
E Z Ü S T L A K O D A L O M . 

LEZAJLOTT minden szépen, programmszerűen. A pap gyönyörűen 
beszélt s amellett igen tapintatosan. Nem sokat hánytorgatta az 
előtte térdelő ezüstjegyespár személyes dolgait, amelyek végre 

is az ő magánügyeik, hanem az ifjúság mulandó voltáról, az élet értel-
méről és a család hivatásáról elmélkedve röppent filozófiai magasságokba. 
Szép szónoki hangja egy kicsit maga-magát is elkapta ; beszélt, csakhogy 
hallja hangja érces zengését s gyönyörködött a retorikai fordulatokban, 
melyek szinte tolakodtak nyelvére. A nap besütött a festett ablakokon ; 
Szent György búzavirágszín köpenye épen a menyasszony fejére vetett 
egy kék fényfoltot. S a finom, fehér arc ebben a kék világításban olyan 
kísértetiesen halaványnak, éterikusnak látszott mozdulatlanságában, 
hogy mikor az orgona megszólalt s az asszony felállt, szinte csodálkozva 
eszmélt rá kiki, hogy eleven lény. 

A tósztok a lakomán már kevésbbé sikerültek. De mi egyebet is 
tudott volna Laci bácsi, a férj nagybátyja, mondani, mint burkolt triviali-
tásokat ? A hivatalfőnök, Garami táblabíró, már finomabban beszélt; 
kár, hogy a végén holmi kis célzásokat engedett meg magának, de sze-
rencsére a mondókája éljenzésbe, kocintásba fult. Lali, az ezüstpárnak 
fiatal-asszony leánya, kényelmetlenül érezte magát s unottan babrált 
virágaival. Alig egy éve ő és Sanyi voltak hősei egy lakodalmi murinak,— 
de milyen más volt az, — s lehetetlen most végig nem gondolni s élni 
megint az egészet, elejétől végig . . . Öccse, Tiborka, a másodéves jogász 
sem találta helyét. Oda is súgta egyszer Lalinak : — Mi kettőnknek itt 
nagyon furcsa szerepünk van, nem találod ? — De az asszony nem hal-
lotta, mert a férje a másik oldalról egészen másfélét súgott a fülébe. 

A vacsora is kitünő volt, de a bor egy kicsit erős. A házigazda nem 
akart pezsgőt, s pincéje legjobb, legrégibb butelliáit vonultatta fel. 
Csakhamar gyanúsan fénylettek a szemek. Ujabb és újabb szónokok 
támadtak s úgy látszott, hogy ma el kell mondani minden költői hason-
latot, ami a növény- és madárvilágból erre az alkalomra kínálkozik, s 
mindegyik azzal végezte: csak ily boldogan tovább, az aranylakodalomig. 
Mikor ezt mondták, az ezüstmenyasszony nagyot lélekzett s ez épen 
olyan volt, mint egy mélyről felszakadt sóhajtás. 

Az ünnepelt férj szótlanul ült a díszhelyen, felesége mellett. S aki 
nagyon figyelt, észrevehette, hogy úgy beszélgetnek néha egymással, 
halkan, udvariasan, mint két jónevelésű idegen, kik nem negyedszázad 
óta, hanem talán harmadnapja ülnek egy asztalnál. 
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Valaki megjegyezte, hogy az ezüst-menyasszony hódítóan szép s ő 
még ma is inkább neki volna a vőlegénye, mint a leánynak. Lalika az 
apjára ütött, éles vágású kreol arca nem volt szép, de fekete szeme égett, 
mint a parázs. Tudott is bánni vele. Az anyját utólérte a kelletlenül hal-
lott dicséret: még most is szebb, mint a leánya . . . Az ezüstszürke 
selyemruha ugyan egy kicsit színtelenné tette, de formás karja, még 
fiatal nyaka hófehér és gyönyörű volt ; a régi rubin-ékszer úgy nyílott 
rajta, mint valami bűbájos virág. Hajában alig volt még ezüst-szál és 
arca tökéletes vonalait bámulatosan fegyelmezte. Olyan volt most is, 
mint amilyennek ismerték : fenséges, hideg, megközelíthetetlen királynő. 

Nem volt egy barátnője sem és a meghívott asszonyok nem húzód-
tak köréje, inkább elévődtek férfiszomszédjaikkal. Hiába, Ella, ez a mindig 
okos, korrekt és fölényes asszony megfagyasztotta a kedvet, akárhány-
szor közéjük jött. Lehetetlenség lett volna előtte vidám csacsiságokat 
beszélni s a legjobb mondás is torkán akadt a mesélőnek, amint ő oda-
lépett. Pedig Kövér doktorné csupán azért ment ki kebelbarátnőjéhez, 
Sebestyénnéhez a Kis-Svábhegyre, hogy ezt a páratlan viccet azon 
melegében elmondja neki! 

— Szinte hihetetlen, hogy mégis két gyermeke lett ennek a hideg 
szobornak! . . . Nevettek : Pedig hát, ugye «Mater semper . . .» ezt már 
nem lehet letagadni. 

Még egy pohárköszöntő ! az egyik bírókolléga mondta, kissé meg-
megbotló nyelvvel, maga sem igen tudta, hová is akar kilyukadni, de 
nagyon nógatták a szomszédai, hogy beszéljen. A sok bevégzetlen mon-
datnak deus ex machina vetett véget. Egy rosszul kiszámított gesztus 
felborított egy útjába eső borosüveget. Felugráltak, nevetgéltek a közei-
ülők. Két pohár eltört — ez szerencsét jelent! S merre folyt a bor ? 
Kuncogva állapították meg, hogy az ezüst-pár felé. Ella asszony meg-
hallotta és fehér bársony arca egy pillanatra oly bíborszínű lett, mint a 
rubin-ékszer a keblén. Felállt ő is. 

Mintha jeladás lett volna ez az általános induláshoz. Még egy pár 
csókon kellett átesni, véget érni nem akaró kézszorításokon s nemsokára 
már csak a családbeliek lézengtek a terített asztal körül, nem igen tudva, 
hogy most mit is illenék tenni. Könnyű a vendégeknek, de a hozzátar-
tozóknak ilyenkor talán valami komolyat és ünnepélyeset kellene mon-
dani bucsúzóul, nem sablont, hanem igazat, őszintét. Csakhogy ezt a 
hangot nem szokták meg, s most féltek, hogy furcsán hangzanék. Lali 
valami kínos géne-t érez, mert egyesegyedül a szülőivel szemben nem 
akar ráeszmélni arra a gondolatra, hogy ők most megint ifjú pár gyanánt 
állnak egymással szemben, mint egykor . . . Tibornak is rosszul esik, 
hogy olyan szép és fiatal még az anyja ; jobban szeretné, ha fehérhajú 
nénike volna, annak talán oda tudna borulni ráncos, öreg kezére, — igen, 
ha az apja nem volna itt. 
— Menjünk, Lali! — húzta meg a fiatalasszony ruháját Sanyi, a 
férje. Itt mi most igazán feleslegesek vagyunk. — Ne légy szemtelen ! 
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— súgta vissza Lali. — Most az egyszer igazán haragudott. — Jaj, csak 
ne találjon még valamit mondani, ami nem ide való ! 

— Kezeiket csókoljuk ! Igen szép és jó volt minden, nagyszerűen 
sikerült ez a gyönyörű családi ünnep, bárcsak mi is ilyen boldog ezüst-
lakodalmat ülhetnénk egyszer. 

Lali megint megrovóan nézett az urára. Hogy sohasem találja el, 
mit kell mondani! Hazamenet, egészen odabujva, igen halkan mondta 
is Sanyinak : Már én azért különb boldogságot kívánok magamnak, mint 
szegény papáéké ! 

— Nem kellett volna ilyen nagy hűhóval ezüstlakodalmat tartani! 
— gáncsolódott Sanyi. — Köztünk mondva, édesapa az utóbbi években 
nem egészen szépen viselte magát. — Hát persze, ezer mentsége van; 
hacsak ránézek szép, hideg mamádra, megértem a dolgot, — de akkor 
nem kellett volna ilyen tüntetően ünnepelni! 

Épen ezért kellett! — torkolta le Lali. Az emberek sokat fecsegnek, 
mi igaz a dologban, mi nem, az már igazán nem énrám tartozik. Ez a fe-
lelet nekik, most majd elhallgatnak ! 

Tibor szó nélkül megcsókolta szüleit s jelentette, hogy elmegy egy 
órára zenét hallgatni. Nem tudott volna otthon maradni most, az ezüst-
házaspár közt, harmadiknak. 

Ekkor azután eljött az a bizonyos «végre egyedül», amelytől mind-
ketten fáztak. 

Ma huszonöt éve ez az egyedül-maradás epedve és remegve várt 
pillanat volt, első jelenete egy csodálatos és a végén elkeseredett álom-
játéknak. Az álomból könnyes szemmel ébredt fel az asszony. Ez hát a 
szerelem ? — kérdezte magában. — Nem szeretsz engem, nem is tudsz 
te szeretni! — mondta a férfi. 

Azért megvoltak szépen, finoman együtt, mint úriemberek. De mi-
kor Tiborka is megszületett, Ella soká beteg volt, délvidéken üdült 
félesztendeig. S mikor hazajött, az ura olyan idegennek tünt fel előtte, 
úgy elszokott tőle, hogy józan, hűvös szemmel kezdte mérlegelni az 
életüket és kezdte mindjobban megítélni az urát. Istenem, Gerő néha 
milyen közönséges ! Ha úgy maguk közt mondott néha valamit, elmesélt 
valami sikamlós dolgot, az asszony úgy érezte, mintha arcul ütötték 
volna. Tűrhetetlen volt, ahogy az egész női nemet azzal intézte el : ti 
asszonyok ! Hát már most egyforma mind ? Öngyengesége rabja, a fér-
fiak szolgálója valamennyi ? Hogy milyen egyéniség azonkívül, milyen 
emberi erények vagy hibák hordozója, azt senki sem kérdi ? 

Sok év mult el. Az asszonyt lefoglalta a gyermekek nevelése s az 
olvasás. A társas életben kevés részt vettek. Vendégeik inkább csak 
udvariassági vizitek voltak. Kimondták róluk, hogy a házuk hideg, 
nincs ott kedélyesség. Az asszony gondosan öltözött, ápolta szépségét, 
de nem akart vele meghódítani senkit, még az urát sem és talán ez volt 
a baj. Gerő néha még talált szerelmes szavakat, de azokra nem jött 
visszhang s utóbb elszokott tőlük meg nem értve, megbántva, sértve 
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férfi-önérzetében. A hidegség minden évvel jobban elhatalmasodott 
köztük. 

Akkortájt egy csinos irodakisasszony került a folyosó másik végén 
lakó ügyvédékhez. Nem volt rossz leány, csak nagyon szeretett volna 
egy prémes télikabátot s erre nem futotta a szerény keresetből. Egyszer 
csak feltünt a házban, hogy Klári kisasszony milyen elegáns, a vakond-
prémgallérból alighogy kilátszott rózsaszín orrocskája. Mikor egyszer 
Ella lement az urával a lépcsőn, meglátta, hogy a leány, akivel talál-
koztak, egy fordulónál lopva visszamosolygott a férfira. 

Akkor nehéz napja volt, de csak a hiúsága szenvedett, mert akár-
hogyan tagadta is maga előtt, örömet, igenis örömet és felszabadulást 
érzett. Sohasem tette szóvá a dolgot, csak egyszer, mikor Lalika meg-
jegyezte, hogy Klári milyen csinos leány és milyen szépen öltözik, csen-
desen azt mondta : 

— Igen, az a prémes kabát különösen jól illik rá. 
Ekkor az urára nézett és Gerő ettől a naptól fogva nem közeledett 

hozzá többé. Szépen, nyugodtan éltek, nem hangzott közöttük soha más, 
mint nyájas, udvarias szó. Az asszony érezte, hogy hideg méltóságában 
mindegyre jobban magára marad, hogy a gyerekei nem értik s nincs egy 
bizalmas szavuk hozzá, hogy külön világban él, hová a szerelem, a szen-
vedélyek nem hatolnak el s nem hihette többé, hogy vannak komoly 
szenvedések, amelyeket a szerelem okoz. Ráeszmélt, hogy meg-
öregedett. 

Aranysárga és vérszínű bor csillogott a kristályüvegekben. A csillár 
vakító fényében kigyúlt a sok régi ezüst az asztalon. Fehér orchideák és 
tubarózsák illata szállt, meg finom cigaretta kékes füstje. Néhány fehér 
rózsa összetaposva hevert a parketten. Ella asszony fáradt volt és 
szomorú. 

Az ura odajött hozzá. 
— Ellácska, kedves . . . mondta gyámoltalanul. Ella ránézett. 

A férfi szép, sötét szeme nedvesen fénylett az apró ránc-szarkalábak 
közül. Valaha, ma huszonöt éve, oly hódító alakja egy kicsit meghajlott. 
Ella szívén erőt vett valami régen érzett ellágyulás. Jó volna most össze-
borulni, egymás vállára hajtani a fejüket, melyek büszkéknek és erősek-
nek látszanak, pedig olyan fáradt, olyan szeretetre, simogatásra szorulók. 
Azt kellene most mondani: Nézd, mindent tudok, de ez ne legyen 
árnyék közöttünk. Én is hibáztam, nem birtam meggyőzni a magam 
hideg g ő g j é t . . . Most szeressük egymást, mint két jó ember és öreged-
jünk meg együtt szépen . . . Ilyent kellene most mondani, mert ha most 
ki nem mondja, soha többé nem lesz rá módja és bátorsága . . . 
A férfi azt gondolta, hogy addig kellene most csókolni az asszony 
jéghideg kis kezét, míg felmelegszik és azt mondani: Bocsáss meg, hogy 
nem tudtalak boldoggá t e n n i . . . De csak hallgattak, mert mindaketten 

attól féltek, hogy annyi éves hidegség után, színpadias jelenet lesz a szívük 
mélyeről felszakadt szavakból és rettegtek, hogy a másik póznak nézi. 

Napkel* 1 4 



210 

— Fáradt ugye, kedves ? 
— Egy kicsit. S ezek a virágok olyan bódítók. A fejem fáj. 
— Egy aszpirin . . . 
— Nem, köszönöm. Alszom egyet, elmúlik magától. Jó éjt ! 
A férfi kezet csókolt és elkísérte a szobaajtóig. 
Az asszony az ágyra borulva sokáig sírt odabent. 
A férfi szobájában a nagy bőrkarszékben ült reggelig s szivarozott. 

De tízszer is meg kellett gyujtani a szivart, elfelejtette szívni. Az ebéd-
lőben, a fehér menyasszonyi csokor illatát lassan egészen elnyomta a 
beszűrődő keserű szivarfüst. 

Brucknerné Farkas Gizella. 

HÁLÁLKODÁS. 

Aranybort mértél, Istenem, ez őszre 
a te szegény kis magyar világodnak. 
Elöntéd fára, kertre és mezőkre, 
s mindenek újra nekividámodtak. 
Arany őszt adtál, sok derűs napot, 
s a költő, Uram, legtöbbet kapott. 

Őneki mérted szinnek-fénynek bővét. 
Hisz övé minden, semmije sem lévén. 
Mindent ő vesz birtokba, mindent ő véd, 
becéz, dédelget. S arany napok végén 
ő hálálkodik a sok dús helyett, 
ki telekkönyvben bír számot s helyet. 

Világodnak a költő tolvaj csősze. 
Kerüli, őrzi s közben összelopja, 
ami aranyat elontasz nyárra-őszre, 
s ha teli szeme, szíve, firka-lapja : 
dalos duhaj lesz, rémes részeged. 
Be jó, hogy tetten csak Te érheted. 

Lendvai István. 
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