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KERESZTESS Péter hetedik gimnazista megbukott a pótvizsgán is 
és a nyolcadikba már nem iratkozhatott be. Ismételni? Nem. 
Egy esztendővel már úgyis idősebb volt az osztálytársainál 

és Klárika, az ikernővére, már az orvosi fakultásra járt. Nem teszi 
magát nevetségessé ő, aki zengő új énekek, világmegváltó eszmék, 
nagyszerű akarások fenséges páthoszát és a mélységből az egekbe 
kiáltó szomorúságok tragédiáját hordja a lelkében. De hát mit te-
gyen, hogy elégtételre kényszerítse magával szemben az emberiséget? 

Mit kell tennie? 
Az orosz irodalomból mindent ismert, amit magyar és német 

fordításokból elolvashatott és bálványa Dostojevskij volt. És az orosz 
könyvek minden tizedik lapján ott lihegett a szörnyű kérdezés : Mit kell 
tennünk, sto gyelaty? 

Péter Leninre és a forradalomra gondolt. Ez volna a válasz? Lehet. 
És irigyelte Dostojevskij halhatatlan hőseit, amiért azok már megkap-
ták a választ. Nálunk még a kérdést is csak kevesen vetik fel. Nálunk 
még folyik a háború és ő kiátkozottan, egyedül, gyalázatban és remény-
telenségben bolyong az utcákon. Néhány versét már közölték a lapok 
és a Pantheon-kávéházban vizsgákra szabadságolt frontkatonák, fiatal 
invalidusok, egyetemi hallgatók és diákkisasszonyok már körülrajong-
ták. Ő az új ember, az új élet, a jövendő idők lantosa, ő, a sápadt és 
beteg, szomorú és boldogtalan éhenkórász kuvasz, aki egyszer majd 
beleharap az emberiség lábikrájába. Az egyik lány a Galilei Kör tagja 
volt, oroszos blúzban járt, egy kicserélt fogoly tiszttől megtanulta 
Lenin új evangéliumát, szép, magas, barna leány, majdnem fejjel nagyobb 
Péternél, karcsú, ruganyos, akt-modellnek való, himbálódzó járású 
keleti faj, bölcsészethallgató, Jolánnak hívták — éjfélkor, kávéházi 
beszélgetések után, meghívta magához teára. 

— Egyedül lakik? — kérdezte tőle Péter szívdobogva. 
— Nem. A szüleimmel. 
— Apja, anyja él? 
— Ékszerüzletük van. 
— És maga éjjel kimaradhat? 
— Miért ne? Én független, szabad ember vagyok. Gyorsírás-

tanárnő a felsőbb leányiskolában. 
— És a szülei megengedik, hogy éjjel is fogadja vendégeit? 
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Jolán megbotránkozva mérte végig a gyámoltalan fiút. 
— És maga írta a Tizenegyedik parancsolatot? 
Péter elpirult. A Tizenegyedik parancsolat című versben csakugyan 

ő írta meg az új, szabad, emberfeletti ember hitvallását. 
— Jó, hát felmegyek. 
De aztán eszébe jutott az ikernővére, Klári. 
— Istenem, ha Klári most ugyanezt cselekedné ! 
Ellankadt. Olyan izgalom ragadta el, hogy nem bírt magával. 

Klárika ! Klárika ! 
Jolán egészen a vállához simult és csípőjét minden lépésnél az 

övéhez surolta. 
— Maga és én most úgy festünk így együtt, mint József és Putifárné. 

Mondja, ismeri maga a bibliát? 
— Nem — vallotta meg őszintén és csodálkozva Péter. 
— Én nagyon. Igy mondja a biblia : Putifár mindenét, amije 

van, József kezére bízta és Józsefnek semmire sem vala gondja mellette, 
hanem ha az ételre, amelyet megeszik vala. 

— Mit akar ezzel mondani? 
— Azt, hogy az én tanárnői fizetésem kettőnknek is elegendő 

volna. 
Péter megrettent. 
— Nem akarok megházasodni. 
A leány felkacagott. 
— Ó, édes kis csacsim. Hát mit gondol, én, én, az új asszony, 

a szabad és fölényes ember, be tudnám hajtani fejem a házasság rozs-
dás igájába? Én? Én? — nevetett Jolán és össze-visszacsókolta ott az 
utcán Péter vérvörösben lángoló arcát. 

— Hát akkor? — hebegte a fiú. 
Jolán tovább idézte a bibliát. 
— Hát József széptermetű és széparcú vala. És lőn, hogy Putifár 

felesége Józsefre veti szemét és mondá : Szeress engem. 
Péter megborzongott. A leány nagyon szép volt, a bűn szélrohama 

elkapta az ő lelkét is és majdnem elájult az izgalomtól. 
A leány pedig édes nevetéssel folytatta. 
— Mondja, Péterkém, maga is a kezemben hagyná köntösét és 

maga is elszaladna Putifár felesége mellől? 
Péter már a kapu előtt állt. 
— No, csengethetek? — kérdezte a lány. 
Ebben a pillanatban egy fiatal hölgy és egy délceg, elegáns úr 

haladt el mellettük. Péter gyáva tekintetet vetett a feltűnő pár felé. 
Úgy vette észre, hogy azok is meghökkentek. Péter megragadta Jolán 
kezét, amely már a csengő felé nyúlt és szemét összehúzva a közeledő 
pár felé figyelt. Egyszerre csak úgy érezte, mintha valami irtózatosan 
nehéz tárgy zuhant volna a tarkójára. Igen. Ő az. Már a járásáról is 
gyanította. A fekete kabátja s a piros kalapja van rajta. Magasszárú, 
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antilopbetétes lakkcipő, ilyen kicsi lába csak neki van . . . ilyen vékony 
bokájuk nincs a pesti nőknek . . . és csakugyan, igen . . . Klárika az. 

— Nem megyek magához — súgta a leány fülébe. — Dolgom van. 
Sietek. Jó éjtszakát. . . Majd holnap elmondom. 

Eliramodott a Kossuth Lajos-utca felé s bedugta a fülét, hogy ne 
hallja Jolán kacagását. A sarkon megállt. Elbújt egy kiugró pillér 
mögött és leskelődött. Klárika egy idegen férfiúval ! Klárika és Jolán ! 
Hát nem szörnyű tragédia ez ! Klárika és Jolán ! 

Aztán hirtelen határozott. Egész mellével, szélesen, gőgösen, mint 
egy fenyegető kerub, odaállt az utca sarkára és elállotta a közeledők 
útját. Úgy érezte, hogy lángpallost tart a kezében és Klárika kővé vál 
rémületében, ha az ő Meduza-arcát megpillantja. Nem is bánta volna, 
ha ez megtörténik. Legalább Klárika sohasem jut oda, ahova Jolán és 
a száz és ezer Jolán jutott. 

De Klárika nem vált sóbálvánnyá. Minden meglepődés nélkül 
köszöntötte Pétert és még ő volt az, aki leckéztetett. 

— Hol jársz ilyenkor, Péter? 
Péter felkapta a fejét. 
— Ezt én kérdezhetném tőled. 
Klárika nevetett. 
— Estélyen voltam. Nini, maguk még nem ismerik egymást — 

Péter, testvérem, Pokorny Elemér egyetemi magántanár, a Molnár-
klinika első adjunktusa. 

— Szervusz. 
— Jó estét — köszönt fanyarul Péter és futólag végigmérte a 

tanársegédet. Szép volt ez az ember és komoly, becsületes, imponáló 
nyugalommal lépkedett Klárika mellett. 

— Péter, gyere haza — kérlelte Klárika. 
— Nem. Még nem vagyok álmos. Meg dolgom is van még. 
Klárika szomorúan csóválta a fejét: 
— Anyuka aggódik érted. Egy hete nem látott. 
— És érted? — kérdezte a fiú. 
— Rólam tudja, hogy jó helyen voltam és jó kezekben vagyok. 

De te titokzatosan élsz és . . . 
Péter közbevágott: 
— Ezt talán hagyjuk m o s t . . . Jó éjtszakát. 
Félszegül, tele keserűséggel és gyámoltalansággal otthagyta 

Klárikát a tanársegéd társaságában, éjfél után egy órakor, Pesten, a 
Kossuth Lajos-utca éjjeli csőcseléke között. 

Péter alig tudta összeszedni a gondolatait. Mi ez? Klárika is Jolán 
sorsára jutott? Nem lehet. Az ő édes, okos, gyengéd, finom nővérkéje 
úgy él, mint ahogy a többi főiskolát járó komoly úrilány ; egész nap 
tanul, ápolja a beteg édesapját, kicsit zongorázik, hímez, varr, újra 
előveszi a könyveit, színházba megy vagy esetleg társaságba, úri csalá-
dokhoz, egyedül, éjfélig s akkor valaki hazakíséri. Egyedül. Nos ! És ha 
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egyedül? Hát a tizenkilencéves leány, ha egyedül van, okvetlenül 
martaléka lesz az alkalomnak? Mi? Hát a fiúk egyedül járhatnak, a 
lányok, akik két tanévvel megelőzték, akik jelesen tették le az érettségit, 
akik kitűnően kollokváltak az anatómiából, azok nem tehetik ki lábukat 
egyedül a házból? De igen. De igen. Csakhogy . . . ő is most kísért haza 
egy független és kenyérkereső lányt, akit Jolánnak hívtak és aki Puti-
fárnéról idézett neki a bibliából. 

— Eh, ez nem tartozik hozzám ! —legyintett elkeseredetten — és 
jobb volna, ha kitalálnám, mit kell cselekednem: Sto gyelaty, sto gye-
laty? — ismételgette magában az orosz szavakat, amelyeket Dostojevskij 
regényeiből tanult. — Mit kell tennem, hogy boldoguljak? — erőltette 
égő, kábult, elkínzott agyát és megindult a Rákóczi-út felé. 

Belenyúlt a zsebébe. Néhány pénzdarabot talált verskéziratok, 
levelek, kivágott ujságcikkek, névjegyek között. Ahá, még meg lehet 
inni egy feketét a Pantheonban ! Ha ugyan elég a pénz. Megolvasta. 
Futja. De kapupénzre nem. 

Dühre gerjedt. Őrjítő ez a pénztelenség. Barnabást már két nap 
óta nem látta, úgylátszik az öreg valami nagyobb munkán dolgozik 
és ki sem mozdul a házból. Ő pedig nem keresi fel. Gyűlöli azt a francia 
asszonyt, akit Barnabás Lyonból magával hozott. Az a pirosszájú, 
félig mindig meztelen, kacér és gonosz kis némber folyton pénzért gyötri 
szegény Barnabást. És Barnabás dolgozik, mint egy igavonó barom. 
De hiába. A jövedelem még arra sem elég, hogy feleségének a Gerbaud-
csokoládé iránt táplált szerelmét kielégíthesse. És meg ő is, szegyen, 
gyalázat, még ő is Barnabás nyakán élősködik ; jóformán abból él, 
amit az öregtől pumpol. Pfuj. Undorító. Egyáltalán undorító ez az egész 
élet. 

A körút sarkán egy élelmiszerbolt előtt már kezdtek sorbaállani 
az emberek. A villamosóra félkettőt mutatott. Az üzletet csak reggel 
nyolckor nyitják. 

— Holnap cukorosztás lesz — mondta egy éjjeli alak a szom-
szédjának. 

— Elég bolondok, hogy nem törik fel a boltot. 
— De ott áll a rendőr. 
— Leszúrni a kutyát — röhögött egy sebhelyes katona. — 

Moszkvában már végeztek volna vele. 
A bolt előtt is türelmetlenek voltak a sorakozók. Polgárok és 

katonák, nők és férfiak hangos szóval szidták a kormányt. Cselédlányok 
fiatal suhancokkal enyelegtek. Katonák masíroztak az utcán, valami 
készültség ment valahova, ahol lázonganak. Éjjeli rikkancsok szágul-
doztak ujságjaikkal és Péter a fal mellé huzódott, mert szédült a zajtól, 
a sürgés-forgás kavargó és mégis egy helyben gyűrűző örvényében. 

Aztán ujságot vett az egyik rikkancstól és a villanyóra alatt 
elolvasta a szenzációk címét. A király Gödöllőről Bécsbe utazott. 
Az Országház-téren népgyűlés volt, amely a Nemzeti Tanács radikális 
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programmjának megvalósítását követelte. Csata volt a Lánchídnál, 
a csendőrök és rendőrök sortűzzel kergették szét a tüntetést — két 
halott és hetven sebesült. A horvát-szerb Nemzeti Tanács átvette Fiume 
kormányzását. A budapesti rendőrség csatlakozott a budapesti Nem-
zeti Tanácshoz. 

Péter összerezzent. Ő mindebből nem látott semmit, ő nem vett 
részt semmiben, ő egész nap aludt, este tizenegy óráig Jolán fejtegetéseit 
hallgatta a bolsevizmusról és a szabad szerelemről, azóta pedig azon 
töri a fejét, hogy mit kellene cselekednie. És ime, a többiek már cse-
lekesznek is. 

Aztán a háborús rovatot futotta át. A központi hatalmak békét 
kérnek. Az olasz fronton több ezred megadta magát, a Brenta és Piave 
között eszeveszett pánik. Ludendorff lemondott, a németek hátrálnak, 
az osztrák és magyar hadiflottát átadtuk a délszláv Nemzeti Tanácsnak. 

Péter először Istvánra gondolt. Önkéntelen a halottakért való 
imádságra rezdült a vértelen, keskeny gyerekajka. A megholt hívek 
lelkei Isten irgalmában békességben nyugodjanak és az örök világosság 
fényeskedjék nekik. 

Aztán elszégyelte magát. Most nem sírni és imádkozni kell, hanem 
cselekedni. 

Az utcán nőttön-nőtt a tömeg. A lánchídi csatáról beszéltek, 
akasztófáról és forradalomról. 

Valaki azt kiáltotta, hogy a magyar ezredeket a határokra kel-
lene vetni, hogy megvédelmezzék a haza földjét . . . Lehurrogták. 

— Elég volt a vérontásból. 
— Nincs olyan bamba nép, mint a magyar — ordított valaki 

egy süket ember fülébe — azt sem tudja miért, csak megy a vágóhídra. 
A süket tiltakozott. 
— Kitartás a végső győzelemig! 
A másik felpattant. 
— Maga meg hallgasson, vén hülye. Vagy maga azt szeretné, 

hogy örökké tartson? Mi? Kórházi élelmező maga vagy vezérigazgató? 
Vigyázzon, mert holnap már ott lóg azon a lámpavason ! 

A süket ember ijedten elosont. 
A sortállók káromkodtak. 
— Az ember megdöglik éhen. 
— Majd jön a kommunizmus. 
— Bár itt volna már. Egyelőre még a Lánchídnál halomra gyil-

kolják a szegény magyar népet. 
— Kik? 
— A bosnyák bakák. 
Káromkodtak. 
Aztán arról beszéltek, hogy minden bajnak a király az oka, akit 

Debrecenben még most is a Gotterhalteval fogadnak, meg a mágnások, 
akik évszázadok óta Bécs lakájai. 
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— No, de Károlyi, az más — kiáltott fel egy inasgyerek. 
— Majd meglátjuk. Ha elcsapja a királyt, akkor a mi emberünk. 
— És ha kenyeret ad a szegénységnek. 
Péter elkeveredett a részegek, a sortállók, a rokkant katonák, 

az utcalányok, a rikkancsok és az éhes őgyelgők között, akik egy fényes, 
hatalmas, függönyöd autót rothadt naranccsal és sült krumplival meg-
dobáltak. A tömeg vakmerő és kétségbeesett vo l t ; senki sem félt a 
rendőrtől és a Mannlicherektői, csak az éhségtől és a közelgő téltől. 
Az utcákon tombolt a nyomor és a züllött korhelykedés. A fiakker-
kocsik belsejében részeg szerelmespárok ictak s rikoltoztak. 

Péter körülnézett, a Pantheon-kávéház ablakai sötéten ásítot-
tak bele az éjszakába. 

Hova menjen? Haza? Nem. Ő a Péterffy-penzióba többé nem 
teszi a lábát. Ott idegen emberek viaskodnak az elzüllés és megsemmi-
sülés rémével, neki idegenek, mert ő fél tőlük és ők megvetik őt. Pedig 
hogy szeretné, ha szabad volna szeretnie ezt a boldogtalan népet! 
Mert a szíve reszket valamennyiükért és mindegyiket úgy félti a háború-
tól ! Az édesapja élőhalott, az anyja mártír, a bátyja most valahol 
a Piavénái küzd, ha ugyan már ott nem fekszik valahol egy szakadék 
mélyén égrefordult szemmel, feloszlóban a fiatal, szép teste. Klárika 
éjjel egyedül jár . . . úgylátszik Mária, a szép Mária sorsa is ez, hiába 
várják meg minden este a Péterffyek az Operaház művészajtajánál. 
És a többiek? Miklós báró már leplezni sem tudja, hogy eszeveszettül 
szerelmes Máriába, akinek az ura ki tudja, hol eszi a hadifogoly száraz 
kenyerét, vagy melyik barakk-kórház szalmazsákján fetreng lázban 
és kétségbeesésben. Az öreg Péterffyek? Félbolondok. Ők még szmoking-
ban ülnek le a vacsorához, de a vacsora már csak sültkrumpliból és 
avas szalonnából áll. Irtózatos ez ! Valóságos lassú rothadás, amelynek 
züllés és döghalál lesz a Vége, ha csak meg nem váltja a világot 
valami isteni csoda, vagy ördögi fölfordulás, amely a gazembereket 
lelöki a háborús gazdagság trónjáról, le a kloakába, ahonnan kimász-
tak, a patkányok közé. Vagy a régi világ már nem jöhet vissza? Jó. Hát 
legyen egyenlőség a nyomorban, a szenvedésben és a verejtékben. 
Dolgozzék mindenki, de a kenyérből mindenkinek jusson egy darab. 
Mindegy, mi történik, de ez így nem mehet tovább, valaminek történni 
kell, az égnek kell lerogyni a földre, vagy az emberiséget kell felemelni 
erről a véres, sáros, bűnös, terméketlen és dögleletes földről . . . meg 
kell rázni a világ négy sarkát, mert magától nem tud feltápászkodni . . . 
véget kell vetni a háborúnak, mert magától nem tud véget érni, igen, 
jöjjön a forradalom, jöjjön Lenin, vagy egy tábornok, vagy egy káplár, 
aki hazaparancsolja a katonákat és ekéhez állítja a parasztot, géphez 
a munkást, gyerekhez az anyát, felesége mellé a fér je t . . . vagy dőljön 
össze az egész világ, dögöljünk meg valamennyien. 

Aztán csendesen felsóhajtott. 
— De mégis jobb volna élni, élni, élni, hiszen még bele sem kóstoltam! 
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Éhséget érzett. Egy darab sült krumplinál egyebet nem tudott 
volna venni a pénzéből. De ha pénze volna, akkor sem kapna ebben 
a lerongyolódott, nyomorult éjtszakában semmit. Dühösen odébb állt. 
Holnap felkeresi Barnabást és kölcsön kér tőle. Céltalanul ténfergett 
az utcán. 

Újra tépelődni kezdett. Megállapította, hogy az ő világa s a körü-
lötte nyüzsgő, gomolygó, éhező, szenvedő, mulató, szerető és veszekedő 
világ között tragikus ellentétek vannak. Péter észrevette, hogy min-
den embernek megvan ez a külön világa és nincs hatalom, amely ezeket 
harmonikus egységbe tudná olvasztani. A gazdagság ellensége a sze-
génységnek, a Szerelem a hűségnek, a gyermek az anyának, a tudás 
a hitnek, a boldogság a nyugalomnak és minden életöröm csak egy bizo-
nyos mennyiségű fájdalom kiváltása árán szerezhető meg. 

— Miért van ez így? — kérdezte elképedve. 
Érezte, hogy az agya tele van okos, elfogulatlan és tiszta meg-

győződéssel, a lelke meleg, bölcs, megértő és megbocsájtó szeretettel s 
a véredényei, idegei, egészséges, tiszta érzései csodálatos forró szere-
lemmel sóvárognak a kielégülésre és szinte büszke volt önmagára. 

— Nincs benned semmi rossz — súgta neki a lelkiismerete — 
nincs irigység, bosszúvágy, kapzsiság, elfogultság, gőg és türelmetlenség. 
Minden embert megértesz és szeretsz ; szeretnéd az egész világot bol-
doggá tenni és hej, csak terhe vagy magadnak, a családodnak, az emberi-
ségnek és meg sem tudsz moccanni, mert képtelen vagy épen úgy a jóra, 
mint a bűnre. 

Péter körülnézett, keresett egy embert, akinek hasznára lehet. 
Meglátott egy féllábú katonát, odament hozzá és odaadta neki utolsó 
cigarettáját; a másodiknak már nem futotta s az gonosz, gyanakvó és 
gúnyos arcot fintorított feléje. Szóbaállott a munkásokkal és bíztatta 
őket, hogy dolgozzanak s legyenek józanok és erkölcsösek. A munkások 
kinevették, mert eszelősnek nézték. Éjjeli dorbézolásból hazatérő nők-
höz csatlakozott s a szerelem szépségéről mondott nekik ragyogó tirá-
dákat. Azok pénzt kértek tőle. Akkor elszégyelte magát. Igy nem lehet 
boldoggá tenni az emberiséget. A próféták ideje lejárt. 

Péter tovább vonszolta magát és fantáziája hirtelen a másik vég-
letbe csapott. 

— Nincs boldogság, csak az elszigetelt élet fényes és hideg közönyé-
ben, a bölcs és józan örömök kultuszában, a test és lélek vágyainak minél 
tökéletesebb kielégítésében. 

Most nagy és boldog életszenzációkról ábrándozott. Gazdagság, 
fényűzés, puha, jószagú, meleg fészek, semmi gond, semmi kötelesség, 
semmi felelősség, semmi munka, csak szemlélődés, testi és lelki szépsé-
gek nézegetése, eszmék és érzések melegében való sütkérezés, művészet 
a jóllakásban, a semmittevésben, a szerelemben . . . igen, igen, de hogy 
lehet ezt megszerezni? 

Ezek után kissé keserű lett Péter kedve és mintha kiapadt volna az 
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agyveleje, nem tudott már gondolkodni sem. Csak azt érezte, hogy bor-
zasztóan éhes. Egyszerre újra eszébe jutott a sto gyelaty, de hiába kereste, 
hol kezdhetné el a beavatkozást a maga és mások életébe? Hiszen oly 
befejezett, kész és megrögzötten szilárd ez az élet! Az emberek minden 
talpalatnyi helyet elfoglaltak. Minden ideának vannak erős, lelkes, 
hatalmasszavú apostolai, minden erénynek és minden bűnnek meg-
vannak a papjai, minden értéknek van gazdája, minden templomnak 
istene, minden asszonynak szeretője, minden szeretőnek vetélytársa s 
mindenki jobban ért az élethez, mint ő, szegény Péter, igaz és telelelkű 
mártirja a saját tehetetlen fantáziájának. 

— Igaz — töprengett Péter — hogy minden rosszul van úgy, 
ahogy van. De az emberek csökönyösen ragaszkodnak ahhoz, hogy így 
legyen. Bizonyos, hogy minden tíz gondtalan és élvező emberre száz-
ezer nyomorgó, megalázott és szenvedő szerencsétlen pária jut. Ezen a 
világon semmi sem segít, mint egy nagy felfordulás. Egy katasztrófa, 
amely megrázza, összekeveri, fajsúly szerint újra kiválogatja és a maga 
helyére szórja az embereket, mint a rosta a gabonaszemeket. Egy világ-
felfordulás segít csak ! — sóhajtotta Péter kétségbeesve és ezalatt a 
saját külön világára gondolt, amely már-már összeomlott. 

Felnézett a körút sarkán lévő szálloda ablaksoraira. Vakító vilá-
gosság áradt ki azokból. Ott fenn most a Nemzeti Tanács tagjai tanács-
koznak. Azok, úgylátszik, tudják, hogy mit kell cselekedniök. 

Bebotorkált egy szűk mellékutcába, leült egy kapumélyedésbe és 
ott elnyomta az álom. Másnap reggel hét órakor ébredt. Gyűrött volt, 
piszkos, éhes, bágyadt és ájuldozott az éhségtől. Megtapogatta a zsebét, 
nem volt benne semmi. Az éjjel kilopták belőle verseit, könyveit és hit-
vány kis garasait is. 

Borzasztóan megfájult a szíve. Hát elbántak vele az ő testvérei, 
a megalázottak és sebzettlelkűek, a háború mártírjai, a szenvedők, akik 
előtt Raszkolnyikov térdreborult s akiket ő a szíve vérével is meg akart 
váltani! Hát a kapu alatt is úgy megy, mint a csatatéren, a bankok 
tanácstermeiben, a pénz, a gép, a spekuláció, a politikai érvényesülés, 
a szerelmi vetélkedés, a létért, az asszonyért való küzdelem porondján : 
az alvó, a beteg, a gyenge embert meglopják és kifosztják az erősek 
és fürgék? 

Hát érdemes élni? 
Péter elvánszorgott a Pantheon-kávéház felé. Hátha ott találja 

Barnabást, aki megreggelizteti. 
Ott volt. Péter leroskadt melléje egy székre. Barnabás végigné-

zett rajta. 
— Kutyául megviselt az élet. 
— Végem van — nyögte Péter keservesen. — Utálom magamat. 
Barnabás kávét rendelt neki. Ronda barna lé volt ez, fekete ke-

nyérrel és szacharinnal, de Péter mohón nyelte. Kettőt egymásután. 
Megivott rá egy félliter vizet. Aztán sírva fakadt. 
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— Mondja meg, kedves Barna bácsi, mit kell cselekednem? 
— Eredj haza ! Békülj ki az édesanyáddal. Meghasad érted a 

szegény asszony szíve. 
Péter zokogott. 
— Nem tehetem, nem tudom, végem van, én nem vagyok már az 

ő fiuk, én nem vagyok senki . . . nekem kell valamit tennem, amivel 
vagy levezeklek mindent, vagy megváltom vele a világot. 

Barnabás komolyan végignézett a fiún. 
— Azt hiszem, lázad van. Gyere hozzám. Aludd ki magad. 
Hazavitte Pétert. A pirosszájú francia asszony lefektette és forró 

teát meg aszpirint adott neki, Barabás pedig visszament a Pantheonba. 
Péter elaludt, de azt álmodta, hogy a francia asszony Putifárné s 

vele, Józseffel, bűnt akar elkövetni. Felriadt és látta, hogy a pirosszájú, 
selyempongyolás, nyitottmellű asszony az ágya szélén ül. Kiugrott, 
magára kapta ruháit és kisurrant a szobából. Hallotta, hogy az asszony 
sikoltozva kiabál utána, de ő futott, futott s hármasával véve a lépcső-
fokokat, kirohant a kapun és nekivetette magát újra az utcának. 

Roppant embertömeg közé került, amely a köztársaságot és a nem-
zet függetlenségét, a proletariátust és a békét éljenezte. Péter szívét ez 
az utolsó szó elragadta. Béke, béke ! Tehát vége van a vérontásnak és 
újra kezdődik az élet! Belesodródott a tömegáradatba és ment a tün-
tetőkkel. A rendőrség elé sodorta a nép. Ott maguk a rendőrök tüntettek. 
Aztán vissza az Astoria-szálloda elé. Az emberek megállították a katoná-
kat és letépték a sapkarózsájukat. 

— Megalakult a katonatanács ! — ezzel a bűvös szóval lefegyve-
rezték a katonákat. 

Igy mult el a nappal és Péter újra gyötrelmes éhséget érzett. 
A szálloda előtt egyszerre csak valaki megfogta a karját. Jolán volt, a 
bolsevista lány. 

— Jöjjön be velem a Pantheonba. 
— Nem, oda nem megyek — felelt riadtan a fiú, mert félt Barna-

bástól. 
— Akkor gyerünk ide — mutatott Jolán egy kis kocsma felé a 

Semmelweis-utcában. 
Ott valami kotyvalékot evett. Sokat. Aztán bort hozatott a lány. 

Ivott. Jolán fizette ki a vacsora árát. 
Péterke arra gondolt, hogy lám, az is lehetséges, hogy az embert 

egy céda leány megvacsoráztatja. Minden lehetséges. Most már minden 
mindegy. Putifárné Józsefet jóllakatja és lerészegíti. Most már ellenkezés 
nélkül kísérte haza. 

Reggel nyolc órakor ébredt. Ruhástul feküdt a díványon. Jolánt 
kereste, de az nem volt a szobában. Egyszerre csak halkan kinyílt 
az ajtó. 

— Jó reggelt, Péterke! 
— Hát maga hol volt? 



106 

— Én a szüleimnél aludtam. Csak nem gondolja, hogy . . . 
Péter elpirult. 
— Bocsásson meg . . . 
Jolán nevetett. 
— Én menyasszony vagyok és nagyon szeretem a vőlegényemet. 
Péter és Jolán együtt mentek le az utcára, ahonnan puskaropogás 

és ordítozás, kocsi-és autódübörgés zaja hallatszott. Mintha az apokalip-
szis vált volna valósággá, az utca fenekestül felfordult; az emberek 
lótottak-futottak és összefüggéstelen szavakat ordítoztak. 

— Szabadság, szabadság ! . . . — újjongott az utca, a száguldó 
kocsik tetején pántlikás, virágos férfiak és nők tomboltak, a házak 
ablakaiból zászlókkal integettek, gyermekek, sikoltoztak őrült örömmel 
és félelemmel, a gyalogjárókon fel- s aláhullámzott a nép, mindenki a 
kalapját lengette, énekelt, hurrázott, káromkodott és éljenzett . . . 
Péter megállt az utcasarkon és megállapította, hogy itt a világfelfordulás, 
amely meghozza az embereknek a boldogságot. 

— Végre ! — toppantott keményet és sokáig nézte a tarka-barka, 
körbenforgó, fáradhatatlanul boldog tömeget. 

-— Mit tegyek, hogy én is siettessem a boldogság beteljesedését? — 
kérdezte magától lelkes elszántsággal. — Énekeljek, lövöldözzek, fel-
ugorjam az autók tetejére? 

De az utca máris harsogott a daltól, puskája nem volt Péternek 
és az autók roskadásig zsúfoltak voltak. Mégis fel akart egyre kapasz-
kodni : lelökték. Versenyt akart szaladni a kocsikkal, elbukott és ki-
nevették. Énekelni akart, de egyetlen hang nem jött ki a torkán. Nem 
tudta szegény, mit kell ilyenkor énekelni. 

Megállott. Körülnézett. Szédült a borzasztó kavarodásban. Jobbról-
balról lökdösték és taszigálták. Fáradt volt és éhes. Gépiesen megnézte 
az óráját. Délután három óra volt. Reggeltől délután három óráig nem 
vette észre, hogy múlik az idő. Nem is ebédelt. Nem is dohányzott. 
Úgylátszik, ebben az egész felfordulásban ő adta oda legteljesebben a 
lelkét mindenki között, de ő tudott benne legkevésbbé elhelyezkedni. 

Ezen nagyon elszomorodott. Tíz-húsz lépést tett előre, hogy 
valami kocsmát keressen, ahol lecsillapítsa éhségét. A kocsmák zárva 
voltak. Úgy látszik — gondolta — ma senki sem éhes, csak én. De nem 
baj, mert a világ most születik meg s erre az újjászületésre nekem van 
a legnagyobb szükségem. 

Péter éhsége is elmúlt. Állt, állt az utcasarkon és bámulta a kifogy-
hatatlanul ömlő újabb és újabb tömegeket. Pedig már esteledett. Az 
utcán kigyúltak a lámpák. A puskák ropogtak, nagy fénycsíkok siklottak 
végig a házakon, mintha apró villámokat szórt volna egy láthatatlan 
isten. 

Most, most kellene valami nagyot cselekedni — lobbant fel Péter — 
most kellene megmutatni, hogy én is itt vagyok s bennem egy épen olyan 
roppant nagy és mozgalmas és ujjongó, vonagló örvény van, mint ez 
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itt, künn az utcán. Istenem, mit tegyek? — jajdult fel benne a lélek és 
agyán rémítő kísértések, indulatok és vágyak rohantak át. 

— Most, most — őrjöngött benne valami alaktalan, vad ösztön — 
most ki kellene ugranom az utca közepére, fel kellene gyujtanom az em-
berek szívét, el kellene őket vezetni a hatalmasokhoz, a zsarnokokhoz, 
a gazdagokhoz, az erősekhez, a vidámakhoz, az egészségesekhez, akik 
elveszik előlünk az élet értékeit, a sikert, a jólétet, a szabadságot, a 
szépséget, a nyugalmat, az asszonyt, a szerelmet. . . egy iszonyú véreng-
zésben kiirtani minden ellenségemet... ó, ó . . . hol kezdjem, hol 
ragadjam meg a. szíveteket. . . emberek !? . . . 

Péter szája hangtalanul mozgott, a lábai mereven lógtak fájó 
törzséről és soha életében ily bágyadtnak és gyávának nem érezte 
magát. 

Hátha itt is lekésett? Hátha ezt is jobban tudják az emberek? 
Hiszen itt sem törődik senki az ő izgatott, vágyakozó, önfeláldozásra, 
odaadásra, mártírságra kész lelkével . . . Az emberek eszeveszetten 
rohannak, szerelmes párok nyiltan, szemérmetlenül és dühös vággyal 
csókolóznak . . . Péter egyszerre észrevett egy rövidszoknyás leánykát, 
aki egyedül szaladt át az utcán . . . kisasszony, kisasszony ! . . . a kis-
leány beleszaladt egy katona karjaiba és eltűnt vele a tömegben. 

Péter visszafordult, jobbra-balra tekintgetett, szeretett volna egy 
kis kaland izgalmába temetkezni, minden asszony után megfordult, 
az életét adta volna egy csókért, egy tapintásért, egy kézfogásért, csak 
egy mosolygásért. . . egyetlenegy kacér szempillantásért... de senki 
nem nézett rá és egészen elfeledkezett arról, észre sem vette, hogy 
Jolán úgy követi, mint egy árnyék, csak azt látta, hogy mindenki 
nevet, siet, mindenki fogja valakinek a kezét, mindenkinek volt már 
szeretője. 

— Menjünk hát az utca közepére — hörgött esztelen bánattal 
Péter — ha egyébre nem vagyok jó, én kezdem el a vérontást, a pusztí-
tást, a gyujtogatást. . . mert élni akarok én is . . . én is . . , végre egyszer 
élni, élni . . . 

— Hó, hopp ! Vigyázz ! Jaj ! — ordítoztak és síkoltottak az embe-
rek Péter körül . . . de Péter, aki félájultan támolygott az utca kövezetén, 
semmit sem hallott a rémület kiáltásaiból. 

* * * 

Péter az Astoria szálló halljában ocsúdott fel ájulásából. 
— Mi történt velem? 
Jolánka állott mellette és a homlokát vizes törülközővel borogatta. 
— Majdnem elgázolt a forradalom — suttogott a leány. — Ha én 

nem vagyok veled, ronggyá taposnak a katonai automobilok. De te 
vagy az oka. 

— Hogyan? — kérdezte Péter gyerekes érdeklődéssel és közben 
furcsa, émelyítő és ellenszenves érzése volt, hogy a leány ott a hallban 
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föl-alá nyargalászó forradalmárok, pincérek, katonák, ujságírók előtt 
hangosan tegezi és ölelgeti őt. — Miért mondja, hogy én voltam az oka? 

— Mert egyenesen nekiszaladtál az autónak, amelyen tengerész-
katonák lövöldöztek. Mintha megőrültél volna : egyenest neki. Én utá-
nad vetettem magamat és megragadtam a gallérodat. Igen — kacagott 
a lány egészséges, őszinte, csilingelő kacagással — mégis csak elját-
szottuk József és Putifárné történetét. Te szaladtál mint egy bolond 
és én belekapaszkodtam a köntösödbe. Szerencséd, hogy nem maradt 
a kezemben, mert akkor palacsinta lett volna belőled. 

Péter bágyadtan mosolygott, a lány pedig hevesen folytatta : 
— Félrerántottalak. Arcra estél s a teherautó egy arasznyira 

száguldott el a fejed mellett. Elájultál. Én segítségért kiabáltam és 
néhány derék forradalmárral becipeltünk ide. Látod, hogy nekem kö-
szönheted az életedet. 

Péter bólintott. 
— De ennek konzekvenciái is vannak ám, pajtás — folytatta a 

leány kacér mosollyal és a vizes törülközővel megtörölte Péter sáros, 
véres, könnyes arcát. 

A fiú kérdőleg emelte szemét a villogószemű, pirosarcú lányra. 
Jolánka hangosan és szemérmetlenül adta meg a választ. 

— Most az életed az enyém. Az enyém vagy és én birtokba veszem 
a tulajdonomat. 

Jolán ott a hallban megcsókolta Pétert. 
— Egészségükre — röhögött egy pincér. 
Egy hordár a nyelvével csettentett és elordította magát: 
— Éljen a szabadság ! 
— Éljen a forradalom ! — kiáltotta vissza Jolánka és a hordár 

felé meglengette a vizes törülközőt. 
Péter undorítónak találta ezt a jelenetet és elfordította a fejét. 

Eszébe jutott Klárika, az ő édes, drága, árva, gyönyörű kis nővére. 
Hát Klárika is leány, meg ez a megkótyagosodott, ízléstelen, szemérem 
és tartózkodás nélkül való kis nőstény is az? És ezek az ordítozó, lótó-
futó, piszkos, durva, röhögő fickók is emberek, és ő, Keresztess Péter, 
a Klárika ikertestvére, Keresztes András kúriai bíró fia is az, ember, 
mint ezek itt valamennyien? És Klárika is nyilvánosan csókolózik 
most valakivel, azzal, akivel az éjjel kettesben ment haza, hát itt a világ 
vége, összeomlott minden, ami eddig szép és szent volt s amiért érdemes 
volt élni? 

Nem bírta tovább. 
Keservesen feltámolygott, a kalapját kereste. Nem volt. Mindegy. 
— Elmegyek — szólt ridegen, gyűlölettel és undorral teli. 
— Hova? — kérdezte a lány. 
— Az édesanyámhoz — szaladt ki Péter ajkán az őszinteség, 

de elpirult bele. 
Jolánka gúnyosan nevetett. 
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— A mamája köténye alá? Szégyelje magát. Vigyázzon, hogy 
el ne nadrágolják. 

Péter már csak messziről hallotta ezt a rikácsolást. Kivánszorgott 
a szálloda halijából és bicegve, rongyosan, éhesen, hajadonfőt tovább 
vonszolta magát a Múzeum felé . . . 

(Folytatása következik.) Surányi Miklós 

KESERŰ POHÁR. 

Családunkban az utolsó gyerek, 
a legutolsó, halva született. 
Lett volna vele, csupa fiú, hét. 
Én messze jártam, nem láttam, szegényt. 

Kíváncsi voltam: milyen lehetett, 
szegény öcsém, a halvaszületett. 
Anyám azt mondja: világra olyan, 
mint újszülött te, harmadik fiam. 

Szakasztott másom, boldogabb öcsém, 
helyetted ó, mért nem születtem én ? ! 
Helyettem mért, hogy élned nem lehet, 
hogy nem cserélhettünk mi éveket! 

Születtél volna élve ! Bár ma is 
élnél! Tebenned ismétlődne kis-
korom s imádnám, istenül, magam, 
élő tükröm te, több mint én, magam. 

Több mint fiam, sokkal több mint iker-
testvérem. Úgy vigyáznék, hogy siker 
viruljon élted minden nyomdokán, 
bölcsen, tengernyi kár vallás okán, 

Te lennél az a szép, derék legény, 
aki lehettem volna, én szegény ; 
erős nagyboldog ember, akinek 
most kéne lennem. — Elvesztettelek !... 

De jobb talán így; hisz hibám: hibád 
s veled se bánna szebben e világ; 
s egy is elég, kettő sok volna már, 
szív, ilyen áradt keserű pohár ! 

Erdélyi József. 


	Napkelet_1927_02_097
	Napkelet_1927_02_098
	Napkelet_1927_02_099
	Napkelet_1927_02_100
	Napkelet_1927_02_101
	Napkelet_1927_02_102
	Napkelet_1927_02_103
	Napkelet_1927_02_104
	Napkelet_1927_02_105
	Napkelet_1927_02_106
	Napkelet_1927_02_107
	Napkelet_1927_02_108
	Napkelet_1927_02_109

