
S A C R O E G O I S M O . 

A szanatórium terraszán a lánytól jobbra a férfi, balra a gyermek 
feküdt. A férfi az élet örömeit várta, pedig szervezetében a 
halálthozó bacillusok ijesztő gyorsasággal szaporodtak s ennyi 

volt szegény láztól elgyötört testének összes életetadó képessége. A mel-
lette fekvő komoly lány nem volt beteg. Önként, a nagyon egészséges 
emberek betegséget megvető nyugalmával feküdt napról-napra a két 
halálraítélt között, mert kicsi, anyátlan féltestvére, ki születésével hozta 
magával a halálos örökséget a Márta nagyon fiatal mostohaanyjától, nem 
maradt nélküle. A gyermek fehér, áttetsző arcán a láz végzetes, sötét 
virágai nyíltak. Vézna kis lábai meggörbülten gunnyasztottak a takaró 
alatt. Két kis karja elernyedten feküdt mellette, mintha megbénult angyal-
szárnyak lennének, melyeket majd csak a felszabadulás órája avat fel 
emberi szemmel nem látható röppenésre. 

Külön feküditek a többi betegtől. Nemcsak távolabb, hanem még 
egy magas spanyolfallal is elválasztottan. A nagyon ingerlékeny férfi 
hosszas könyörgéssel vitte ezt keresztül, mert a szanatórium fiatal orvosa 
gyermekkori, testvéri barátja volt, s éppen ezért vonakodott különbséget 
tenni közötte és a többi beteg között. 

A lány az orvos titkos menyasszonya volt. Igen, itt a halál csarno-
kában is utat verekedett magának az élet — a két egészséges, kedves bete-
géért szenvedő teremtés összetalálkozott a hasonló fájdalomban. Talán a 
végzet gondoskodott így róluk, hogy a feltétlenül bekövetkező és szinte 
napra kiszámítható veszteségek mondhatatlan ürességében majd egymás-
hoz menekülhessenek. 

Esténként, mikor betegeik már a láz karjában aludták felrettenő, 
kínos alvásukat, ők ketten egy-egy félórára lesurrantak a kertbe. Komo-
lyan és szomorúan beszélték meg a szeretett gyermek és féltett barát előre-
haladását az elkerülhetetlen felé. Volt úgy, hogy még kezet sem fogtak. 
Csak mentek egymás mellett az elítéltek hozzátartozóinak ítéletvégrehaj-
tást váró borzongásával. De úgy is volt, hogy felgyúlt bennük az élet-
vágy. Hogy kitépték a lelküket a szomorúság gúzsaiból s ilyenkor mohó 
sóvárgással tapadt össze az ajkuk és valami ki nem alakult, borzalmas 
kívánság vergődött a tudatuk alatt. Emberi és rút kívánság — és szép — 
mert emberi... Mert az élet parancsa, az élet sürgetése jelentkezett ben-
nük: Bárcsak vége lenne már! Bárcsak a kölcsönös vigasztalást keresés 
összeborulásává válhatnék a mostani rettegő, bujkáló találkozás. 

Egyikőjük sem ismerte fel ezt az alattomos kívánságot. Bizonyosan 
nagyon meg is iszonyodtak volna, ha valaki így, tükör gyanánt elébük 
tartja elrejtett lelküket. De a szorongó féltés, a terhes ápolás, a vidám-
ságtettetés kényszere alatt mégis csak ott lappangott ez az érzés, mint 
minden elfojtás alatt ott lappang a felszabadulni vágyás. 

Ha legalább napközben is úgy találkozhattak volna, mint azt fel-
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dobbanó szívük, egymás látására sebesebben keringő vérük követelte! Ha 
szabadjára engedhették volna a szerelmet, mely egymáson is túl valójában 
az élet és egészség felé ösztönözte volna őket! . . . De nem lehetett. Az 
orvos barátja még az öreg, szikár Agatha kisasszonyra is dühöngött, ha 
meglátta, hogy Márta megáll mellette, s a kicsi Lucy az elkényeztetett 
beteg gyermek nyafogásával kezdett sírni, ha Márta túlsokat foglalkozott 
„az útálatos, köhögős bácsival". 

Az orvos helyzete jóval könnyebb volt. Ő jöhetett-mehetett, végezte 
a napi munkáját, szolgálta negyvenkét betege szeszélyét és vígasztvárását. 
De Márta ide volt falazva a két beteg közé. A férfi dühöngött, kis huga 
lázasabb lett, ha elment közülük. Mindamellett Márta nem érezte áldoza-
tosnak és nagylelkűnek ezt az életet, pólyás kora óta ápolta a kicsit, ki 
soha nem ivott meg még egy csésze tejet sem nélküle. Természetesnek lát-
szott hát a követelése, hogy feküdjék ide mellé a maga mozgást követelő, 
erős egészséges testével. S a lány tudatalatti, felszabadulástvágyó érzésé-
vel ellentétben mindent elkövetett, hogy erősítgesse a pislákoló kis élet-
lángot. 

Most aludt a gyermek. Márta egy könyvet lapozott, s a könyv felett 
a terrasz felé közeledő orvos után nézett. 

Béla, a beteg tüdejű férfi hirtelen felkönyökölt. Árnyékos sárga arcá-
ból erősen világított ki vérvörös ajka. 

— Márta, maga Lászlót nézte most! 
A könyv lesiklott a földre. Márta elfordította haragtól elpiruló arcát. 

A kis Lucy elernyedt alvása térítette észre. Igaz, betegek között van! Itt 
nincs helye haragnak, türelmetlenkedésnek! Jóság kell ide és önfegyelme-
zés, elnézés és hazudozás . . . 

Visszafordult az indulatosságában köhécselni kezdő férfihez. Hogy a 
gyermeket fel ne költse, suttogva mentegetőzött: 

— Miért idegeskedik Béla? Nem is láttam Lászlót. A fák tetejét 
néztem, gyönyörűek azok a rozsdabarna napfoltok a fenyőkön, nézze csak! 

A férfi óvatosan dugta takarója alá zsebkendőjét. Ő csak azon látta 
a rozsdabarna foltokat... Nem akarta, hogy a lány is meglássa, eddig 
még sohasem kapta rajt a szomorú, kíváncsi vizsgálódáson, a betegek kö-
högést követő cinikus, vagy elkeseredett mosolygásán. Csak most jutott 
eszébe, hogy voltaképen még köhögni sem hallotta soha. 

— Ne haragudjék, Márta! Meg kell értenie, hogy bánata, ha mással 
törődnék! Tudja mit akarok, mire várok . . . Tudja, hogyha kiszabadulunk 
innen... Ugye úgy lesz, ahogyan én gondolom? . . . Ugye maga is úgy 
akarja, ahogyan én?. . . Tudja hogyan, ugy-e? 

Márta bólintott. Hogyne tudta volna, hiszen hetek óta tart már a fiú 
tervező, boldog hódolása. Hetek óta egyébről sem beszél, mint közös jövő-
jükről. Mikor először megmondta ezt Lászlónak, az orvos könyörögve 
kérte, hogy ne szóljon ellene. Hogy hagyják meg a boldogság várásának 
gyönyörűségét a szegény fiúnak, hiszen úgysem tart sokáig... 

— Márta! — Béla előrehajolt a nyugágyról. — Márta, én érzemr 
hogy maga sohasem örül eléggé, ha én erről beszélek . . . Maga sohasem ter-
vez együtt velem... Mondja Márta, maga talán nem is hiszi, hogy egész-
séges vagyok? Nem hiszi, hogy csak a László túlzott óvatossága tart már 
idebent? Márta . . . 

Könyörögve nyujtotta a lány után kezét. 
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Márta nagy, megindult jósággal tette hűvös keskeny kezét a forró, 
száraz tenyérbe... Éppen az este magyarázta László, hol tart már a 
szegény fiú betegsége . . . Hogy már csak néhány hete lehet hátra. 

Béla nehezen, zihálva ült fel. Lógó ruháját ijesztően duzzasztotta 
ki egy helyen felfúvódott mellkasa, ez a ritkább, de a beesetthez hason-
lóan szomorú tünet. Lázban égő szeme felgyulladt. Halántékán vastagra 
duzzadtak az erek. Vérvörös szája vonaglani kezdett. S a betegség hirte-
len feltörő, mohó szenvedélyével vetette magát a leányra és elforduló arca 
nyomába sóváran vitte éhes, lázas ajkát, hogy megkeresse a leány mene-
külő száját. 

A kis Lucy felsírt álmában és rettenve ült fel. Márta reszketve ugrott 
talpra s a spanyolfal mögül mosolyogva, sietősen lépett ki a körútjában 
ideért orvos. 

Márta takarostól ölelte fel a gyermeket. Magához szorítva, szőke ha-
jára apró, szapora csókokat lehelve vitte fel a szobájukba. S míg ágyba 
fektette a kicsit, borzadozva állapította meg, hogy most, életében először 
félt. Visszarettent mindattól, amit a szanatórium tompa csendje, hűvös 
fehérsége, a halk lépésű ápolónők, az orvos után forduló lázas szemek s a 
betegek önmaguk elől is eldugott zsebkendői jelentenek. Félt a fertőzéstől, 
s amit soha nem tartott volna lehetőnek, a maga kicsi beteg hugát csókol-
gatva, most valami tiltakozó, riadt undorrral gondolt a szegény, beteg 
férfi közeledő ajkára. 

Betakargatta a kicsit s az ablakhoz lépett. A nyitott táblák oldalt 
fordulva zöldesen tükrözték vissza a park fenyőit. A bizarr tükör előterére 
álomalak gyanánt fátyolozódott a saját fehérruhás alakja. S most, aho-
gyan ezt a halványságában életerős képet meglátta, ahogy a zöld háttér-
ből is felvirult barnapirosra lesült arca és hajának sötéten ragyogó koro-
nája, valami esztelen menekülési vágy fogta meg. Igen, menni, menekülni 
kellene innen, vinni, mentenie az erejét, a fiatalságát, az egészségét... 
Hiszen egyszer egy kiszámíthatatlan pillanatban a folytonos fertőtlení-
tésnek fittyet hányva, az őrtálló hilusok éberségét kijátszva, befészkelő-
dik a szervezetébe egy ilyen parányi szörnyeteg s ott milliókra szapo-
rodva, benne is elvégzi a rombolás munkáját. 

Mire idáig ért, megiszonyodott magától. 
— Önzés — súgta a lelkiismerete. 
Márta felemelte a fejét. S mint aki először hallgat ki egészen közel-

ről valamit, valamit, amit eddig nem akart megérteni, most meghallotta, 
hogy a lelkiismerete hangját túlharsogja az életösztön erős, zengő hangja: 

— Sacra egoismo! 

Az orvos leült barátja mellé. Megfogta kezét, úgy csitította halk 
gyöngéd szavakkal a szinte deliriumosan őrjöngő férfit. De az sértett büsz-
keségét betegesen felduzzasztva dühöngött tovább: 

— Elfordul tőlem, mintha félne! . . . Dehát miért? Miért, hiszen nin-
csen semmi bajom... ugye László, pár hét mulva kikerülök innét? Akkor 
úgyis meg kell szoknia, hogy megcsókolom... és én addig is . . . addig 
is . . . addig is csókolni akarom! 

Köhögésbe fulladt a hangja. 
Az orvos megrettent. Ez új, előrehaladott fejlemény volt. Ezzel nem 

számolt. Valahogyan úgy képzelte el, hogy a menyasszonya tiszta, derűs 
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jósága végigkíséri élete hátralevő idejében beteg barátját s ezzel még 
bensőségesebb, még összebúvóbb lesz szomorúsággal kezdődő életük „az-
után" . . . De, hogy Béla álmodozás és tervezgetés helyett a férfi követe-
lőző, bírni akaró vágyával közeledjék az ő leendő asszonyához, leendő 
gyermekei egészséges anyjához, ohó . . . 

És eltűnt a testvérhűségű barát, aki a maga bánkódását legyőzve, 
mosolyos hazugsággal dédelgette a fiatalabbikat. Megsemmisült az ára-
dozó, akadozó jóság, amely azt parancsolta, hogy maga csak esténként, 
lopva beszélhessen az imádott lánnyal. Szertemállott a szép, kegyes hazug-
ság is — kettőjük szeretettel kigondolt jóltevő hazugsága. Már nem 
akarta magától megvont szépségekkel felékesíteni barátja utolsó útját. 
Csak férfi volt most, egyetlenül bírni akaró, magáét védelmező, kicsi, 
gonosz, önző férfi . . . Szabadjára engedetten ember . . . 

Megsimogatta a beteg fénytelen haját és felgerjedt haragját jól el-
rejtve kezdett beszélni: 

— Szerencséd, Bélám, hogy meg nem csókoltad! A te kicsit érzékeny 
tüdőddel óvakodnod kell az újabb fertőzéstől. Így három hét mulva itt 
hagyhatsz bennünket. De újabb fertőzés megint hónapokra vethetne 
vissza... Nagyon kérlek, Bélám, fogadj szót nekem!... Ne is közeledj 
Mártához! 

A beteg figyelmesen, gyanakodva nézte. De a felvett álarc tökéletesen 
simult oda az orvos arcára, — sehol sem látszott elválasztó rés, hogy 
meg lehetett volna sejteni mögötte az igazi indulatokat. Béla mégis ellen-
kezni próbált, mint akitől váratlanul veszik el legszebb játékát. 

— Nincs igazad... Márta nem is köhög! 
Az orvos legyintett: 
— Nem köhög fiam, mert nem a tüdejében van a baj! 
— Lázt sem mér soha... 
— Én nem engedem. . . Minek ijesztenénk halálra szegényt. Az ő 

esetében az izgalom még végzetesebb, mint a legerősebb láz. 
— De olyan erősnek, egészségesnek látszik! Éppen ma lepett meg, 

mennyire más, mint itt a többiek. 
Lászlót már nagyon idegesítette a sok ellentámadás. Gépiesen nyúlt 

a, Márta fekvőszéke mellett álló kis asztalon heverő almák egyikéhez. 
Gyönyörű volt ez az alma, aranysárga héjának felét vörösre csókolta a 
nap. Mindössze egy parányi levélke árnyékának fotográfiája maradt arany-
sárga azon az oldalon. A betegeknek szokott hámozgatni Márta, ott volt 
a kis gyümölcshámozó kés is a tányéron. Az orvos öntudatlan mozdulat-
tal fogta meg és ketté vágta vele az almát. És szinte hátrahőkölt: a gyü-
mölcs ragyogó külseje rothadt, megbarnult belsőt rejtegetett. 

Megoldást találva, tartotta oda a kétfelé esett almát a beteg elébe. 
Magának is idegen hangon mutatta oda: 

— Látod, ez is egészségesnek látszott! S most láthatod, milyen való-
jában. 

A beteg hátradőlt. Lehúnyta a szemét. Felzaklatott szenvedélye még 
lázongott, de a legbetegebb testben is folyton dolgozó életösztön rendre 
fojtogatta meg a vágyait. 

Az orvos a maga lelkébe figyelt. Ott mintha azt súgta volna valami, 
hogy aljas önzéssel cselekedett. De elhallgattatta a halk hangot. Ez volt 
a kötelessége. Mint embernek, mint orvosnak, igen... mint tulajdonát 
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féltő férfinek is. Csak az a kérdés, hogyan viseli el a reá mért csapást 
a szegény beteg?! 

S kegyetlenségének ellentmondó szánalommal nézte a küzködő arcot. 
A terrasz tulsó oldalán Márta sietett lefelé a spanyolfal felett látszd 

szabad lépcsőn. Nem szívesen zaklatta soronkívül Lászlót, akit különösen 
a könnyebb betegek úgyis túlzottan igénybe vettek. De a kis Lucy olyan 
különös most! A láza magasra szökkent. S nem ismerte meg — most elő-
ször nem ismerte meg életében. 

Béla felnyitotta szemét. Még látta a sietve lefelé haladó lány felső 
testét a spanyolfal felett. Megragadta az orvos kezét és iszonyodva, 
rekedten mormogta a fülébe: 

— Ne engedd, hogy ide visszafeküdjék! Vidd el innen a húgával együtt 
a túlsó oldalra! Ide meg hadd jöjjön inkább az öreg Agátha. Azt mond-
ják, nem fertőz, el van meszesedve a tüdeje . . . Ne engedd ide vissza azt 
a lányt! 

S beesett arccsontja üregében a lázrózsák fölébe kiült az életösztön 
riadozó félése. Szabó Mária. 

EGYMÁS HELYETT. 

Van egy barátom, végzetesen más, 
És végzetesen mégis egy velem. 
Én végigálmodom az álmait, 
Ö végigéli az én életem. 

Ö helyettem is él, szenved, szeret, 
Lángol, lendül, hevül, harcol, nevet, 
Gyermek is, bajnok is, ember is a gáton. 
Én benne eltemetett vágyaim 
Hazajáró lobogását látom. 

De néha őt kísérti egy-egy álom: 
Mennybe törő, és földbe temetett; 
Álom, amelynek folytatása 
Csak bennem, az én lelkemben lehet. 
Azt én nevelem, azt a gyökeret, 
Titkos virágként világra hozom, 
Nap felé fordítom a szirmait, 
S égre festem egy halvány hajnalon. 

Van egy barátom, végzetesen más, 
Ésf végzetesen mégis egy velem. 
Barátságunkban épp ez a varázs. 
Én benne élem égig magamat, 
Ö bennem álmodja magát az égig. 

Ha találkozunk egy más csillagon: 
Szerepeinket talán kicserélik. 

Reményik Sándor. 
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