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között, akkor mintha minden érezné az én gyö
nyörűségemet, erőmet és készülő diadalomat.

Akkor a képek fojtott izgalommal lesnek reám 
kereteikből'és a villamos fény idegesen, finoman 
rezzen. Akkor a függöny selymei zizegnek és a 
kis bálványok megértőén mosolyognak maguk
ban. Most nem csak egyszerű alkotó vagyok, de 
bűvész, aki miután megtöltöttem szomjas lelki

séggel a halott tárgyakat, most e szomjat ki
elégítem, most felgyújtom a lakodalmas terem 
gyertyáit, kiöntöm a bort és rázendítek a muzsi
kára ...

És mondom: Éljen a mi vendégünk, roko
nunk, jegyesünk — a Pillanat!

És bennem és körülöttem és mindenen az 
ünnep áhítata...

Az üEleta felvétele.
A Szent László járvány-kórház főpavillonja, az udvarfelöl nézve. Itt megy végbe a felvétel, Itt vannak az orvosok, az ápoló-apácák

és a lelkész szobái.

A HALÁLTANYÁN. (Látogatás a budapesti járványkórházban.) Irta: Sárándy István.

ITT, AZ Üllői-út végén, a Szent-István-kórház környé
kén minden olyan stílszerűen szomorú. Közel-távol- 

ban nincs semmi, amin a szem jólesőn megnyugod
hatnék. A forgalmas út lármás lüktetése, mire ideér, 
elfúl a csendben, amely a kispesti villamos-váróházikó
nál hallgatózik. Balról a Népliget növendékfái figyel
nek kíváncsian a város felé, jobboldalt, a kórház zöld 
lombok közül kipirosló pavillonjai mögött nagy, újság- 
papiros szemétjével teleszórt pusztaság könyörög: Jöj
jetek, ami utánam következik, az a vonagló arcú Nyo
mor 1 Az Üllői-út s a kórház között egy korhadt pa
dokkal megrakott liliputi park búslakodik, bokrai közt 
imbolygó fekete foltok: gyászruhás, lehajtottfejű asszo
nyok, ünnepibe öltözött, összevont szemöldökű vidéki 
parasztemberek. Porosak, fáradtak és gyűröttarcúak 
mindannyian. A kórház kapuját figyelik s a betegláto
gatás megkönnyebbítő perceit lesik. A hepe-hupás 
gyalogjárón tarka sokaság hömpölyög: strucctol las.

kalapos dámák, bekötöttfejű munkásasszonyok jönnek 
tétován, de nagy egyetértőn. A testi és lelki nyomorú
ság ledöntötte köztük a válaszfalat. Közös a könyük, 
közös a reményük s szinte restelkednek, hogy itt kel
lett egymásra akadniok. Az utcai címtáblát nézik s a 
strucctollas asszony biztatja a többit.

— Csak menjünk. Ez itt a Gyáli-út. Itt kell lennie 
a Szent-István-kórház mellett.

És mennek. Elhagyják a Szent-István-kórházat, 
amelynek vöröstéglás épületei olyanok, mint valami 
halálos bánatban kisírt szemek. Mellette, hatalmas kő
fallal elkerítve áll Budapest székesfőváros két járvány
kórháza: a Szent-László- és Szent-Gellért-kórház. 
Émelyítő karból- és orvosságszag üti meg a mellet s 
mintha egy láthatatlan kéz föl fölvillanó betűkkel ír- 
kálna az ólmosan nehéz levegőbe: Itt lakik a Halál.

Vagy talán nem is fojtó ez a levegő, de a képzelgés 
olyan nagy megejtő, hogy halaványra betegíti még a
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legacélosabb öntudatot is. 
Lám ezek is, akik nyolcva- 
nan-százan állanak csopor
tokba verődve a titokzato
san becsukott kapu előtt, 
mind arcukra szorítják a 
zsebbevalóikat. És úgy nézik 
szemmeregetve a kapura ki
szögezett papírlapokat, ame
lyeken kaligrafice megírt 
nevek beláthatatlan sora fe- 
ketéllik. Egy fiatal, fehér 
sálos menyecske is nézi, 
összeszorílott ajakkal olvas 
s egyszerre fájdalmas kiál
tásba tör k i:

— Katicám, édes! Hát 
csakugyan meghalsz ?

Egy öreg paraszt, aki a 
falnak támaszkodva pipákol, 
magyarázza a többinek:

— Aligha úgy nem lesz 
igaz. Akit itt táblára tesz
nek, hogy meg lehet nézni, 
az testál. Ha nincs nagy 
baja, azt mondja a doktor: 
nem kell a nyakán lógni. 
Ha oszt üt a végóra, akkor 
gyöhetünk. Tudom én jól. 
Mosí keresem a harmadik 
fiam  nevét.

A többiek ijedten bámul
nak rá, de nem szól senki, 
a fiatal asszony csukló zo
kogása is elhal. A szárnyas 
kapun kis ajtó nyílik ki s a 
tömzsi portás aranyszegélyes 
sipkája az utcára bukkan. 
Egypár embernek int s el
tűnnek a becsukódó ajtó 
mögött. A többi vár. Türel
mesen vagy dacosan, de 
mindnyája kemény voná
sokkal az arcon.

Váratlan robogásra szét
rebben a gunnyasztó cso
port. Eekete, csukott bér
kocsi fordul a kapu elé: a 
főváros ragályos beteget 
szállító bérkocsija. Elegáns, 
fényes, fekete szerszám, csak 
épen az ablaka tejüveg. — 
Ahány elrobog a gondtalan, 
lármás utcán, az mind itt 
áll meg a Szent-László-kór- 
ház előtt. Ide hozzák a hasi- 
hagymázban, difteriában és 
vörhenyben sinylődőember- 
roncsokat s a portás tamás-

Az <iEleh felvétele,

1. Koleragyanus beteg a főváros utcáján, köpennyel letakarva. A közönség óvatos távolságban 
állja körül s a rendőrrel egyetemben éppen a betegszállító kocsit várják. 2. A kolerakocsi megér
kezett s a járványkórház szolgái a beteget kocsiba emelik. A kocsi hátsó oldalán a fehér kereszt 
vörösmezőben, a kolera ismertető jele. 3. A Szent Gellért kórliáz belseje. Leghátul az emeletes 
főépület. Jobboldalt, az előtérben a kolerag)'anusak paviilonja, balról a 4-ik számú kolerabetegek
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Az v-Élels» felvétele.

pavillonja. 4. A 4-ik számú pavilion, a kolerabetegek kórterme. Lapunk zártáig nyolc kolerás halt 
meg benne. 5. A kolerás betegeket ápoló apáca különálló házikója. A kedves nővér itt lakik, min
denkitől elszigetelve. A kis pavilion meglehetős távol van minden épülettől. 6. Halottas kamra és 
boncoló terem. Ennek a terraszán teszik ravatalra a kolerás halottat. A pap a rácson kívül áll. 

A temetésen a halott hozzátartozói csak a rácson kívül állhatnak.

kodva nyit előttük kaput: 
minden, de minden ágy ki 
van adva.

Koleráról itt nincs szó. 
Ezek a szerencsés szeren
csétlenek, akiket boldoggá 
tesz a tudat, hogy ott, a 
másik udvar alacsony pa- 
villonjaiban ül és várja je
gyeseit a halavány, csontarcú 
Halál. Ők boldogok, ők nem 
kolerásak, ő előttük még 
megnyílik ez a kapu, 6/zo- 
nyosan megnyílik s ajkukon 
az élet mosolyával mennek 
a város felé . . .

És csakugyan: bent a 
Szent-László-kórliáz udva
rán mintha derültebb volna 
a hangulat, mint a kapu 
előtt. A folyosók olajos 
festékkel bevont falai szinte 
világítanak, olyan fehérek. 
Csend, rend és tisztaság 
mindenfelé. Hosszú, fedett 
fafolyosó köti össze az óriási 
park külön-különálló pavil- 
lonjait.

Az ablak - párkányokon 
mosolygó, tarka, illatos vi
rágbokrok s a vörös kőfa
lak alatt simára nyírt gyep
szőnyeg, mint egy főúri an
gol parkban. Fehér vászon
köpenyes ápolók, végtelen 
nyugalmú apácák jönnek- 
mennek, adnak és teljesíte
nek parancsot. Hosszú, be
teghordó kosárágyakat hoz
nak itt is, ott is. Bennük 
hangtalanul fekszik a leta
kart beteg: viszik a Szent- 
István - kórházba, mert itt 
már nincs számukra hely. 
Egy-egy szemüveges, ko
moly arcú inspekciós orvos 
tűnik föl a recsegő fehér 
porondon, kutató szemmel 
néz rám, aztán csak szóta- 
lanul megy tovább . . .  Pár 
lépésre megint egy másik. 
De, nini, hiszen ez aligha 
orvos! igaz, fehér vászon
kabát van magas, vállas ter
metén, de ami alól suhogva 
feketéink: az reverenda.

Nem csalódom : Sáfár 
József, a járványkórház lel
késze előtt állok. Köszöntöm
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