
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)
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