
A VACSORA
Írta GERLEl JÓZSEF

A társaság nagyobbik felének az ebédlőben, a fiataloknak két kerek asztalkán a
szalonban terítenek. Mivel az ebédlőben van még egy üres hely, Pákoszty úgy intéz
kedik, hogy Ildikó üljön oda, ő pedig mellette az asztal végén foglal helyet.

Itt van mindenki, Szamossyt kivéve; rá úgysem számított senki. A két szobában
zsongás; a levegő még hűvös egy kissé; de Pákoszty szerint: melegben meleget?
Ő pedig nem bírja nézni, ha vendégei étvágytalanul csipegetnek ; egy óra múlva a sül
tek és borok úgyis-versenyt tüzelnek majd a kályhával.

Pákosztyné és Kati behozza az első két levesestálat.
- Nézzék ezt a két kanárit! - tréfál a rovásukra Pákoszty, nem annyira azért, hogy

kisebbítse őket, hanem hogy felhívja a figyelmet új ruhájukra, melyet egy anyagból
készítettek.

- Te csak hallgass, apus! - inti le Kati. - Egész délután azzal szekált minket, hogy
ezt a ruhát vegyük fel.

- Magam hozom - magyarázza az asztal felső végén Pákosztyné, - Új kis cselédIá
nyunk van, csak tegnap állt be. Megkímélem magukat tőle, és persze, a ruhájukat is.

- Megint új lányotok van, szívem? ., kérdi Tengeleghné, de Pákosztyné elengedi
füle mellett a célzást; Dudus csak négy hónapja van a faluban, azóta nem volt Pá
kosztyéknál cselédlány változás; a "megint" tehát azt jelenti, összeszedte már a
pletykákat.

- Jó étvágyat, Dudikám - mondja mosolyogva.
Tengeleghné sietve dicsérni kezdi a levest, majd Pákosztyné ruhájának színét.
- Csak dicsérd! - mondja Pákosztyné engesztelődve. - A férjem úgysem dicsér

semmit.
Erre Gedeon doktor a kristályvázát veszi észre, felesége a citrommal mintázott he

rendi tálfedőt, Parthal plébános pedig a tányérok közé helyezett aprófejű kék
virágokat.

- Hogyan hívják? - forgat egyet két ujja között.
- Magam sem tudom, a gyöngyösi virágkereskedésben vettem.
A szalonbanfesztelenebb a hangulat. A fiatalok nem dicsérnek semmit, tőlük nem

vár bókot senki - kívül állnak még azon a területen, ahol ezek a dolgok fontossá kez
denek válni. Dodót húzzák, a postamester fiát, ezt a kilencvenhétkilós békát; a kö
vérség elmozdított rajta mindent, úgy tetszik, a szemét is - enyhén bandzsít. Potyka,
a húga összeráncolja szemöldökét - nem tetszik neki, hogya bátyját húzzák.

- Emlékszel, Dodó, mikor a Bözsiék kunyhójában papás-mamást játszottunk
- mondja komisz vigyorgással Ernő. Szakasztott apja, de bőre rücskös, gyermekko-
rliban himlője volt. Nyakán és homlokán virágzó kelések - mindenki mást feszélyez
nek, csak őt nem. Ahogy sötét képe nevetésre torzul, elárulja, mit gondol a papás
mamásról.

- Nem is igaz! - törli meg zsírtól fénylő állát Dodó. - Azt is ti akartátok.

Részlet a szerző Népszámlálás cimű regényéből, mely a közeljövőben a Magvető Kiadó gondo
zásában jelenik meg.
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- Mit akartunk? - torkolja le Ernő. - Könnyű a békát tóba ugratni..
- Ugyan, Ernő, hagyd már! - utasítja rendre a bátyját Kati, de csak úgy tessék-

lássék.
Ernő tányérja fölé hajol, hogy a lányok ne hallják, de mozdulataiból azért értsék,

úgy magyarázza Bélának és Dánielnek a részleteket,
Dániel úgy ül, hogya tárt ajtón át az ebédlőbe lásson. Ha Gedeon doktor kétes

tisztaságú nyaka elmozdul, Bakaiczné pedig nem dugja tányérja fölé sápadt csuka
képét, láthatja Ildikó homlokát és szemét. Tudja, hogy vele együtt már a vacsora vé
gét várja. Hallja nevetését, ezt a rövid, ideges kis futamot, mely olyan, mintha torka
hirtelen kiszáradna - csak ő érzi ki belőle a neki szóló hivást.

Utolsó napjaik tele voltak belső ragyogással. Mikor a kártyaparti után a Hangya
udvaráig kísérte Parthal plébánost, s Pákoszty hetet-havat összehordott arról, hogy
Ildikó rá van bízva, apja helyett apja akar lenni - Dániel azt fürkészte szemében: sej
ti-e, hogy Ildikó lakása egy ideje a találkahelyük, s hogy éjfél körül távozik tőle? ..

Ma este is ez a tervük. Alig tudják türtőztetni magukat; csak arra vigyáznak, örö
müket ki ne szolgáltassák ; s hogy ez a ragyogás, mely szemüket is elborítja, el ne va-
kítsa őket a sötétben. -

S valóban, Ildikó ebben a környezetben olyan izgatottan ragyog, akár egy külő
nös, nagy ékkő. Ruhája, ez a tompán fénylő kék selyem kiemeli szőkeségét, s alakját
újjávarázsolja. .

Dániel álmélkodva nézi ezt a jelenséget, mely egyedül az övé; úgy érzi, ebben a ru
hában ma este ő mutatja be Ildikót a társaságnak, nem mint egyszerű kis tanítónőt;

hanem mint a menyasszonyát.
A véreshurkánál Tengelegh átszól Ádámfinak :
- Hallom, Karcsikám, te voltál Ruszinszkóban is.
Ádámfi ültében jókedvűen haptákba vágja magát, fülét a zajon át katonásan Ten

gelegh felé hegyezi, aztán mintha parancsot vett volna:
- Igenis, kedves bátyám, parancsolsz valamit tudni róla? Vagy a munkaszolgála

tosokról?
-.Miért, hát voltál a munkaszolgálatosoknál is? Mi ott a helyzet?
- Táborparancsnok voltam, kérlek alássan! - mondja Ádámfi, s míkor látja, hogy

erre csönd kerekedik, egy kis felvilágosító előadást tart. - Hát, mit mondjak, zsidó
zsidó hátán, én még életemben nem láttam annyit belőlük egy rakáson ...

- És a kosztjuk? - kérdi Gedeonné; azthallotta, hogy csomagokat kaphatnak és
látogathatják.őket. .

- Príma kosztjuk van, nagyságos! - hajol Ádámfi bókolva Gedeonné felé, s egy el
ismerő pillantással nyugtázza szép telt nyakát és haját, ezt a fehérre ájuló feketét.
- Príma kosztjuk : legénységi. Csak az alföldi parasztnak volna olyan! Persze, az ő

kényes hasuk ... Rögtön hasmenést kapnak ... Na, mi aztán adtunk a belükbe. Pa
rancsom volt, hogy csak keményen. Csomag csak havonkint. Micsoda vándorlás
volt! Szebbnél szebb nők lógtak a nyakamon, alig tudtam ...
. - Lerázni őket, ygye, ezt akartad mondani, Karcsikám - segíti ki Pákoszty,
. - Képzelem, milyen hősiesen küzdött - mondja Gedeonné.

A nevetéstől nem hallani Ádámfi első szavait:
- .... csomagot csempészett a férjének. Mit tudom én, mi van egy csomagban? Ki

köttettem az ipsét, egész éjszaka ázott. Mikor leoldották, olyan lett, mint a rongy ..
Többet aztán nem kért a csomagból.

Tengelegh nem tudja, mit kellene válaszolnia. Ismeri felesége nézeteit, ő azonban
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nyúlszívű, minden szenvedés megborzongtatja ; mellénye alá rejti hát szánakozását, s
olyan mesterkélten nevetgél, akár egy gumibaba, melynek nyomkodják a hátát.

- Nahát ilyet! - dünnyögi a csendben Gedeon, s homlokán gyűlnek a viharfelhők.

Pákoszty látja, ha tüstént másra nem tereli a beszédet, a doktor kirobban.
- Doktorkám, mondd csak, mi lett ezzel a Fábián Flórival ? Igaz, hogy gyilkosság

történt?
-Az ördögöt gyilkosság! - fortyan fel Gedeon; haragját egészen más szavakba

szeretné önteni. - Mindig gyilkosságon jár az eszetek ! Semmi nyoma nincs a gyilkos
ságnak. Az a legény tönkretette szívét az ivással. A boncolás megállapította, akkora
szíve volt, mint egy ökörnek. Csoda, hogy eddig élt vele.

- Csakhogy más baj is volt - mondja Bakaicz; tanító létére szűkszavú, mindig ké
sőn gondolja meg magát, s addig más megelőzi; ezért aztán ha szóhoz jut, mindenki
ránéz. - Aznap fizette ki neki Balogh Jenő az új szekér vasalását. Százhúsz pengő

volt nála. . . "
- Eltűnt?'

- El - néz körül jelentősen Bakaicz.
, - Talán otthon kitette.

- Nem tehette ki, mert éppen Harátsnáladta neki Balogh.
- Látta ezt a Haráts? - könyököl előre Pákoszty,
- Látta mindenki, mert abból fizetett az egész kompániának.
- Szóval kifosztották, aztán kitették a kocsmából- szögezi le Pákoszty. - Az is bi-

zonyítja, hogy hátán feküdt, keze a mellén, akár a koporsóban. Tiszta sor: úgy tet
ték oda. Annyi becsület még volt bennük, hogy rendesen lefektették. Mit szólsz eh
höz, doktor?

- Ez igaz - ismeri el Gedeon. - Mikor odahívtak, már úgy volt. Ha a parton éri el
a szívgörcs, nem úgy fekszik. De ha Haráts tette volna, nem csinálja ilyen ostobán.

- Az öreg Balázs is ott volt. Tégy följeletitést a csendőrségen, Dezsőkém, itt vala
mi nincs rendben.

- Érdemes? - húzódozik Tengelegh. - Ha az anyjának nem fontos ... Gyilkosság
nem történt, kár az ilyet bolygatni.

- Hagyd, Dénes! - mondja Pákosztyné is. - Szegény Flóri, Isten bocsássa meg,
senkinek se hiányzott. Talán az anyjának se... - Két tortát tesz az asztalra, egyiket
az asztalfőn ülő főúr elé, aki Parthallal folytat különvitát valamiről, a másikat Ten-
geleghné és 'Gedeon közé. .

- Régi szabály: zsírosra édeset - vezeti be Pákoszty. - Tessék, ne" féljenek tőle,
nem a feleségem sütötte.

- Hát kicsoda? - adja a sértettet Pákosztyné, ,
- A tűz meg a sütő - csúfolódik Pákoszty. - Esperes úr, öné az elsőség, maga

édesszájú. Ha megengedik a hölgyek, én fölkelek és rágyújtok. Eddig is a poklok
kínját álltam ki, de most már nem bírom tovább. Torta csak nőknek és papoknak
való ...

Átmegy a fiatalokhoz, s míg égő gyufáját lóbálja, szivarja füstje mögül félszemmel
Dánielt figyeli.

- Hogyan állsz az egyetemen? - lép a fiához, mintha most jutna először eszébe,
hogy ilyeneket kérdezzen.

- Megy, ha rugdalják, papa.
Néhány magasröptű apai tanács következik, de Pákoszty óvatos, általánosságok

ban marad, nem szeretné, ha kitűnnék, hogy semmit sem konyít az egyetemi dolgok
hoz.
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A gyümölcsnél visszaül helyére, kettévág egy Jonathán almát, s felét a meglepett
Ildikónak nyújtja.

- Egye csak meg, ingyen adom.
De az alma érintetlen marad Ildikó tányérján.
- A feketét majd a szalonban - mondja a vacsora végén Pákosztyné. Felállítja a

szalon asztalára a hatalmas kávéfőzőt s az asszonyok köréje telepednek. Középre
egy talpig feketébe bújt idős hölgy ül, Bakaicz anyja, aki csak látogatni jött a fiához.

- Hölgyeim, tessék belenézni! - mutat Pákoszty a kávéfőző fénylő oldalára, mely
eltorzítja az arcokat. - Megmutatja a 'jövendőt.

A férfiak két-három kis csoportba verődnek a Légrády-képek alatt, melyekről le
ánderes, muskátlis falusi udvarok, futó paripák néznek le rájuk. Dániel a főúrhoz

lép; az öregúr válla megrándul, aztán tőle telhető kedvességgel megkérdi:
- Nos, mi újság, fiatalember?
- Szeretném megkérdezni, van-e tudomása esperes úrnak arról, hogy a faluban

szektások vannak?
Ádámfi felfigyel, 'és odajön. A főúr arcán megjelenik egy fintor; az unalomig is

_mert dolgokat szekta így fogadni.
- Nyolc-tíz ember - legyint. - Csupa hőbörgős.

- Azt mondják - folytatja Dániel-, ők az igazi keresztények, mert a katolikusok
bűnösek ...

- Bűnösek? - hördül fel Pákoszty. - Éppen tőlük fogjuk kérdezni!
Ádámfi maga elé nevet.
- Tenni kéne valamit - folytatja Dániel. - Nem bennük a hiba.
- Talán bennünk? - szalad fel a főúr penészes szemöldöke. - Eleget.prédikálom a

szeretetet, ostorozom a haragtartást meg a többit. De ezeknek! Mindenki a maga
bőrét viszi a vásárra.

- Halljátok? - bődül el Ádámfi. - Mindenki a maga bőrét ...
- A lélek szentély - mondja a főúr. - Oda csak Isten léphet be.
- Az ember is beléphet - szólal meg Parthal. - A példájával ... Isten is általunk

akar a lelkekbe lépni. ..
A főúr hűvös lesz, jelezve, hogy nem a maga nevében nyilatkozik:
- Az ember szabad akarattal rendelkezik, az akarat világába pedig csak Isten

avatkozhat. Hiába beszélek én, ha nem hallgatnak rám ...
Parthal egy kis tiltakozó mozdulatot tesz, de nem szól.
- Mégsem lehet ezzel megelégedni - avatkozik be qedeon doktor. - Amikor bűn

ről és tévedésről van szó, nem szabad ennyire tisztelni a szabad akaratot. Nem gon
dolják, hogy erélyesen fel kellene lépni ellene? A praxisomból tudom ... ha a beteg
ség elhatalmasodik ...

- Csakhogy ez sima út az inkvizícióhoz - helyezi el fricskáját Bene Gedeon doktor
orrán. - A tévedésnek is joga van a szabadsághoz...

- Látják, kérem! - szakítja félbe türelmetlenül a főúr. - Ez a félkereszténység kö
vetkezménye. Hiszünk, de nem éljük ...

- Pedig a hit cselekedetek nélkül holt - tör fel Ádámfiból. - Ha pedig holt, akkor
hulla is, s hullabűzt áraszt, megfertőzi a világot! ...

A főúr véreres szemét körbe forgatja; a többiek is összenéznek: ezt aztán igazán
nem várta senki Ádámfitól.

- Százados, te nem kispap voltál valamikor? - firtatja Bene.
- ... Mielőtt, persze, munkaszolgálatos táborparancsnok lettél ... - toldja meg

Dániel.
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Ádámfi fölteszi a fapofát; a világért sem árulná el, hogy érti a célzást; fél évig va
lóban kispap volt, de úgy titkolja, mintha ez lenne élete egyetlen igazi ballépése.

- Semmi, öregfiúk! - tolja el magától egy mozdulattal a kérdést. - Csak olvastam
valahol. .. Vagy mit tudom én, egy diák lelkigyakorlaton hallottam, még a régi jó
Ferenc József gimnáziumban ...

-r; Gyöngyösön? - figyel fel a névre Dániel.
- Igen, miért? Ha Pesten lehet még mindig Ferenc József híd, miért ne lehetne

Gyöngyösön Ferenc József gimnázium? A jó öreg Gruber diri, úgy látszik, ezt is át
mentette aMonarchiából.

Dániel belenéz a csillárok fényébe. Egy percre összefolyik szeme előtt a társaság
képe azzal az őszi úttal, mikor Zsófival és Misivel szekéren bementek Gyöngyösre,
hogy beiratkozzanak. A kapu előtt Zsófi kockára hajtogatott új kötényt kötött.

- Három perc alatt kidobott minket. Az igazgatói irodából már messziről hallot
tuk a rikácsolást ...

- Ő az, ráismerek - mondja Ádámfi. - Engem is kirúgott az irodából néhányszor.
- Ránk ripakodott. Orrcsiptetője föl-le ugrált ... Rángatózott, mint egy ... pap-

rikajancsi ...
- Miért? - kérdezi Bakaiczné; látszik, hogy nem osztja Dániel véleményét.
A főúr is találva érzi magát:
- Kiváló ember, kérem! Már Trianon előtt is a város egyik büszkesége volt.
Dániel Ádámfinak folytatja:
- Azt hajtogatta : "Nehéz lesz, kérem; nehéz lesz, kérem!" Közben pedig kipende

rített egy gazdát és utána süvöltötte : "A fia hatökör ... Maradjon atrágyásszekér
mellett!" .

Az általános nevetésben elvész Pákoszty hangja:
- Ezt Haráts Jani is megkaphatja. .. És még mást is ...
Dániel tovább játssza az igazgatót:
- Ha minden áron ezt akarják, fizessenek! A beíratási díj harmincöt pengő, a ma

gánvizsgák díja tantárgyankint háromötven . .. Protekció, engedmény nincs! Le
gyen 'szerencsénk! Alászolgája! De előre megmondom: nehéz lesz, kérem, nagyon
nehéz!

A levegő hirtelen lehűl. Kati fölteszi legújabb lemezét: "Ma este nem gondoltam
rád ... " Elkezdődik a tánc. Bene mókásan összecsapja bokáját Hilda előtt, de se
hogy sem tudja felvidámítani. Arcába zárt titkát úgy hordja körül a társaságban,
mint valami ereklyét. Lakásán közös vacsoráj uk rosszul sikerült ...

DánielIldikót keresi, de Ádámfi már fölkérte. Szenie előtt a csillárok fényében
egyszeriben forogni, vigyorogni és lejteni kezdenek az arcok, elmosódnak, elvesztik
vonásaikat, aztán 'átlibbennek a falakon, s mások jönnek helyükre ... Mintha holmi
haláltáncot látna, hullák táncát, ahogy Ádámfi mondta, egy világét, amely holt,
mert nincsenek cselekedetei ...

A szalonban Tengeleghné és Gedeonné ezemébe ütközik; úgy rémlik, éppen őt

mérik fel, s mosolyuk mindent elárul. Pákosztynét keresi, hogy táncra kérje, de ki
ment a konyhába. Meghajol Bakaiczné előtt, a fehér csukaarc azonban vékony és el
utasító. Ezen Tengeleghné annyira meglepődik, hogy ő is nemet int.

Gedeonné nem kéreti magát; olyan könnyedén áll fel, hogy a többiek irigyen és
botránkozva néznek utána.

- Rég nem láttam - mondja Dániel, mikor átfogja derekát. Gedeonné társaságá
ban minden férfit elfog az érzés, hogy régi ismerősök, s csak az ilyen közvetlen, vi
dám asszonyokat érdemes szeretni.
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- Felruccantam Pestre. Honnan tudja, hogy Pestre szoktam járni?
- Azt nem tudtam ...

Csak azt hogy újra elmentem. Elmondták az ismerősei. Ez itt a csemege. Ka
cér anélkül, hogy akarná. Csillogó fekete szernével, hosszú fülönfüggőivel. egy csipet
nyit élveteg, telt arcával nem ebbe a fészekbe való. - Tudja, mikor megtelik a pohár,
felpakolok ... Maga nem jár Pestre?

- Minek? Onnan jöttem...
- Nahát, micsoda ember maga! Egyszer igazán megmutathatná nekem a Szépmű-

vészetit, a Várat. - S nevetve hozzáteszi: - Tőlem már nem kell félnie; harmincöt
éves vagyok ...

Fél év múlva Pesten a zsúfolt buszban vette észre Dániel, hogy az a nő ott a sarok
ban nem más, mint Gedeonné. Mintha nyugtalanabb, zaklatottabb lett volna, mint
mikor Pákosztyék vacsoráján táncolt vele. Dániel meg sem kísérelte, hogy jelt adjon
magáról. Aztán a busz kiürüIt, Gedeonné felállt, de a kocsi hirtelen megindult, s ő a
padlóra huppant. Dániel odaugrott, hogy fölsegítse.

- Nem ütötte meg magát? Ugye, megismer még? ..
Gedeonné ránézett; felismerte, de mosoly helyett arca eltorzult, megvetőn elfor

dult, karját kirántotta kezéből, s ezt sziszegte:
- Mocskos alak!
- Szabad? - áll meg mögöttük Ádámfi, s könyökét Dániel oldalába nyomja:

- Elég a mézből, apuskám !
Gedeon doktor ünnepi szivarjával a szalon sarkában áll. Egy percre magára ma

radt, mert Parthal ismét a főúrral tárgyal. Szivarja füstje mögűl feleségét nézi - ő so
sem tanult meg táncolni. Arra gondol, valahol elhibázta - talán már akkor, mikor
ezt a táncolni szerető, vidám teremtést magához kötötte. Nem valók egymáshoz?

Miért van akkor, hogy egész medvetermészete ordít utána?.. Amint elnézi
Ádámfi karján, szinte feldühíti, hogy ő tudja csak: felesége nem rossz, csak vidám, s
szeret élni. De ki tudja, az ő ügyetlensége miatt máris nem esett-e prédául valakinek?
Ő pedig itt dúl-fúl, mint egy kamasz. Nem tudja megbocsátani magának, hogy,nincs
gyereke, nem vitte semmire, s hogy kuszaság van benne.

Pedig mennyi mindent csinálhatott volna már ... A kutak nyolcvan százaléka fer
tőzött: rossz fogak, golyvás nyakak; de hiába irkált fel a megyéhez, nem is válaszol
tak neki. Voltak tervei néhány tehetetlen beteggel, például, Balázs apó lányával; he
lyi jellegű fenyítékek az angyalcsinálök ellen. .. Tengelegh azonban képzelődőnek
tartja, Pákoszty pedig hülyének. Nekik van igazuk? ..

Pákoszty hozzálép, megfogja karját.
- Doktorkám. úgy lógatod itt az orrod; mint aki adósságba jár kapálni. Mondd

csak, biztos vagy abban, hogy nem erőszakos halál történt?
- Biztos. Különben nem adtuk volna ki a temetési engedélyt.
- Mikor temetik?
- Holnap. De ismerlek, jómadár! - élénkül fel Gedeon doktor. - Nem nyugszol,

míg valamit ki nem sütsz. Akkor érzed jól magad, ha aszennyesben turkálhatsz.
Csak azt tudnám már, mikor küldöd át hozzám a tavalyi oltásokról szóló jelentést.

- Csakhogy megjött a kedved! Már azt hittem, meg sem szidsz ma este - erőlteti a
nevetést Pákoszty. - Jövő héten megkapod a névsort, Ildikó majd leírja.

- Te pedig diktálod neki, ugye?
- Eltaláltad ...
Ildikó megy el mellettük. A konyhából jön, néhány maradék edényt segített kivin

ni. Dániel hozzásiet.
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- Mindenütt kereslek. Hol voltál?
- Segítettem - mondja örömtelen hangon Ildikó. - Látom, jól érezted magad.
- Gedeonnéra gondolsz? - Dániel elsőbbenörül, hogy féltékennyé tette; úgy ízleli

ezt az érzést, mintha szerelme új színnel gazdagodna; Ildifó feltoluló könnyei megle
pik. - Te csacsi, csak nem gondolod! ...

Ildikó ránéz, de Dániel átfogja, a táncolók közé viszi.
- Beszélnünk kell valahol, okvetlenül - súgja Ildikó. - Akarok mondani valamit.
- Éppen itt?: .. Vacsora után úgyis megyek hozzád. Nálad találkozunk. . . '
- Nem lehet -leheli Ildikó. - Bakaiczék megkértek, adjak helyet éjszakára a két:

kicsinek, míg a néni itt van. Már le is fektettük őket. '
- Nekem pedig holnap Pestre kell utaznom...
- Gedeonnéval ? - csúszik ki Ildikó száján.
- Dehogy! Sorozásra... Tegnap kaptam meg az idézést. .. Hajnalban indu-

lok ...
Úgy egyeznek meg, hogy Ildikó bemegy a hálóba, ahol a kabátokat az ágyakra

rakták, s Dániel észrevétlen követi.
- De nem vesznek észre?
- Nyugodj meg! - mondja Dániel. - Ezek ma nem törődnek velünk ...
A táncnak vége, de Pákoszty ott áll az előszoba és az ebédlőközött az ajtóban - Il

dikó nem tud kimenni. Kóvályog a szobákban; hangokba és emberekbe ütközik.
Nincs ereje eltűnni; azt hiszi, hogy mindenki őt nézi. Úgy rémlik neki, lázas arcát
kutatják. Összefognak ellene: megszólítják, lekötik, Pákoszty pedig - bár közőm

bösséget színlel - azért sem mozdul az ajtóból.
A csillár a füstben egyre nehezebben vergődik. A férfiak bortól elnehezült tekinte

tében síkos homály. Tengelegh szeme majd leragad, nem bírja az éjszakázást.
A lemezjátszó hallgat - nagyszünet van.
Dániel körülnéz; Ildikó nincs sehol. Ö is a háló felé indul, de Ádámfi utána nyújt

ja karját:
- Hé, fiú! - A parketten fenekel az ablak alatt, arcát a függönybe temeti; csak két

fénylő csizmája orrát látni. - Mondd csak öregem, hol vagyok?
- Az ülepeden, százados! Gyere, állj fel!
Fölemeli Ádámfit, de a hadnagy belekarol, visszarogy, s majdnem magával rántja,

a függönyt.
A háló üvegajtaján bevilágít az előszoba villanya. Ildikó szeme még nem szokta

meg a sötétet. Az ágyakon és székeken halomban állnak akabátok, kalapok és sá
lak. Az ajtó mögötti sarokba húzódik, orrát fújja, sír. Az ajtónyitásra meg sem for
dul. Aztán két erős férfikezet érez a karján - nem bír tovább magával, zokogva a
mellére borul.

Mikor felocsúdik, már késő - Pákoszty nedves bajusza a nyakára tapad.
Az ebédlőben nagy búcsúzkodás: az öreg Bakaicz mama távozik fiával és menyé-

vel. '
- Dénes, hol vagy? - kiáltja Pákosztyné.
- Ilyen korán? -lép ki Pákoszty a hálószobából ; arcán zavar és tettetett meglepe-

tés. - Nem adom oda a kabátjukat, fáradjanak vissza! Ide csak a testemen keresz
tül. ..

Megáll a háló ajtajában, két kezét a félfának feszíti.
Bakaicz jókedvűen heherészik: I

- Nem is kell, kérlek, he-he-he! A mi kabátjaink nem a szobában vannak, hanem
itt a fogason.
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Pákoszty fellélegzik.
- Hát ha mindenáron ... - tárja szét karját. - De meg vagyok sértve. Micsoda,

Dezsőkém, ti is? Ti aztán igazán nem!
- Nem latja, hogy leragad a szeme? _. mondja Tengeleghné.
A példa ragadós: a két főúr is szedelőzködik. Pákoszty - kevesebb meggyőződés

sel- őket is marasztalja. Csak menne le már képéről ez a vörösség! Majd szétdurran
a feje..Saját kezűleg hozza ki a kabátokat, s mig felsegíti, nem mozdul az ajtó elől.

- Kezüket csókolom, dicsértessék, szervusztok! - búcsúztatja őket. - Köszönjük a
megtiszteltetést. : .

Pákosztyné akisajtóig kíséri a vendégeket, észre sem veszi, hogy férje nem jött
utána. Mikor visszatér, nekidől háttal a cserépkályhának, fázósan összefonja mellén
a karját, s csukott szájjal nagyot ásít.

Az ebédlő közepéri körbe állnak a fiatalok, hogy "Megy a gyűrűt" játsszanak.
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Erdős R!!née: LYSIAS. Halott-támasztás tanúi le
hettünk néhány héttel ezelőtt. Az Ecclesia Kiadó
megjelentette az egykor sokat ünnepelt és sokat.
kritizált irónő utolsó és legnagyobb regényét. Nem
mindennapi vállalkozás harminchét évi hallgatás
után megszólaItatni valakit, és vállalni az ezzel já
ró kockázatot. Erdős Renée irodalmi munkásságá
nak elemzésével és értékelésével, az általa hozott
újnak és egyszerinek az elismerésével a háború utá
ni kritika még adós; az ötvenévesnél fiatalabb 01
vasók java része még a nevét is csak véletlenül,
vagy alig-alig ismeri.

Erdős Renée a századfordulótól a második vi
lágháborúig terjedő időszak egyik legegyénibb arc:
élű alkotója. 1879-ben született zsidó családból.
Színésznőnek készült, mégis költőként debütált
Leányálmok cimű kötetével, alig húszévesen. Né
hány év múlva és néhány újabb kötet után (Versek,
1902; Az asszony meg a párja, regény, 1904; Egy
lány élete. regény, 1904; Csodálatos mezőkön. no
vellák, 1905) már a kritikai viták kereszttüzében
áll. Verseiben - és később regényeiben is - a szo
katlan nyíltsággal megjelenő erotikum sokakat
megbotránkoztat; Ady a Pesti Naplóban védelmé
re kel, a fiatal Babits rajongó versben ünnepli az
"izzószÍVű poétalányt", Mind külső, mind belső

élete bővelkedik éles fordulatokban : az egyes állo
másokat művek jelzik. Mindenki meglepetésére
katolizál. hosszú éveket tölt Olaszországban, ahol
az ősforrásokkal való találkozás elmélyíti benne a
keresztény lelkiséget (János tanítvány. Aranyveder.

Santerra bíboros. Ave Roma stb.). De egyéb művei

.ben vissza-visszacseng az erotikus hang, emiatt
kétségbevonják megtérésének őszinteséget: a ke
reszjénységre talán csak mint "irodalmi témára"
volt szüksége? A végső szót a Lysías-ban ő.maga

mondta ki.
A regény a háborús évek szülötte, első Ízben

1943-ban - a zsidótörvények miatt Réz Bálint ál
néven - jelent meg. Második, és mostanáig utolsó
kiadása 1945-ben került a könyvesboltokba.

A regény Lysiasnak, a Krisztus-kortárs görög
fiatalembernek mozgalmas életéről szól. Az igaz
ság és a tudás szomjától hajtva Lysias elhagyja ha
záját, Rhodos szigetét, és újabb meg újabb utazá
sok során igyekszik fellelni és megvalósítani a sze
mélyes kapcsolatokban, barátságokban és szerel
mekben megismert eszméket és eszményeket, míg
végül Jeruzsálemben találkozik Jézussal.

Mitől hiteles és szuggesztiv ez a regény? Túl a
mesterségbeli tudáson, a mély kor- és Szentírás-is
mereten bizonyára attól, hogy Lysias regényében
Erdős Renée saját lelkének útját írta meg a zsidó
ságtól az egyházig. Jézusig, akíben annyi kétes di
csőség, hányattatás, szorongás és életveszély után
végleg megnyugvást talált. .Míndenben lehet csa
lódni ezen a földön, csak Krisztusban nem" - írta
a regény 1945. évi kíadásának előszavában. E
meggyőződése mellett kitartott 1956-ban bekövet
kezett haláláig. (Ecclesia, 1982)

víi László
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