• GUBA BÉLA

KOBOLÁK
A főorvos úr kilenc órakor jött be a hivatalba. Igazság szerint neki is nyolc
óraikor lett volna a munkakezdés, de a reggeli rendelést nem lehetett nyolc órára
befejezni. Az elnök eleinte szólt a késésekért, aztán, elnézte a dolgot. Ügyis nagy
ígérgetés, csalogatás után kaptak orvost, ha esetleg megszorítják, Rábai felhúzza az
• orrát, nézhetnek ú j orvos után.
Levetette a kabátját, esernyőjét a sarokba állította. Emiké, a védőnő, megigazította a főorvos úr kabátját, nem szenvedhette a beragadt kabátujjat. •
— Mikor tanulja már meg főorvos úr rendesen letenni a kabátot? — mondta
. énekelve.
— Majd megtanít maga, gyermekem. Alapjában véve tanulékony természet vagyok.
Emiké elpirult, és nem mert Rábaira nézni. Rábai alig múlt harmincéves,
magas, fekete hajú férfi volt, elegáns öltönyökben járt a hivatalba is, sohasem fordult elő, hogy ugyanazt az inget kétszer egymásután felvette volna. Csak sziloningeket hordott, hatalmas mandzsettáia hófehéren villogott a kabát ujjából. Még
nőtlen volt, és ráadásul orvos is. Bomlottak érte a nők az egész járásban.
Természetesen Emikének is tetszett Rábai. Egyszerűen nem lehetett nem beleesni. •
— Feltehetek egy kávét, főorvos úr?
— Legyen szíves, gyermekem.
Emiké elővette a darálót a szekrényből, megtöltötte kávéval. Mélázó tekintettel
-darált.
—• Nem értem, miért hív engem főorvos úr gyermekemnek. Már régebben
akartam szólni, de féltem, esetleg meg tetszik haragudni. Nem azért, mintha kifogásom volna ellene, nem bánom, legyen, ha főorvos úr ehhez ragaszkodik, de alapjában véve ez olyan öreges, nem is tudom én, milyen. Még jó, hogy ügyfelek előtt
nem így hív főorvos úr.
Rábai elmosolyodott. Egy mozdulattal megigazította a díszzsebkendőjét.
— Ez csak szokás, Emiké. Hívhatnám magát elvtársnőnek, kartársnőnek, kolléganőnek, meg nem tudom még minek, mint itt mindenfelé. Ez nálam egy hobby, hogy
úgy mondjam. Volt nekem egy kedves professzorom az egyetemen, mindenkit kicsikémnek hívott, nyolcvanéves pácienseit is. Talán tőle vettem át én is ezt a szokást, de elhiheti, nincs semmi jelentősége. Egyszerűen szokás, tartalom és tendencia nélkül.
— Az más — mondta Emiké.
Hozzáfogott a tegnap félbehagyott jelentéshez. Utálta a papírmunkát, tologatta
az asztalon, az utolsó pillanatra hagyta, hátha a kényszer egy szuszra kicsiholja belőle. Sokszor nem értette magát, miért is kellett ezt az állást elfogadnia.
— Mikor is lesz a véradás, Emiké?
.
m
— Csütörtökön, főorvos úr. Kobolák szervezi a községben.
Rábai, elhúzta a száját.
— Ki vagyunk a vízből ezzel a pasassal. Ilyen nagy állatot én még- életemben
nem láttam. Nem tudom, mit képzelnek itt a vezetők, hogy ezt az embert ide merték rakni.
Emiké kuncogott.
— Talán nincs igazam? Amikor fél évvel ezelőtt meghallottam ennek az embernek a nevét, azt hittem, rosiszul leszek. Kobolák. Na, mondtam magamban, ezzel
be fogunk vásárolni. Ennek már a neve is kong az ürességtől, árad belőle a bumfurdiság, olyan érzése van az emberinek, mintha repedt fazekat vertek volna meg.
Igazam lett. Nincs még az istennek ilyen báránykája.
— Pedig igyekszik ez az ember, tessék elhinni, csak hát olyan szerencsétlen szegény.
— Igyekszik. Sokra megyünk vele. Igyekezni, gyermekem, a kapálásban meg a
répasarabolásban szoktak, hogy haladjon a munka. Itt nem igyekezni meg izzadni
"kell, hanem átélni és érzékelni a tennivalókat. Lehet körmöt piszkálni és ásítozni
is közben, de ha valamit le kell bonyolítani, akkor aztán ropogjanak az agytekervények. Nem jósolok itt hosszú jövőt magamnak.
— Nem kell mellre szívni, főorvos úr. Megy a munka úgy, ahogy megy. Kobolák
.munkájáért a főorvos úr nem lehet felelős.
— Elv szerint az volnék.
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— Ugyan — mondta Emiké. — Kobolákot az egész járásban, sőt, talán a m e gyében is ismerik. Mindenki tudja, milyen tehetetlen. Ha a vezetőknek jő, hát legyen. Nem kell ebből ügyet csinálni. Főorvos úr túlságosan lelkiismeretes.
Csengett a telefon, Kábáit keresték a megyéről. Míg telefonált, tekintetét hoszszan a lányon nyugtatta. Emiké zavarba jött, nem tudta eldönteni, szá"ndékos-e ez
a tekintet, vagy csak jellegtelen semmibe nézés, amit a telefonra való figyelés vált
ki. Nem tudta, hányadán áll ezzel a Rábaival. Sokszor hajlott affelé, hogy belemenjen egy flörtbe az orovossal, de várt, hátha jele mutatkozik komolyabb vonzalomnak is. Ki tudja? Doktor Rábainé. Az igen. Az felérne egy lottó főnyereménynyél.
Rábai letette a kagylót, arca bosszús volt.
— A véradás szervezéséről érdeklődik a megye. Ügy van, ahogy mondtam..
Hívja át Kobolákot, legyen szíves.
— Igenis, főorvos úr — mondta a lány.
Ringó csípővel ment az ajtó felé, selyemharisnyáS lábai jócskán kivillantak a
szoknya alól. Rábai utána nézett, és megállapította: egész csinos lány ez az Emiké,
nem lenne bolondság egy kicsit foglalkozni vele. Persze, csak úgy snajdige, kötelezettség nélkül.
Kobolák reggel óta a körlevelet fogalmazta, de még mindig nem volt készen,,
négy-öt fogalmazványt m á r a papírkosárba dobott. Az önkéntes véradás ügyében.
kellett felhívást küldenie a különféle intézmények és társadalmi szervezeteknek,
hogy á dolgozók körében népszerűsítsék a véradást. Ezt kellett volna szépen m e g fogalmaznia. szívélyes, szívhez szóló formában kikerekítenie, de egyszersmind olyan
nyomatékkal is, hogy öt-tíz dolgozó részvétele mindenhonnan biztos legyen.
Nos, ez nem akart sikerülni.
Amióta a Vöröskeresztnél dolgozott, állandóan ezzel a problémával találkozott.
Itt csak aktívákkal dolgoztak, és csak kérni volt szabad, ugyanakkor olyan eredményt kellett felmutatni, mint ahol függetlenített apparátussal és rendelkezésekkel
végzik a munkát. Dolgozott ő már tizenöt év alatt a munkaügynél, az igazgatáson,
a begyűjtésnél, volt két évig végrehajtó is, nem udvaroltak meg kérencséltek, hanem küldték a papírt, amelyik világosan kimondta a fehéren a feketét. Például
ugye a begyűjtésnél is. Teszem azt, azokban az időkben, nem lehetett meghívóval
meg zenekísérettel begyűjteni a terményt, sokszor a papír sem volt elegendő. Ha
úgy adódott, felmehettek a padlásra is, benne volt ez akkor a hatáskörben. Persze,
ma m á r tudjuk ennek az időszaknak a hibáit, de a rendelkezés, az most is rendelkezés.
Sehogy se akarta ő ezt az állást itt a Vöröskeresztnél, de hát nem volt más
kéznél, itt van Kobolák, megoldjuk vele valameddig a problémát, míg képesített
munkaerőt nem kapunk. A gimnáziumot a sok állásváltozás miatt nem tudta elvégezni, így hát dobálták ide-oda, mikor mire volt szükség.
Üjabb fogalmazványba kezdett. Dülöngélő, szálkás betűkkel írt, úgy festettek
a sorok, mint a dérverte kukoricaszár. A fogalmazás meg az írás mindig k i m e r í tette, sovány arcán elmélyültek a ráncok, szemében megsokasodtak az apró vérerek.
Közben harapott egyet-kettőt a kifliből, erősen savas volt a gyomra, két évvel
ezelptt fekélyt is vágtak ki belőle.
•
v.
Emiké riasztotta meg, gyorsan lenyelte a szájában levő falatot. Ezek előtt a z '
incifinci lányok előtt vigyázni kellett, azt lesték, hol hibázik az ember, és siettek
pusmogni a főorvoshoz. Valamilyen tanfolyamon vagy iskolán tanultak egy csomó
latin kifejezést, lehet, azt se tudták mit beszélnek, de nagyzoltak, dobálóztak a szakkifejezésekkel, orvosabbak voltak az orvosnál.
— Főorvos úr hívja Kobolák elvtársat — mondta Emiké. Odajött az asztalhoz,
fölé hajolt, Kobolákot megcsapta a kölni és a hajlakk illata. Ösztönösen elfintorította az orrát.
— Jé, de klassz ez a töltőceruza. Fogadjunk, hogy Bécsből való, ugye?
— Nem tudom — mondta Kobolák. — Kaptam.
— Nahát. Egy ilyet én is elfogadnék.
Nem a ceruza érdekel téged, nyavalyás, gondolta Kobolák, h a n e m az, hogy mit'csinálok. Azt nézed, látsz-e valamit, amin jól összeröhögtök a főorvossal. Lennéki
csak más, mint aki vagyok, ne félj, m a j d megtanítanálak.
— A körlevelet írja Kobolák elvtárs?
— Azt. A körlevelet.
— Erről jut eszemíbe. A múltkor Tamazsadányban találkoztak-e disentéria
esettel?
Kobolák összeráncolta a homlokát. Hallotta már a szót máskor is, de h i r t e l e n é ben nem jutott az eszébe. Nem akart nevetséges lenni, így hát azt mondta:
332'

— Evvel nem találkoztunk.
— Érdekes — mondta Emiké ártatlanul. — Eddig még minden fertőtlenítésnél
a k a d t ott vérhas.
— Az lehet — mondta Kobolák. Szeretett volna egyet lekenni a taknyosnak, de
•csak sóhajtott.
Rábai egy másik orvossal tárgyalt, biccentett Koboláknak, de folytatták a beszélgetést. Olaszországi élményekről beszélgettek, az orvos most jött háza, Rábai tavasszal volt kint. Fesztelenül, nagy gesztusokkal társalogtak, ömlött belőlük a szó,
Kobolák szomorúan és irigykedve nézte őket. Kutatott az emlékezetében, hol, mikor
hibázhatott, hogy nem tanult tovább, tehetsége vagy akarata nem volt-e hozzá. Legalább a gimnáziumot elvégezte volna, nagyobb biztonsággal tárgyalhatna az orvosokkal, meg más tanult emberekkel, nem néznének ró úgy, mint a hatökörre.
— Na, mondja Kobolák elvtárs, hogy állunk azzal a véradással — fordult hozzá
Rábai. Hegyes cipős lábát keresztbe rakta a térdén, mintha fogadáson vagy mozib a n ülne. Cigarettával kínálta Kobolákot.
Kobolák Emiké felé pillantott, jobban szerette volna, ha a lány nincs bent. Fölé
hajolt ugyan valami munkának, de a füle ágaskodott a figyeléstől.
— A körlevelet csinálom, főorvos elvtárs. Ezt gondolnám kiküldeni a társadalmi
szervezeteknek. A plakátokat már egy hete kiragasztottuk, és ment értesítés az aktíváknak is. Ezeket gondoltam volna.
— Ifelyes — mondta Rábai. -- Csak hát. összejön-e ezzel száz vagy százötven
•ember? Ez itt a kérdés.
— Igazság szerint össze kellene jönnie — mondta Kobolák —, de ugye, ha kötelezni lehetne az embereket, az volna igazán biztos. Ilyen gondom van a körlevéllel
is. Másképp hangzik az a vezetők fülében, hogy meg kell csinálni valamit, mint
amikor csak kérünk, úgy nagy általában.
— Na látja, Kobolák elvtárs. Sejti azért maga, hol van a kiskutya elásva.
Kobolák elmosolyodott. Dicséretfélét érzett az orvos szavaiban.
— A körlevelet Emiké majd megcsinálja. Azzal ne legyen gondja. Viszont
A délután folyamán menjen el személyesen minden társadalmi szervezethez, és
mozgassa meg a dolgot. Érti? Megmozgatni. Minél több emberrel beszél, annál jobb.
Reggel m a j d beszámol, mit végzett.
— Ügy lesz, főorvos elvtárs.
Rábai végignézett Kobolákon. Esetlenül állt olcsó kamgárnöltönyében, kínos
igyekvés és szolgálatkészség áradt az egész emberből. így vannak ezek a szerencsétlen kis mukik, gondolta, előjöttek valamikor viharkabátban meg gumicsizmával hivatalt viselni, lökdösődtek ide-oda, aztán elcsapott a fejük fölött az idő, kínlódnak,
vegetálnak, nincs máir talaj a lábuk alatt. Tulajdoniképpen sajnálta ezeket a Kobolák-féléket.
— Aztán maga ad-e majd vért, Kobolák? — kérdezte Rábai. Kötődós, humorféle
volt a hangjában.
— Vért? Nekem is elkelne, főorvos elvtárs. — Csúnya, csikorgó hangon nevetett,
aztán észrevéve a főorvos tartózkodását, elhallgatott.
— Hát akkor rendben is volnánk — mondta Rábai. — Minél több emberrel beszélni, személyesen meggyőzni őket. Ez a feladat.
— Egészen tűrhető volt most ez a Kobolák — mondta Rábai, amikor Kobolák
kiment a szobából. — Okosabb ugyan semmivel sem lett, mint amilyen volt, de van
benne bizonyos igyekezet. Ezt tisztelni kell.
Emiké kuncogott az íróasztalnál.
— Min derül? — kérdezte az orvos.
— Az előbb érdeklődtem Koboláknál a zsadányi disentériáról. Nem tudta, micsoda. Azt mondta, ilyen ott még nem volt.
Rábai nevetett.
— Nagy kópé maga, Emiké. Az ember sokszor azt hiszi, afféle sótalan kis szűz,
s kiderül, hét ördög lakik benne.
— Ugyan . . . főorvos ú r . . .
— No, ne szégyenlősködjön. Udvarlak és szépeket mondok a magam módján.
Méltányolnia illenék.
Emiké lehajtotta a fejét, és hallgatott.
Ebéd után Kobolák gondosan bezárta az íróasztalt, és elindult a faluba. Aktatáskát is vitt magával, volt még néhány kisalakú röplapja, gondolta, ad azoknak az
embereknek, akikkel beszél. A ház előtt vezetett el az útja, szeretett volna benézni
a disznóra — most voltak kismalacai —, de jobbnak látta, ha nem ad okot szóbeszédre.
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Úgy időzítette a'szervezést, hogy estefelé é r j e n a Petőfi Tsz-be. Itt volt k ö n y velő Fehér Mihály, régi cimborája, akivel sokáig együtt dolgoztak a tanácsapparátusban. Fehért az irodában találta, építőanyagért telefonált a városi TÜZÉP-nek.öszülő, kerek arcú, rövid bajuszú ember volt Fehér, amióta elvégezte a könyvelőtanfolyamot meg a marxizmus—leninizmus esti egyetemet, egészen kikupálódott. T a nácselnök-félének, városi tisztviselőnek nézhette, volna az ember. Kétségtelenül n a gyobb társadalmi rangot szerzett, mint ő. Ilyen a szerencse.
— Mi járatban vagy, egybelim — csapott kedélyesen Kobolák vállára. — Hetekig,
se látunk, mióta abban a magas hivatalban vagy. Hol is vagy te most tulajdonképpen?
— Vöröskeresztes titkár vagyok, hiszen mondtam már.
— Persze, tudom, csak annyi itt a dolog, hogy minden kimegy a fejemből. Most.
telefonáltam a TÜZÉP-nek, hallottad, kellene két autó vöröstégla, áll az építkezés.
Osztjuk a kukoricát, itt van a nyakunkon a szállítás..., no, s z ó v a l . . . De m e n j ü n k .
talán beljebb.
Bementek az elnöki irodába. Mihály pálinkát vett elő és két kis poharat.
— Az idei főzésünk — mondta. — Tiszta szilva.
Kobolák fölemelte a poharat, megszagolta.
— Jó szaga van. Csak hát az én gyomrom nem nagyon bírja.
— Kóstold csak meg. Éppen ez az orvossága. Nem tanítják ezt nálatok a h i vatalban?
Felhajtották a kupicával, Kobolák nyelt egyet, keserves arcot vágott.
— Azért jöttem tulajdonképpen — mondta könnybelábádt szemekkel —, mértvéradásunk lenne holnap. Segítséget kérek tőled.
— Aham. Segítség. Csak pénzt ne kérjél. Az nincsen.
— Nem pénzre gondolok — mondta Kobolák. — Vérre. Vért kellene adni a tszből néhány embernek. Biztosan hallottál már ennek a fontosságáról. Kaptál m á r
valamikor transzfúziót?
— Micsodát?
— Vérátömlesztést. Ezt hívjuk mink transzfúziónak — mondta Kobolák. ö r ü l t :
az eszébe jutott szónak, nem árt, ha Miska is látja, hogy a tsz-könyvelőség még.
nem a világ közepe.
— Nem. Én még olyat nem kaptam, pajtás. Hiszek a teremtőben, hogy nem is:
lesz rá szükségem.
— Ne legyen — mondta Kobolák. — De azt nem tudhatod. Az ember n e m t u d hatja, mikor, milyen baj éri.
Elkomorultak egy pillanatra. Mihály a feje tetejét vakargatta.
— Aztán mennyi az a vér, amit ilyenkor az embertől elvesznek? Mert azon is;
múlik a dolog.
— Mennyi? — Kobolák gondolkozott egy pillanatig. Ott volt az íróasztalán a.
papír, megnézhette volna.
Nem akart szégyenben maradni, ezért azt mondta:
— Ügy négy-öt deci. Embere válogatja. Annyi ez a szervezetnek, m i n t h a jóll
megvágnád az ujjad. Nem kell félni tőle.
— Aham — mormogta Mihály. Gyorsan számításokat csinált erről a m e n n y i s é g ről, magában nyilván el is döntötte már, ennyi vért ugyan nem fog adni.
— Elmegyek majd reggel tizenöt-húsz emberrel — mondta. — Remélem, össze
tudom szedni az embereket.
Este nyolc órára végzett a szervezéssel. Felesége éppen kacsákat tömött, a m i kor hazaért. Közelegtek az ünnepek, akkorra tartogatták.
— Bírja-e az ünnepig? — kérdezte Kobolák.
— Bírja — mondta az asszony epésen. Fel se nézett a férjére.
Kobolák leült az asztalhoz, vacsorázni kezdett. Hát ennek ugyan mi b a j a lett
— töprengett magában. Űjabban elég sokszor összezördültek. Az asszony hallott
egyet-mást az ú j munkaköréről, biztosan az az átok védőnő viszi a híreket, sokszor'
maga is észrevette az utcán, hogy némelyek megmosolyogják.
Csakúgy tessék-lássék evett, nem nagyon érezte az étel ízét. Gondolkodott, mit:
kellene csinálni, de nem jutott semmilyen érdemleges megoldás az eszébe. Félszemmel figyelte az asszony járkálását. Nem szerette a veszekedést, akármit jobbanelviselt, mint a szóváltást.
— Mi bajod, Eszter? — kérdezte, amikor m á r nem bírta tovább!
— Micsoda? Na, majd mindjárt megmutatom.
Kinyitotta a konyhaszekrényt, az egyik pohár alól kiemelt egy papírszeletet, é s
Kobolák elé tette.
— Olvasd csak el. A gyerek hozta az iskolából.
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Hogyha fáj a kezed, lábad,
Ne keress rá gyógyírt
DDT-vel,
kloroformmal,
Kobolák
meggyógyít.
— Na, mit szólsz hozzá? — kérdezte az asszony.
Kobolák forgatta a papírt, törte a fejét, milyen hangot lenne a légjobb megütni.
— Hát, egy olyan versike. Gyerekbolondság. Nincs ennek jelentősége. A tanítókról is csinálnak efféléket.
— Ügy? — mondta az asszony. — Csak ne hasonlítgasd te magad a tanítókhoz.
Ez aztán már mindennek a teteje. Köznevetséget csinálsz magadból, rajtad nevet az
egész falu, hát nincs tebenned szemérem? Már a gyereknek se lesz nyugta tőled.'
A Csontos borbély fia írta ezt a verset. Tudod ugye? Azt beszélik ezek szerte a
faluban, hogy amikor a szobát fertőtlenítetted a gyerek után, tönkretetted az összesbútorukat, a szalonnájukat meg a kolbászukat is lefertőzted azzal a micsodával.Ügy járkálsz a faluban azzal a nagy fecskendővel, mint akinek elment az esze. Hát
ide jutottál!
Kobolák nyelt egyet, hallgatott.
— Miért fogadtad el ezt az állást? Tizenöt éve benne vagy az apparátusban.
Hol volt- ez a sok senki, amikor már jóformán az egész falut rád bízták. Ha csak
ennyire becsülnek, vedd ki a munkakönyved, inkább a tsz-ben dolgozzál, ennyi t e kintélyed ott is lesz.
— Jól van, jól van — mondta Kobolák. — Ne kiabálj. Nem fekszik nekem ez a
munka. De mit csináljak? Nem ugorhatok fejjel a falnak, nem dobhatom el a
nyugdíjat sem, amit a hivatal után kapok. Bolondság volna ennyi idő után. Botlikbotlik az ember, anélkül nincs munka. Nem szeretem en ezt a Vöröskeresztet, ebből ered minden, de fele bajom se volna, ha az a ringyó védőnő nem keverné a kártyát.
— A haverjaid mind előtted vannak — mondta az asszony. Tari János, Fehér
Mihály, Kácsor Géza ki tudta magának kaparni, téged meg lehagytak a semmibe.
Olyan nagy volt az elvtárskodás, belerángattak mindenbe, most aztán itt vagy.
Miért nem állítanak megfelelő helyre? Mennyivel különb tenálad Vágó Jóska az
fmsz-ben, vagy Tóth Gergely a malomnál? Semmivel.
— Lemaradtam az iskolával — mondta Kobolák csendesen. — Azzal csinálják
most a problémát. Mintha nem tudnék annyit, mint sokan mások, akik átvergődtök magukat az esti iskolákon.
Az asszony sóhajtott. Befejezte a mosogatást. Telt, formás karjait lassan megtörölgette. Tíz évvel volt fiatalabb Koboláknál, szép asszonynak számított a faluban,
Kobolák néha már félteni kezdte. Még csak az hiányzott, hogy valaki kinézze magának.
— Bemegyek holnap Kácsorhoz, és beszélek vele — mondta Kobolák. Az asszony
megvonta a vállát. Mostanában gyakran előfordult, hogy vonogatta a vállát.
Bementek a szobába, és felkapcsolták a tévét. Valami filmet vetítettek, üdülőhelyen, elegáns környezetben játszódott a történet, estélyiruhás hölgyek, szmokingos urak és soha nem látott tájak kavarogtak a képeken. Kobolák gépiesen nézte,
de gondolatai a holnapi napot őrölték, azon töprengett, nem szúrta-e el a dolgot
ezzel a vérvétellel. Ott volt az irat az irodában, azon rajta van, mennyi vért kell
adni ilyenkor az egyénnek, futólag nézi csak az ember, megy a sok plakát, f ú j j a
a rádió meg a hangosbemondó, fel sem merült ez eddig, még véletlenül sem, mennyi
vért is kell ilyenkor adni. Aki vért ad, nem okvetetlenkedik, hanem lefeszik a
heverőre.
Fehér Mihály mindig is ilyen akadékoskodó volt. Százszor megfirtat mindent,
lehet, ezért bízták meg a vezetők ezzel az állással, nem azért, mert tőle már okosabb ember nincsen.
Ha Fehér Mihály így adja tovább a dolgot, könnyen megkavarja, elriasztja az
embereket.
Fészkelődött a széken, nem találta a helyét. A felesége időnként nevetett, felhúzott lábakkal ült a rekamién, élvezte a műsort.
— El kell mennem egy fél órára — mondta Kobolák, fölállva.
— Ilyenkor? Hová?
— Nem tudom, bezártam-e az irodát — hazudta Kobolák. — Rögtön itt leszek.
Az asszony sóhajtott. Kobolák nem látta a sötétben az arcát.
Az irodában megtalálta az iratot. Rajta volt azon szépen a fejenkénti két deci
kvóta. Rohant a tsz-be, de már csak az öreg Szabót, az éjjeliőrt találta.
— Elmentek már?
— El. Mindenki elment — mondta az öreg.
— Nem hallott kend a holnapi véradásról? Fehér Mihály szervezte volna az embereket.
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Az öreg hátratolta a kucsmáját.
— Sok ember megfordult itt este. Lehetséges. De hát én a portán vagyok legíinkább.
Hazafelé benézett a kocsmába. Ott volt Fehér Mihály az agronómussal. Söröztek.
— Voltam nálad estefelé ezzel a véradással, Mihály. Szóltál az embereknek?
Fehér Mihály összehúzta a szemét. Látszott, nincs ínyére a kérdés.
— Persze, hogy szóltam. Talán már ellenőrzői, Kobolák?
— Dehogy ellenőrizlek. No nézd m á r . . . Kérdezted az este, mennyi vért keli
adni egy-egy embernek. Eltévesztettem a dolgot, mondom, szólok m á r neked, m e r t
ott a tsz-ben csak úgy rávágtam, megviccellek egy kicsit, gondoltam, de otthon
• eszembe jutott, ha tényleg érdekel, inkább újra megkereslek. Két deci vért szoktak
adni fejenként.
Fehér Mihály szájához emelte a poharat, nagyot kortyolt, garatjában csak úgy
zúgott lefelé a sör.
— ö t decit mondtam az embereknek, pajtás — csettintett a nyelvével. — Meg is
szívták a fogukat valamennyien.
— A szentségit neki — mondta Kobolák. — Ezt aztán eltoltuk.
Az agronómus ú j a b b kört kért. Koboláknak is. Kobolák nem tiltakozott, sűrűn
iszogatta a köröket. Tizenkét óra felé már csak hárman maradtak a kocsmában.
— Reggel majd szólok az embereknek. Ne búsulj, egyhelim — m o n d t a Fehér
; Mihály az utcára lépve. Kicsit tántorogtak már a sörtől.
*

Kácsor Géza, a tanácselnök barátságosan fogadta. Behívta az elnöki szobába,
leültette a fotelbe. Talpa alatt szőnyeg vastagodott, az ablakban cserepes virágok,
a falon festmények, akár minisztert is fogadhatott volna ebben a szobábán. Tizenöt
évvel ezelőtt bizony nem csak szőnyeg, még szék sem volt rendes, nemegyszer gumicsizmában meg viharkabátban jöttek a hivatalba is, autó csak a megyének volt,
kerékpárral meg gyalog vágtak neki a területnek. Egy-egy feladatra kirajzott az
egész apparátus, nem szöszmötöltek, telefonálgattak meg kérlekszépeneztek, mint
most, hanem bele a sűrűjébe. Akkor persze nem azt nézték, van-e technikum, meg
gimnázium, hanem az embert, aki tűzbe megy a demokráciáért.
Valamikor otthon volt ő ezekben a szobákban, most azt se 'tudta, hogyan
viselkedjen.
— Nahát, mi újság a Vöröskeresztnél, Mátyás. Van valami probléma?
Üj, divatos öltöny feszült Kácsoron. Lám, ezt teszi a beosztás.
— Véradásunk lesz tíz órakor, Kácsor elvtárs. De nem ezért jöttem. Szeretnék
elmenni a Vöröskereszttől.
Kácsor elmosolyodott. Üilést változtatott a széken.
— Hogyhogy? Miért akarsz elmenni?
— Nem találom fel magam ezen a területen — mondta Kobolák. — Ide tettetek
.az orvos meg a védőnő mellé. Soha nem dolgoztam ilyen munkakörben, n a p mint
nap nevetség tárgya vagyok, bekavarnak azokkal a szakkifejezésekkel. Meg sok
más is van. Akárhol jobban boldogulnék, mint itt. Hát ez volna az én kérésem.
— Megértelek — mondta Kácsor. — Ismerjük mink a te problémádat, A Vöröskereszthez ideiglenesen kerültél, ha kapunk oda később embert, találunk m a j d
megfelelőbb megoldást. Csak hát nehéz dolog. Mondtuk imink neked, legalább az
esti egyetemet végezd el. Manapság iskola nélkül nemigen lehet boldogulni. Rendelet is köt bennünket. Tudod.
— Az iskola. Mindig erre lyukadtok ki. — Lehajtotta a fejét.
— Ez a valóság — mondta az elnök. — Nekem is el kellett végeznem. Elhiheted,
nekem se volt könnyű.
Ügy jött el az elnöktől, hogy végeredményben nem kapott konkrét ígéretet.
Elkedvetlenedett, el is fáradt. Legszívesebben lefeküdt volna. Az iskolában m á r
ott találta a vérvevő apparátust, meg nyolc-tíz várakozó embert. Emiké fehér köpenyben szaladgált, fontoskodott a megyeiek körül. Ezt aztán értette. Törleszkedni
a felsőbbséghez, vihorászni, flancolni, mutogatni a hátulját.
Odament, és lekezelt a megyeiekkel. Hangosan és érthetően mondta, hogy járási
titkár, de elég hűvösen fogadták. Mintha a társalgásuk is alábbhagyott volna. Ügy
állt meg mellettük, mintha nem akarna közéjük tartozni.
A bejárát felé figyelt, nem tűnik-e már fel a Fehér Mihály csoportja, de nem
volt kint senki. Hej, ha ez a Mihály most cserbenhagyja, akkor aztán 'befellegzett.
Idegességében megint odahúzódott a megyeiek mellé, figyelte a beszélgetést.
Amikor éppen nevettek, velük nevetett.
— Na, igyuk meg a kávénkat — mondta a megyei orvos. — Egy, kettő, n é g y . . .
Az elvtárs kér-e?
— Köszönöm — mondta Kobolák. — Elfogadom.
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Bement a sterilhelyiségbe, aztán amikor visszatért, mindenkinek a kezébe
-nyomott egy celofános tablettát. Sorra kibontogatták, és csak úgy víz nélkül bevették a szájukba.
— Itt van a mi főzőnk is, de addig ez megteszi. Igazán nagyon figyelmes a
•doktor úr — mondta Emiké.
Kobolák is kibontotta és bevette a tablettát, mint a többiek. Ahogy olvadt a
^szájában, rettenetes keserűséget érzett. Igyekezett lenyelni, de víz nélkül nem
bírta. Csúnyán felfordult a gyomra, az erőlködéstől könnybelábadt a szeme, ott,
•egy álló helyben ki tudta volna hányni.
— Ízlik, Kobolák elvtárs? — kérdezte Emiké.
— fzlik — mondta Kobolák akadozva. — Nagyon ötletes.
Otthagyta őket, ment a kijárat felé, nem jönnek-e már az emberek. Tíz órakor
•megkezdték a vérvételt, .gyorsan elfogyott az a néhány ember, fél óra múlva már
pangott a munka.
Csak legalább Fehér Mihály jönne, azzal a húsz emberrel.
Kiállt a kapuba, a járókelők közül elkapott néhány embert, féldecit, bort, készpénzt ígért. Ezzel úgyahogy, megint megindulhattak. Tizenegy órakor megérkezett
Rábai. El volt sápadva a dühtől.
— Mit csinált maga, ember? Ezt a lebőgést. Hát magára tényleg semmit _se
lehet rábízni?
^
Mondani akart valamit, de nem volt hozzá ereje, csak nézte az orvost.
— Ezt aztán jól megcsinálta. Beszélt maga egyáltalán valakivel?
— Beszéltem, főorvos elvtárs. Fehér Mihály a Petőfiből huszadmagával ígérkezett . . . mások is jelezték, hogy eljönnek. Talán a mezőgazdasági munkák . . .
— Ugyan. Ne jöjjön ezzel az ócska dumával. Itt él tizenöt éve az emberek között, mindegyiket ismeri, hát ennyit se tud velük elérni? Legalább ilyen dolgokban
hasznát vehetném magának.
— Ha legalább Fehér M i h á l y . . .
— Hagyja már ezt a Fehér Mihályt. Gondolkozzon inkább, mit lehetne tenni.
Ha j . . .
Sarkon fordult, otthagyta Kobolákot.
Kobolák csak állt, gondolkozott, mihez kezdjen. Háromezer fő élt ebben a
községben, kimentek a plakátok is meg a körlevelek a különféle szervezetekhez,
mit csinál ilyenkor ez a sok ember, hogy csak úgy elengedi a füle mellett a felhívást meg a kéílelést. Legszívesebben fülön fogta volna az egész községet, és be
mindegyiket a bura alá, adjátok csak ki magatokból a vért, ha ennyire érzéketlenek vagytok a másik munkája iránt.
Olyan volt ez a z egész, mintha összeesküdtek volna ellene. Nesze Kobolák a
fertőtlenítésért meg az okvetetlenkedéseidért, edd csak meg, amit főztél magadnak.
Felballagott a sterilszobához, szétnézett, nincs-e a közelben Rábai vagy a
védőnő, és beállt a három emiber háta mögé. Ennyien voltak összesen. A vizsgálatnál ós az előkészületnél a megyei orvos felismerte.
— Nem maga a vöröskeresztes titkár?
o
— De igen. Szeretnék vért adni.
— Persze. Lehet. Csak maga nem látszik valami bővérűnek. Le fog gyöngülni.
— Nem b a j — mondta Kobolák. — Azért kibírom.
— Na jó .... — m o n d t a az orvos. — Ha készen vagyunk, itt a sör, rögtön igya meg.
— Ezzel pótoljuk a kiesést.
Kobolák bólintott, és lefeküdt a heverőre. Lemeztelenített karját átdugta a nyíláson, és várt. Az asszisztens kitapogatta a vénáját, és megkente alkoholos vattával.
No, most jön majd a tű, gondolta Kobolák. Van már ezeknek gyakorlatuk, tán csak
nem szurkálják össze az embert. Sohasem szerette az oltásokat, gyerekkorában
•és a katonaságnál is szenvedett miatta, talán innen eredt az idegenkedés is a
mostani állásával szemben. Ha legalább szeretné ezt a területet, könnyebb volna
a megismerése, nagyon sok múlik az ember akarásán, nem pótolhatja azt semmilyen tudomány vagy szakismeret.
Kis szúrást érzett a karján. Na, ez betalált, gondolta, most már indulhatunk.
Az asszisztens áthajolt a választófalon, és azt mondta:
— Szépen csordogál. Szóljon, ha rosszul érezné magát.
Kobolák intett a fejével. Könnyebbségfélét érzett, meg is nyugodott, akárcsak
alvás előtt egy hosszú nap után. Nem tudta, mennyi vére van az embernek összesen, öt liter-e, hat liter-e, de most úgy érezte, mindet oda tudná adni, hadd lássa
Rábai, meg sok m á s ember is, akinek már terhére van, ami tőle tellett, megtette
a z t mindig.
— Állítsuk l e — mondta az orvos. — Elég ílesz ebből ennyi.
;2 Tiszatáj
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Kobolák visszahúzta a karját, várt egy kicsit, amíg a szúrás behegged. Nem
f á j t semmije, zsibbadásfélét érzett. Ha csak ennyi volt az egész, gondolta, gyávák
az emberek, hogy nem mernek jönni. Fehér Mihály is megígérte, meg a többiek is.
Mégis igaza volna Rábainak, hogy őt már nem hallgatják meg az emberek?
— Itt a sör, húzzon belőle — mondta az orvos. — Alaposan elsápadt.
— Majd később — mondta Kobolák. — Levegőre megyek.
Felvette a kabátját, kilépett az udvarra. Erősen szemébe vágott a déli nap, úgy
tűnt, tele van az udvar emberekkel, zsibongást meg beszélgetést hallott, csodálkozott, hogyan futott össze mégis ennyi ember.
Előrelépett a virágágy irányában, hogy köszöntse őket, nyújtotta volna kezét
az elöl á'lóknak. de hirtelen remegést érzett a lábában. A sör — villant át benne.
Meg kellett volna inni.
Ott, ahol az emberek álltak, lejteni kezdett gyorsan az udvar, nagyot billent,,
m a j d a házvéggel együtt visszájára fordult.

Somos Miklós
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