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Az orvosság 
Talán a vonatok füttye ébresztette fel lázas álmából1 a kislányt. Nyaví-

kolő, kellemetlen hangon sírt anyja tétován tartó kezében. A váróteremben 
ülők hallgatag, révedező tekintettel várták vonatukat. A gyereksírás a'z asz-
szony felé fordította tekintetüket, aki hiába rázogatta a bugyolál, nem csön-
desedett a gyerek, csak a hangja váll szakadbzottá az.erős ringatástól. 

Mihály, a férj sonkanadrágba bújtatott lábát nézegette, majd a gör-
beszárú csizmáin járatta szemét. Nagyon nehezére esett, hogy olyan szemre-
hányóan néznek rá alz utasok gyereke sírása miatt.. . 

— A ggy neki önni — mondta kurtán feleségének — éhös. 
— Yöddi elő — szólt az asszony. 
Mihály kibontotta a szatyorba tett kendőt. Modern, gumizáras liőtartólá-

bas került élő. Az asszony szétbontotta a gyerek fején a nagv fekete . kendőt, 
aztán térdére fektette a porontyot és kanállal rakosgatta szájába a párolgó 
pépet. A te asszony felnézett. 

— Nézd mán mög, hogy mikor mögyiimk! 
— Van még idő, csak ötesd. 
— Nem köll neki, minid kidúrja a nyelvivel! 
Mihály hallgatott, leguggolva segített volna etetni a gyereket, de az 

anya is győzné, csak enne. 
De nem eszik, csak nyöszörög, szöszmötöl. Az utasok nézik a bajlódó 

családot. Mihály slzégyetnkezik, nincs ő élihez szokva. Minek is jöttek vele 
újra ebbe a városba. Az orvos, akinél jártak, semmi újat nem tudott mon-
dani, még gyógyszert is csak .ímmel—ámnial írt. Megvert vele, az isten, jutott 
eszébe anyja sokat 'hallott panasza. 

Ez inán így van, szövögette miatgában a gondolatot némán, elkönyvelve ezt 
a régi, szomorú tényt. • 

Nyomorultnak slzüleitött, nyomorultul, bal mög. Deliát csak a gyerököm, 
szép gyerök is, mög milyen erős keze, lába van, dehát nem öszik, egy szót 
sé tud szólni, 'égy lépést nem tud tömni., Mihályban nagy kanyarodással for-
golódott ia fájdalom. 

A szemben iülő apa karján áz övénél fiatalabb kislány milyen értelmesen 
játszadozik apjával. Az apa fúj, a kicsi, mintha el akarná fogni a kiáramló 
levegőt, apja slaájára csap, újra fúj, újra rácsap. Aztán mutatóújjávai raj-
zolgat a mosolygó, büszke apai arcon. 

—v Nem köll neki — zavarja meg Mihályt gondolataiban felesége. 
--- Tödd el a lábost! 
A menyecske visszarakosgatta gyerek fejére a kendőt, jó szorosan. 
Milyen idős a kicsi? — Ikérdetete egy városias kinézésű, jobban öltözött 

asszony a gondjaiba temetkezett családot. Két éves lesz — válaszolt a me-
nyecske, arra sem nézve. 

— És nem esizik? 
— Nem. 
— Beteg? 
— Beteg. 
— Mi baja? 
— Ö, azt még az orvosok sé nagyon tuggyák — panaszkodott a menyecske 

szégyenlősen. Tán úgy születött, vagy azután kapta a betegségét. 
Oszt tudja, ez olyan betegség, hogy nem öszik, nem beszél, nemigön 

tud járni. 
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— És kinél jártak vele, kérem? — folytatja a városi asszonv. — 
— Ó, vétünk mink mán evvel sok felé. Mán Pestön is vétünk, de aszon-

eyák, liogy érre égyelóTe még nincs orvosság. 
— És itt a városban nielyik orvosnál voltak kérem? ---- kíváncsiskodik 

tovább az úri asszony. 
i.— Én nem is tudom. 
-—'Hallod-ó hé! Hun is vótunk' —' 
— Hál Orhánynál, ammán pedig hírős; jó orvos. Böcsületös is, de az 

is aszonta, hogy nézze jóembör, én tudnak rá orvosságot, de az olyan diága, 
hogy, ahögy én eluézöm a maga bársony nadrágját, bizony- nem/ bírja ki. 

JNa, mög, nem biztos, hogy segít az orvosság, mer' még Angliába eé egé-
szen vált be. Aszonta oszt a'z orvos, hogy lőhet, hogy kimyövi a. gyerök, ahogy 
Inyől, mer' laszonygya, hogy vél már az ű prakszisába ilyen, vagy milyibe. 

Hát. eimán így van — akarta Mihály befejezni mondókáját« 
— SzÖTÖncsétlenuek sziiletött. 
— És Balzsam doktornál nem, jártak kérem?" — érdeklődött' tovább az 

asszony. 
— Neem — mondták hosszan ejt vei a Szót mind a ketten. 
— No, pedig az igazán híres gyerekgyógyász. Klinikai orvos — csak most 

magánorvos, n i e r t . . . úgy jobb neki. 
Hallgatva elgondolkodtak. 
Mihály agyában a pénz fordult meg először. Van-e, még nála annyi? Az 

asszony meg,, hogy 'bizony az jó vóna, ha möggyógyítaná, me a dologidőben 
ő is mehetne Mihállyal a hátárba, de így mindig a gyereket ajnározni otthon, 
még a. napközibe sé adhatja be. 

Mihály összenézett a feleségével, aztán meggondolva; a szót, a menyecske 
megkérdezte: — Merre lakik az orvos? 

Az úri asszony eligazította őket. 
— Gyerünk — mondta Mihály karjaiba véve a nyöszörgő kicsit. 
— Mönoyünk — adta beleegyezését az asszony, is, és kiléptek a váróterem-

ből. Balzsam, bár késő este volt, megvizsgálta a gyerekét. Az nean is tartott 
olyan sokáig. Megnézte, a korábban rendelt orvosságok receptjeit. Haját 
simogatva leült, aztán a gazda vagyoni állapotára vonatkozóan is kérdezős-
ködött. 

— tíogy állnak maguk anyagilag kedveseim? 
— Nem lehet. mondani, hogy amúgyosan, 6 holdunk van kettőnknek az 

asszonnyal, azt is úgy kaptuk a fődosztáskó. 
— Mi a jövedelem? 
— A gyapot jó fizetött, igazán jó mögfizetött, de a töb'bi is kitött magáé. 
— Szóval — mondta az orvos, — orvosság van, csak az drága, alz árát nem is 

tudom. Ezt nem gyártják Magyarországon. Ez külföldi .gyártmány. Éppen 
a múlt hetekben Olvastam egy amerikai szaklapban, hogy van erre orvosság, 
megpróbáljuk. Nézzék, én megírom a receptet, a maguk dolga, hogyan szerzik 
he. Aztán, ha megjött az orvosság, hozzák he hozzám, én majd megmondom, 
hogyan kell használni. 

Jó 6 hét múlva meg is jött >az orvosság. Mihály késedelem nélkül készü-
lődött a városba. Drága egy orvosság volt, az már bizonyos. Puskás Anti küldte, 
mert az még a háború előtt kiment. — De csak nem ű drágíthatta mög? Az 
áron mög az isten sé tud eltnönni, dolláilba van az kiírvai Neki csak azt 
mondták a postán, hogy a csomag ára vámmal égyikt kétezör 

— No, ez ennyi, tsak használjon, — Balzsam doktor forgatta az üvege-
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leet, aztán egy szót sem szólt, mintha félne az orvosságtól, szemöldöke ugrált 
a csodálkozástól, de hallgatott. Szétbontotta a külső dobozt, hoszú, piros 
cédulát húzott elő; két hasábban volt azon az írás. Balzsam olvasni kezdte. 
De csak alz egyiket olvasta, aztán a dobozokat kioserél'gette, az üvegekről meg 
a ráragasztott papirokat is leáztatta. Másfajta dobozokba trakta át. Ráírta 
az adagolást. Mihállyal megbeszélte, hogyan használják az orvosságot. Az utolsó 
szava az volt, ha javul a gyerek állapota, vagy rosszabbodik, de ha nem is tör-
ténik semmi, két hét múlva föltétlen jöjjenek bé. 

El' is mentek, dé talán; már maguk sé tudják hányadszor. Annyi bizonnyos, 
hogy az orvosság használt. Mihálynak csak az tűnt föl, hogy Balzsam doktor, 
úr egy szót sem szól, mint korábban tette Amerikáról, pedig akkor egyre mon-
dogatta:— Nézzék, csakis ott gyárt jiák ezt az: orvosságot, sehol a kerek világon 
még csak meg sem- próbálják előállítani. Hiába, Amerika! Ott aztán van- élet, 
van tudbmány. Csak persze pénz ¡kell hozzá. 

— Nézz ide, —i mondta Szomorúan Mihály, a szomszéd egyetemistának, 
aki nyári szabadságra tért vissza szüleihez, . 

— Ez ver engöm' a fődhön. Ez a töméntelen orvosság. Ha e' nem kéne, 
nem itt vónánk mán. A szomszédokba, aipádéknál is bent van a villany, mink 
mög petróval vakoskodunk. Pedig jó termésünk vót. 

Valahonnét az ablakból jó csomó, hosszúkás, kéksávos orvosságos dobozt 
rakott a f iú elébe. 

— De ez még nem is mind1. Eleibe Balzsam doktor út nem tudóin mié, 
elszödte a dobozokat, de ezöket mán ű sé győzte. Igaz, sokat segítőit a gye-
rökön, mán magátú kanalazgat, a nyála sé csurog, kezd gagyogni. De, hoigy 
meddig birom, nem tudom. Égy-égy csomag után csak a vám benne van 
ötszáz forintba! Hát e' sok, baTIod-é?! 

Az egyetemista először csak futó pillantást vetett a dobozokra, majd 
kezébe véve nézegette a dobozokat. Hitetlenkedve kérdezte Mihál'ytól — ez 
amerikai volna? 

— Az a, hé! 
—Nem lehet! 
— Mán -méné lőhetne, hiszön Puskás Tóni küdi. Itt a papír ís rúla. 
Az egyetemista egészen tüzetesen megnézi az írást is, a dobozt is. A Bal-

zsam által írt recepten az orvosság megnevezése latinul áll. Számadás dollárban 
a jobbszélen,„ rövid angol szöveg az alján. Lega'löl:' Anton Puskás. Az egye-
temista mégegyszer megnézi a dobozokat, egymás mellé sorba állítva. Mind-
egyiken aizonos felírás. 

'— Amerikából küldték, dé nem amerikai — mondta az egyetemista hatá-
rozottan. 

— Nem lehet a',—kezdte Mihály rövid csodálkozás után,—-hiszen ango-
lu van rajita az írás. 

— A receptet angolul1 írták és a gyógyszert Amerikában szolgálták ki, de 
az orvosság orosz. 

— Hogy lehetne e' mán orosz? 
— Nézd Mihály, kezdte az egyetemista, és nem tudok angolul, bár tanul-

hatnék. Orosz-szakos vagyok. Ezt te is tudod. Azért hidd el, erre a d'obozokra 
— magyarra fordítva — ezt írták: Gyógyszerüzem, Leningrád. 

— Viceölsz té bé, — kezdte Mihály hunyorogva, -— vagy csak propagan-
dáim beszélsz! Vitázni kezdtek. 

Mihályt egészen fölmérgelte Gazsi állítása. 
— Akkor mér köll neköm Amerikáira szőrözni az orvosságot? Azt mondta 
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Balzsam, hogy másutt séhun sé gyártják a viliágon, csak ott. Most Gazsi sér-
tődött meg. 

— Mihály, hát olyan ember vagyok én, aki be akar csapni, hát mit gon 
dőlsz? 

— De Mihály védte a maga igazát. — Hát akkor mér' mondta Balzsam, 
mér' mondta? 

— Mihály, — vágta el Gazsi a csodálkozásból' felocsúdni nem tudó 
embert, — tegyünk egy próbái, hívd át' Ács Misit a szomszédból, ha iitthon 
van. Most utolsó éves általános iskolás, oroszul is tanult. Had'd olvassa él ő is. 
Misi át is jött.. 

Kék szemét nagyra meresztve, kicsit (meglepődve megállt az ajtóban. 
— Minek hitt Mihály bácsi — kérdezte kis szusszantás után. 
— Ide figyejj Misi, fordult liozjzá Mihály, té oroszú tanútá az iskolába. 
— Igen, — eresztette ki Misi a száján a feleletet, dél aztán mintha meg-

bánta volna, amit mondott, szégyenlősen a földre nézett. Félt, hogy most 
vizsgáztatni akarják, mert tudta — Gazsi ás tanul valahol Pesten. 

Aztán) csak az ajtóban maradt, még inkább kifelé ment volna. — 
— Na gyere Misi komám, mondta Gazsi. — Né szégyenló'sködj! legény . 

leszel már, vagy mi a köcsög? 
Misi fanyar mosollyal féloldalt tartva fejét felnézett és óvatos, cseppet 

sem sietős) léptekkel az asztal mellé állt. 
Gazsi kezébe nyomott egy dobozt. Ujjával a latin-betűs szöveg alatt álló 

cirill betűkre mutatott. 
— Mi van ide írva, Misi? 
— Le -— kar — ezt — venyij — za —- vod. 
— No, olvasd tovább! 
— Le — nyin — grad. — olvasta Misi tagolva a szavakat, mint aki maga 

se érti, mit olvas. 
— Mi van hát ráírva? 

— Le tudod fordítani, kérdezte Gazsi? Te már középiskolába mégy, 
•— mondta neki. 

— Nem megyek — válaszolt Misi, ipari tanuló leszek, mintaasztalos, — 
de le tudom fordítani! 

— Szóval az van ráírva, hogy . . . — rálesett a dobozokra újra és szemét 
összébb húzva, egészen jól, magyarul vágta ki a- két rövid orosz szót: 

— Gyógyszerüzem, Leningrád. 
Mihály a térdére csapott. -
— Halfllod-é Gazsi, hát az itt van- közel. Székre ugorva a szekrény tetején 

kotorászott. Az „Ujvilág"ból félretett térképet vett le, nadlrágja elejéhez 
törülve kiterítette az asztalon. Mutató új jávai kereste rajta a várost. De Misi 
előbb oda mutatott — itt van- ni! 

— öhön — szuszogott Mihály. Egészen izgalomba jött. Hát ez itt van 
a szomszédba! ' 

— H-allod-é Gazsi, oszt onnét lehetne-é szőrözni? 
— Miért ne lehetne? — felelte Gazsi mosolyogva. 
— Úgyis fogytán van -a régi, én onnét szörzök — biztos nem is kerül 

kétezörbe, hiszen a tüvihön rnögyök, ögye mög a fene Amerikát Balzsammal 
égyiitt. i 

Tóth Béla 


