

- Doktor úr! .: hallottam ismét, de most már egészen közelről.
Megfordultam.
- Ja, maga az?! - szakadt ki belőlem, és megkönnyebbült mozdulatokkal lépe

gettem lejjebb.
Hornyák, a házmester borostás arca feketébbnek látszott az óvóhelyi pinceho

mályban.
- Doktor, doktor?! - mondogatta idegenes kiejtéssel egy katona, akit nem vet

tem észre eddig.
A fiatal ismeretlen kézzel-lábbal magyarázott mindkettőnknek. Én zavartan

visszahúzódtam, de Hornyák elállta menekülésem útját. Szinte odatuszkolt a ka
tona elé.

- Doktor? Professzor? Da?! - hajtogatta az egyenruhás. - Vracs? - és belém
karolt.

A házmester a felvidéki tótok meg-megbicsakló nyelvén igyekezett közvetíteni,
miközben gyanakodva pislogott a katona vállán átvetett géppisztolyra.

- Ne tétovázzon, doktor úr! -obiztatgatott. - Csak be tud kötözni egy sebesültet.
Nem látja, hogy most éppen magára van szükség? - és fejével óvatosan a fegyver
felé bökött néhányszor. Aztán egyik pillanatról a másikra eltünt,

Egyedül ma~adtaínazidegennel.
A gyerekképű katona egyszer a pince, egyszer meg az udvar felé mutogatott,

mintha kinyújtott karját az általa egyetlen ismert hely irányába a háztömbök tető

gerincén, vagy a falakon túl próbálná meghosszabbítani.
Zavartan motyogtam valamit magam elé.
- Nem vagyok professzor! - igyekeztem tagolt magyarsággal szabadkozni. 

Doktor juris! - és kifeszített mutatóujjamat néhányszor saját mellemhez bökdös
tem. - Doktor juris! Érti? Advokát!

A katona - minden húzódozásom ellenére - nem tágított, és míután belátta,
hogy szavaival nem boldogul, maga után vonszolt a dohos pincefolyosón. A gép
pisztoly závárzata időnkéntmegzörrent a vállán.

A pincerekeszekből Víaszsárga arcok, riadt tekintetek bámultak ránk. Néhányan
keresztet vetettek és hallottam, hogy imát morzsolnak az ajkaik között. Mások
viszont, mintha mosollyal küszködtek volna, és' szemükben akaratlanul is talán
valamiféle káröröm csillogott. Feleségem német tudását vetette latba, persze
eredménytelenül. . .

Penészes pincéken, törmelékes vészátjárokon bukdácsoltunk át. Nehéz, elhasz
nált levegő fojtogatta a torkomat. Néha tört oroszsággal szólalt meg valaki, .de
csak vizet, vagy bort. kínáltak, hiába néztem rájuk könyörgőn. Alakjuk ijesztően

óriássá nőtt a pislákoló fényben és beárnyékolt egy-egy pincefülkét, . sötét go
molyagokká gyúrva a bent szorongókat.
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Valahol felsírt egy gyerek.
Ételszag csapott meg az egyik falszögletben. Kabátujjam egyszer-egyszer végig

horzsolta a csupasz téglákat. Nyirkos levegő tapadt az arcomhoz. Malterdarabkák
l

hullottak a magasból. Orrom időnként szúrós bűz facsarta. Aztán megint egy át-
járórés alatt kellett hétrét görnyednem. Hátam súrolta egy kiálló téglacsonk. Csak
nehezen tudtarn kiegyenesedni. Lábaim gépiesen mozdultak. Pókháló érintette a
bőröm. Ilyenkor ijedten megtorpantam. De a gyerekképű katona nyelvet ficamító
unszolására nyomban tovább lépegettem. A fiú egyre szaporábban szedte a lábait.
A mellettünk felvillanó gyertyák-mécsesek akár a sírhantok lángjai, oldalra dől

tek, vagy ide-odabillegtek a sötétben.
Hová megyünk? - lüktetett bennem nyugtalanul és jóformán hallottam a csat

tanó závárzatot, és a rámirányított puskacső hidegét már éreztem is a tarkómon.
Valami nagyon fontosra. lényegesre szerettem volna összpontosítani, valami
olyanra, amiben akkor is megkapaszkodhatnék, ha a golyó már átütötte a kopo
nyámat.

De a rémület csaknem kiüresített belül, és egyszerre közönyös lépésekkel kö
vettem agyerekképűt.

- Sztoj! - hangzott fel ekkor hirtelen a pince mélyéből.

Ismeretlen szavak-mondatok surrantak ide-oda a levegőben. A váratlanul szé
lesre tágult pincefolyosón karbidlámpa szaga terjengett. A szokatlanul éles fény 
min't a röntgensugár - áthatolt behunyt szemhéjamon is, hogy mögöttük kékesfe
hér karikákat, vibráló pontokat rajzoljon ki nyomban. Megtorpantam a hirtelen
világosságtól. Először csak hunyorogva néztern körül. Szememet szúrta a vakítóan
fehér sugárnyaláb.

Lassan szoktam hozzá.
Aztán egymásra polcolt iskolapadokat láttam, falnak támasztott táblát, amelyen

- mint elsüllyedt korszakok üzenetroncsa - egy-egy szétkent krétajel, meg néhány
betűtöredék szürkéllett. A mennyezetre akasztott lámpa alatt - megrókönyödé
semre - egy sebtiben odatolt iskolai dobogón emberi test feküdt mozdulatlanul. A
hevenyészett fekhely körül néhány katonát pillantottam meg. Amikor észrevettek
bennünket, azonnal utat nyitottak.

Elsápadtam. Szívem.a halántékomon lüktetett, gyomrom a torkomba szorult,
Eszméletlen fiatalember feküdt előttem, válláról letépett zubonnyal, inggel, fel

puffadt karral és alvadt vércsíkokkal a bőrén. A sebet kötés takarta ugyan, de
alóla szivárgott a vér. Egy vörös duzzadó csík a nyak felé csordogált, hogy aztán
megkerülvé az ádámcsutkát, felszívódjon a kifordított hajtóka szélén. Egyre széle
sebb szövetrész lett sötétpiros.

., Davaj, davaj! - kiáltott rám a gyerekképű és egy odakészített mentőládára

mutatott. Majd f~lhyitGtt egy másikat is, melynek alján hófehér pólyába bugyolált
műszerféleségeklapultak.

Éreztem, ahogy testemet kiverte a verejték.
- Doktor juris! - hebegtem! - Doktor, nem orvos! - és mutatóujjammal szinte át

böktem a saját bordáim között.
A gyerekképű katona ekkor kigöngyölt egy rövidpengéjű ollót, borotvához ha

sonló hosszú szárú kést és egy csipeszt, amelynek mindkét vége visszahajlott, akár
a karom.. .

- Kamerad! - fordult felém tört németséggel, és tekintete csaknem kérlelve
simogatta végig az.arcom.

Én riadtan hol a sebesültre, hol meg a körülállókra néztem. Átvillant rajtam,
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hogy éppen azért nem lettem orvos, mert mindig iszonyodtam a vértől. Ha elmet
szett csirkenyakakat láttam, az émelygés kerülgetett, de irtóztam a nyers hús sza
gától is. Egy rövid másodpercig arra gondoltam, hogy megpróbálok elmenekülni.

·De hová?
Sohasem jártam az iskola pincéjében. Már elfelejtettem azt is, hogy melyik tan

teremben tanultam valamikor. Lehet húsz éve, hogyelemibe jártam itt. Dehát az
sém biztos, vajon a Kráter utcában vagyunk-e egyáltalán, Nem beszélve arról, ha
mégis megtalálnám a kíjáratot..a túlsó oldalról lőnének szitává.

Azért miért ne sikerülhetne mégis? Különben sem magamat féltettem, hanem a
feleségem inkább..

Tagjaim azonban elernyedtek és homlokomon nemcsak gyöngyözött, de szinte
folyt már az izzadtság.

- Advokátl - mutogattam magamra ismét, és segélykérőn néztem a gyerek
képűre.

- Davaj, davaj! - kaptam válasz helyett sürgetést, és tehetetlenül túrtern. hogy
orvosi ollót nyomjanak a kezembe.

A sebesült katona felnyögött.
Az utcáról géppisztolysorozatok felelgettek egymásnak. Egyszer-egyszer reccse

nődörrenés is hallatszott. Bármilyen furcsán hangzik, ebben a pillanatban szíve
sebben lettem volna katona a golyózáporban, mint mondvacsinált orvos. Ezerszer
elátkoztam magamban Hornyák házmestert, meg ezt az egész istenverte háborút.

A fém:olló szára hidegen tapadt a kezemhez.
Talán erélyesebben kellett volna tiltakoznom!? - borzongott végig az agysejtjei

men és szabadkozó fejrázogatások közben most a műszerrel bökdöstem magam
felé. '

Arcvonásaim azonban váratlanul megkeményedtek.
Hirtelen erő áradt szét a tagjaimban. Vártam néhány másodpercig. Csak a kar

bidlámpa lángja sziszegett az üvegbúra alatt. Aztán gyors elszántsággal a mozdu
latlanul fekvő test fölé hajoltam és az ideiglenes kötést - ahogy valamikor a cser
készeknél tanultam -lefejtettem a sebről.

A szétroncsolt húskráterbőlnyomban bugyogni kezdett a vér.
Apró örvények bugyborékoltak a felszakított bőr szélén, mintha szilánkos csont

darabkák állták volna el az útját. Láttam a rostos izomszövetet cafatokká tépve a
hónalj peremén. Egyszerre életmentő kötelességtudat járt át és megnyugodtam,
hogy tapogató tenyerem érezte a szív lüktetését. Pedig - villant fel bennem 
könnyebb lenne azt mondani, hogy már kaput.

De hol akadhatott meg a golyó? - tépelődtem és megpróbáltam mindarra
visszagondolni, amit iskolás koromban - elsősegélyként - meg kellett tanulnom a
nyári táborozások idején.

A gyerekképű katona pillantásai szinte égették a tarkómat. Minden erörnre
szükség volt, hogy újra mozdulni tudjak. Mélyet lélegeztem. Aztán jóformán be
hunyt szemmel belevágtam a húsba. Ekkor éreztem, hogy az olló vége valamiben
megakad. Ujjaimat nyomban meleg áramlás foly ta körül, miközben bőröm ta
pintóvégzödései - mint érzékeny antennacsápok - gyenge dobbanásokat közveti
tettek.

- Él! - szaladt ki a számon most már hangosan, és megkönnyebbült pillantások
kal néztem a gyerekképűre.

A karbidbűztől összecsomósodott nyál azonban fullasztotta a torkom és gyom-
rom - akár egy gombóc - a nyelöcsömbe szorult. .
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Nemvárt rosszullét környékezett.
De - milyen különös - az olló széleihez tapadó alaktalan, nyálkás cafatoktól

visszabillent belső egyensúlyom. Kísérőm - szinte-gyakorlott műtősi mozdulattal
- ekkor kivette a kezemből a műszert és hosszú szárú pengekést csúsztatott az uj
jaim közé. Néhány másdpercig tétováztam ugyan, de aztán a seb mélyére vájtam
újra. Most a penge éle bicsaklott meg a kezemben. Egyszerre az a hasító fájdalom
borzongott a testemen végig, amit fogam vésésekor érezterrí kamaszkoromban.

.Minden ütésre azt hittem akkor, hogyakoponyám reped ketté. Pedig érzéstelení
tőt is kaptam! - és a kést ösztönösen kirántottam a' sebből.

Az eszméletlen katona erre sem mozdult az iskolai dobogón. Még akkor sem,
amikor hatalmas robbanás remegtette meg a pince boltívét. Adde-oda lóbálódzó
karbidlámpa fenyegető árnyékokat csapott a falra. Törmelék zuhogott ránk vala-
honnan. I -

Most kellene megszöknöm! - kísértett meg a menekülés gondolata ismét, és a
véres kést támadóan emeltem magam elé.

A gyerekképű katonakísérőm azonban legyintett és olyan mozdulattal mutatott
a magasba, mintha közölni akarná, hogy nincs mitől félnem. Aztán fejével a
hosszú szárú kés felé bökött.

- Davaj! - mondta.
Ijedten megint előre hajoltam.
De most - magam sem tudtam, miért - ujjaimmal végigtapogattama sebesült

fiatalember nyakán. Lehet, hogy az ütőeret kerestem, de lehet, hogy a test hőmér
sékletét próbáltam kitapintani. Vagy talán így akartam bizonyítani a körülállók
előtt, hogy azélettelennek tűnő test mégiscsak jó kezekben van? Mert hátha sike
rülni fog ez a műtét! Akkor kitűntetést is kaphatok. Meg aztán ki tudja, milyen vi
lág lesz itt .aharcok után?! Annyit már bizonyosra vettem, hogy születőbenvan va
lamiféle új. Akkor pedig már most megalapozhatom a jövőmet!

Hát ilyen gondolatok villantak át agysejtjeimen. \
De az vesse rám az első követ, aki még sohasem tűnődött így! Különben is ezek

az akaratlan tervezgetések csak megerősítik jóhiszemüségemet, hiszen gyógyítani
akartam és nem ölni..

Az imbolygó árnyak közben visszahúzódtak a boltívekró], Megnyugodott akar
bidlámpa 'fénye is. Fehér tócsáként feszült az egymásra dobált iskolabútorokon. A
sebesült katona arca azonban mintha sárgább lett volna valamivel.

A nyers hús közé metszettem újra., De a pengecsúcs megint kemény tárgyba üt
között.

.Csont?
Talán a golyó! - és még mélyebbre vájtam a sebben.
Aztán úgy kotorásztam benne, mint a gyerek, aki a játszótéri homokban fúr ku

tat, vagy ás titkos aknafolyosót.
Minden tekintet a sebkráterra méredt.
- Megvan! - kiáltottam ekkor diadalmasan, ésa késsel a seb szélére kotortam a

golyót.'
Láttam, hogy a katonák megkönnyebbülten néztek egymásra. A'gyerekképű pe

dig már nyújtotta is a kötözöpólyát, Magabiztosan - igen, egyre magabiztosaoban
tekertem-csavartam a'finom gyolcsot a sebesült váll, meg a hónalj köré.

Fentről ismét lövések hallatszottak, majd egymás után két becsapódás dörrent
a közelben, A pincefolyosón lihegő katonák rohantak végig. Bakancsuk tompán
puffant a keményre döngölt föld padlón. A csupasz téglafalak közőtt fel-felcsattanó
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rövid parancsszavak fegyverzörgéssel keveredtek össze. Fölöttünk újra és újra
megremegett az épület. Egy parancsnokféle bekiabált valamit gyermekképűkísé
rőmnek. A fiatal katona egyetlen, kemény pillantással továbbította az utasítást. A
vállakról egyszerre billentek előre a 'géppisztolyok.

Aztán reccsenő robbanás megint.
Nem .mozdultam,
A karbidlámpa - akár a hinta - meglódult hirtelen. Az eszméletlen katona arcát

még sárgábbnak láttam az imbolygó fénytócsában. Mintha álomban járnék, úgy
indultam a többiek után. A gyerekképű azonban visszatolt.

- Wir. : .: zurück. .. kommen . .. zurück ... l - küszködött s német szavakkal,
miközben biztató tekintettel hol sebesült bajtársára, hol rám nézett. Aztán egy
gyors mózdulattal eloltotta a lámpát.

- Fasiszt kaput! - hallottam a hirtelen sötétből, majd valamivel távolabbról ma
gyarul is:

- Vigyázni rá! Jó?
Percekig moccanni sem mertem. Egy idő múlva azonban óvatosan leguggoltam

és mint a világtalan, reszkető kézzel körültapogattam a sebesült katona arcát.
Hideg! - borzadtam meg belül, és fülem riadtan az idegen férfi csupasz melléhez

nyomtam.
Aztán kiegyenesedtem hirtelen.
Szörnyű félelem fogott el. Cipőm dongva ütődött az iskolai dobogóhoz. Kapkod

va vettem a levegőt. Torkomat karbidszag helyett, mintha hullabűz fojtogatta vol
na. Képzeletben oszlásnak indult tetemeket láttam magam körül és holtukban is
eleven csontvázarcokat. Vádoló tekintetük elől képtelen voltam kitérni.

Meghalt? - rezzentem össze újra és megint lehajoltam, hogy a pulzust most
fiatalember csuklóján keressem.

Semmi!
Csak lövések dörrentek kintről.

- Doktor juris! - mormoltam félhangosan, és ahogy csak lehetett, asztalokkal,
padokkal. székekkelkörülbarikádoztama fekhelynek használt dobogót a sötét
ben. Aztán megint valamiféle menkülési kényszer kerített hatalmába. Eszeveszett
gyorsasággal rohantam végig a homályos folyosókon, keresztül a vészátjárók ré
sein, egészen hazáig, a saját pincerekeszemhez, ami egyszerre lett számomra nyu
galmas otthon és megbízható búvóhely. Feleségem nem faggatott, hogy hol töltöt
tem ezt a néhány zavaros órát. Csak az arcán láttam, hogy aggódik. Zsíros kenye
ret tett elém. De egyetlen falat sem csúszott le a torkomon.

'Néhány hét múlva - amikor' a front végleg elvonult fölöttünk -, akár a tettes,
mégis visszalopakodtam. Az iskolai dobogó azonban üres volt. A padokat, széke
ket, asztalokat megint a falak mellett polcolták fel. Hiányzott a karbidlámpa is.

Úgy látszik, sikerült a sebesültet kórházba szállítani! - nyugtattam magam rög
tön, és zseblámpámmal végigpásztáztam az olajtól megbarnult dobogódeszkákon.

.Vagy későn érkeztek már? - markolt meg abűntudat,és botladozva kihátráltam
a boltívek alól. Kettesével tapostam a pincelépcső meredek fokait. Fent lihegve
rohantam végig a zöldfalú folyosókon. Néha megtorpantam ugyan egy-egy tör
melékkupac, kiszakított tanteremajtó, vagy bedőlt falmaradvány előtt, de amint
átbukdácsoltam rajtuk, nyomban tovább szaladtam. Mintha saját magam elől

menekültem volna a kihalt épületben.
Minél messzebbre innen! - visszhangzott a fülem mélyén, és ahogy kiléptem a

félszárnyával előredőlt iskolakapun, tele tüdővel szívtam be a friss levegőt. De
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csak néhány pillanatig maradtam állva. Átvágtam a templomtéren, hogy míhama
rabb névtelenné váljak a romok között lassan éledő forgalomban. Vádaskodó gon
dolataimtól azonban képtelen voltam megszabadulni. Akár a kullancs, úgy esim
paszkodtak az agysejtjeimbe.

Miért nem utasítottam vissza erélyesebben? - dörömbölt bennem az önvád, és
még szaporábban lépkedtem.

.Én? Orvos?
Csak egy őrült vállalkozhatott ilyenre! - és egyszerre az is átvillant a koponyá

mon, hogy emberölésért még ítélkezhetnek is felettem.
Nem vagyok gyilkos!
Ha Hornyák házmester nem erőszakoskodik, ma tiszta a lelkiismeretem. Azt

meg senki sem kívánhatta tőlem, hogy golyózáporban egyedül vonszoljak egy
ájult testet akár tíz lépéssel arrébb, ha mégoly közel is van a kórház.

Puffanás hallatszott.
Szürke porfelhő bolydult fel előttem. Kilazult téglák, cserepek, ereszcsatornada

rabok zuhantak le a magasból, hogy egy kettészelt épülettömb elkerített romku
pacait púposítsák. Az úttest közepén leszakadt villanyvezetékek hevertek. Egy
meggörbült lámpavason horpadt bádogernyőtlóbált a koratavaszi szél. Kopott ru
hájú férfiak, fejkendős asszonyok mindenűtt.Megmentett motyókkal cipekedtek a
hátukon, vagy kézikocsit húztak-toltak a villamossínek mentén, hogy egy-egy ba
rátnál, rokonnál keressenek menedéket!

A háborús törvények kegyetlenek! - hadakoztam magammal még mindig.
Ebben aztán látszólag megnyugodtam, sőt ha szűkölve is, de felmentve éreztem

magam.
De megszabadulhat egyáltalán valaki a saját Ielkiismeretétöl?

*

- Igen tisztelt Népügyész úr! Ezért nem neheztelek Hornyák József házmester-
re, hogy feljelentett. Várom a megérdemelt büntetést. -

Megsokasodik

két üres sörösüveg
ha koccan
ha reped a csend
ha folydogál
mint rosszulzárt zsalugáter résén
az égi vetitásugár
hosszú aranysárga csíkja faladon
rád mutat:
("mene mene tekel . . . 'J
megmérettek csöndjeid
rejtőzködésedvágya

mégis
ablakod rése: tűzoszlop
pusztád végén
ígéret földje

KUL/FAl GYULA
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