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Kint ült a szálló terraszán az enyhe délutáni napsütésben; tavasz volt,
a piros és sárga ernyőket még nem feszítették ki az asztalok fölött s a könnyű

sugarak szabadon táncolhattak a síma márványlapokon, a vizespoháron és
a pecsétgyűrűje tekintélyes rubinján, melybe családi címerét vésték bele. Érett
ségire kapta annakidején édesapjától, illő intelmek kíséretében, melyek föl
hívták a figyelmét nagy multjukra, szeplőtlen becsületükre s arra a tömérdek
kellemetlen és feszélyező kötelességre, ami abból származik, ha valaki ilyen
címeres pecsétgyűrűt hord az ujján. Rendkívül komolyan hallgatta végig az
egész oktatást, bár közben ott settenkedett benne a kamaszos gondolat, hogy
apja biztos hosszú ideig készült erre a szónoklatra. Rendszerető, aprólékos
ember volt, benne volt az ősök körülményeskedő bíróvére ; minden ruhájában
külön szarvasbőrt tartott a szemüvegéhez s az íróasztalán évtizedeken át
ugyanolyan sorrendben állt három, különböző keménységű ceruzája. Most,
hogy így visszaemlékezett rá, fölidézte fejét, ahogy utóljára látta, kopaszon,
apró, gondosan fésült két ősz tinecsel a két halántéka fölött, kutató pillantásá
val, ahogy az ügyvédi vizsgája után érdeklődött; elérzékenyedett kissé és
röviden sóhajtott. Apja valahogyan a gyermekkor is volt, az ifjúság, a gond
talan idő, mikor írhatott haza pénzért, télen jó sonkákat kapott s bárhova
ment, mindenütt maga körül érezte a lakásuk megnyugtató szagát, melyben
régi bútorok, befőttek és finom szivarok illata keveredett egybe. Neki már
modem bútorai vannak, fölösleges eikornyák nélkül, könnyen takaríthatók és
kényelmesek, de azért néha, mikor belép este, fölkattantja a villanyt, olyan
szívesen megpihentetné a szemét valami egészen fölösleges díszen, valami
mulatságos, lecsavarható cirádán; ilyenkor nagyon halaványan föl szokott
merülni benne az apja képe s meg szokta csapni pillanatra a régi otthon, az
ifjúság visszahozhatatlan hangulata. Az ég mélységesen kék volt s a terrasz
alól fölhallatszott a járókelők lépte. Belebámult a fényes, üvegszerű magas
ságba és gyermekkora tájfolt jai tünedeztek elé; kívül volt a világon, rejtelmes
szigeten jelen és mult közt, boldog időnkívüliségben ; érezte, hogy valami meg
lazul benne, hogy most elveszít valamit, talán az időt, talán csak azt az érzéket,
amellyel óra nélkül is mérni tudjuk az elfolyó perceket ; érezte és örült a sza
badságnak.

A városka zsongott odalenn, megbújva a hegy hátán, oldalt pedig, a
szálló mellett, alig valamivel magasabban, a kegybarlang torka feketéllett.
Fölötte a kereszt villanykörtéin meg-megvillant a napfény. A bejáratnál elakadt
a széles aszfaltút fehérje, mely előbb szerpentinszerű hurkot vetett a lejtőn;
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két szélén padok húzódtak, pihenésül a zarándokoknak s szórakozásul a kíván
csiaknak, akik onnét ép a szálló terraszára láthattak s figyelhették esténkint
a táncolókat, hallgathatták a tangózenekart. Alkonytól estéig egyszerre szólt
a dzsessz és a megafón a kápolna előtt s a kétféle dallam, a litánia és a sláger,
valósággal birkóztak a frissülő levegőben. Aki lent járt a folyó partján, egy
szerre hallotta mind a kettőt, sajátos hangzavarban ; ha a gyárak felé haladt a
bimbózó vadgesztenyék alatt, szakszofónok esedeztek felé s befonták céltalan
f1örtök hangulatával ; ha megfordult s a hídnak vette útját, felé zúdult a nyuj
tott ének, női hangok, meghatott öreges basszusokkal tarkázva : «Szomorúak
vigasztalója, könyörögj érettünk». Tegnap délután így sétálgatott, nézte az
elfutó habokat, az örvényt a híd pillérei mögött, a halászokat, akik fáradhatat
lanul vetették ki s vonták be csónakjuk hálóját és sose fogtak semmit és közben
átadta magát a kétféle zenének. A dallamok elmosták benne az évek határát;
a litánia föl-fölrezdülő panasza gyermekkorába vitte vissza, falusi misékre,
gimnáziumi énekórákra; látta maga előtt kecskeszakállú énektanárukat
ugrálós mozdulataival, ideges kapkodásával ; «noch einmal, noch einmal»,
hadarta súlyos gikszerek után, németül minden elfogadható ok nélkül és élén
ken kopogott hozzá csontvégű pálcájával a kopott orgona fakarimáján.
A dzsessz meg, amint valami megmagyarázhatatlanul szorongató, atavisztikus
fájdalommal búgta: «Baby, ich lieb dich, schöne Baby», egyetemi éveit hozta
vissza, lokálokkal, bébikkel és Bébivel, akinek szőkésvörös volt a haja és
vörösesfehér a bőre.

Most, hogya terraszon ült, még nem szólt itt sem, ott sem a zene; csönd
volt s a szálló együtt libegett vele a valószínűtlen, játékos időtlenségben. Igy
lebegett vele minden, mióta megérkezett; a lomha valóságot mintha elvették
volna tőle a határon cigarettáival együtt, melyeket harisnyákba rejtve próbált
becsempészni. Idegenben élt most, egyedül, kapcsolatok nélkül, kötelességek
nélkül; itt egyedül a magáé volt, nem kellett senkinek előre köszönnie, nem
voltak hivatalos dolgai, nem járt az ébresztőórája s még a rendőr se szólt rá,
ha szabálytalanul közlekedett a városka egyetlen forgalmas főutcáján. Hihe
tetlennek találta, hogy három nappal ezelőtt még fontosnak tartotta, hogy
pontosan érjen be az irodába, hogy délután a megbeszélt időben ott legyen a
cukrászdában, hogy előzőleg rózsacsokrot vásároljon; most mindez nevetsé
gesnek, jelentéktelennek tünt s egy kicsit ostobának is. Vajjon mi a magya
rázata annak, hogy az emberek minden módot kihasználnak szabadságuk kor
látozására, tünődött és figyelte a cigarettája kanyargó füstjét. Messze, nagyon
messze bárányfelhök gyülekeztek; a szétterjedő füstön át látta csak őket s
költői gondolatai támadtak, mintha dolgozatot írna nyolcadikban, tollszárát
rágva: «Az élet olyan, mint a tünékeny füst». Igy írta valamikor régen s meg
is dícsérték érte; most azonban új értelme volt számára a frázisnak : az élete
olyan, mint a füst, határtalan, szabadon illan s beleitatódik lassan a sugárzó
tavaszi világba. Mert a tavasz ott bontogatta harsány zöldjét a kegyhely körül
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a hegyekben; az erdők rügyeztek, a levegő megtelt duzzadó mezők illatával,
a szél nehéz volt és álmosító s a távoli villák kertjéből korai virágok fehérje és
rózsaszínje látszott. Lent a terrasz alatt is nyitottak már a magnóliák, nagy,
húsos bimbóik már itt-ott kipattantak s hivalkodón fehérlettek bele a könnyű

derűbe. A nők is kosztűrnben jártak már s kalapjukat ibolyacsokrokkal díszí
tették.

Hirtelen léptek hallatszottak. Karcsú, barna leány állt az ajtóban, volt
benne valami mosolygós riadalom; újonnan jöhetett, még eddig nem látta.
Egymásra néztek, kicsit hosszasabban, aztán villant az ajtóüveg s a leány
eltünt. Első gondolata az volt, hogy már ismeri valahonnan, nem egész lényét,
csak a szemeit, melyek olyan különösen és rendkívülien barnák, csak a száját,

- mely nyujtott volt és keskeny s hozzá japános szemöldökeit; ennyi maradt
meg benne az arcából. Ki lehet, tünődött s már elhagyták emlékei; vissza
idézte a tekintetét, a hosszú pillantást, melyben nem volt semmi kihívó s
mégis, akaratlanul is jelentős volt; már nem érezte jól magát a terraszon,
lement sétálni. Remélte, hogy újra látni fogja.

Estig járkált céltalanul a folyóparton, nézte a magnóliákat, melyek
szinte szemlátomást nyíltak a szokatlanul meleg estben ; ügyefogyottnak érezte
magát, mintha hiányozna valamije. Később fölment a szobájába átöltözni. Míg
borotválkozott, női hang ütötte meg a fülét; valaki a szomszédban énekelt az
ő nyelvén. Eddig üres volt az a szoba. A hang kellemes volt, az ének ismerős;

jólesett a hazai szó is. Csak nem az új leány, jutott eszébe hirtelen.
Mikor kilépett a szobájából, kinyílt a szomszéd ajtó is. Az új leány állt

ott, szemük megint összetalálkozott; a leány riadtan tekintett rá, aztán gyorsan
becsapta az ajtót.

A bárban találkoztak ismét, vacsora után. Amint belépett, azonnal meg
látta; a tulajdonosnővel ült együtt s látszott, hogy nem érzi kellemesen magát.
Odaköszönt, az asszony visszabólintott, aztán integetni kezdett felé, a leány
már hiába tiltakozott. Ott álltak egymással szemben. «Önök honfitársak, remé
lern, örülnek, hogy összeismertetem magukat. Nos, mulassanak jól, kedvesem.t
Ezzel magukra hagyta őket.

Zavartan hallgattak; valami oktalan szorongás volt köztük. A leány
a ruhája rózsáj át tépdeste, ő meg idegesen dobolt az asztalon ujjaival; eddig
minden nyugodt volt és gondtalan s most egyszerre újra bonyolult lett a világ,
újra szórakoztatnia kellett, már nem idegen volt, a társadalom utánajött és
visszazárta magába. Ránézett a leányra s egy percre úgy érezte, gyűlöli. Elké
nyeztetett, ostoba kisasszony, gondolta s már azon gondolkozott, hogy föláll,
mond valami kifogást és itthagyja. De a leány megérezte a tekintetét, fölemelte
az arcát s ő ebben a pillanatban olyan végzetesen és érthetetlenül szépnek
találta, hogy valósággal beleszédült. S most hirtelen kedvessé és romantikussá
változott az egész kaland, a leány már tündér volt, aki titokzatosan besuhan
az ö időtlen szigetére; ahogy ott ültek egymás mellett, zavartan, szótlanul,
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abban is valami rendkívülit és kedveset érzett. Ekkor a leány, mintegy kény
szernek engedve, átadta lassan kívánesi szemeinek a tekintetét. Mintha rejtel
mes lámpák lobbantak volna föl, úgy lángolt sötéten és végzetesen a két
barna szem, míg az ernyeteg pillák rá nem borultak. De mintha azokon is át
ütött volna valami balj6s tűz.

«Baby, ich lieb dich, schöne Baby; kigyulladt a tang6színű parkett,
a nyitott ablakokon át beörnlött a fűszeres tavaszi. levegő s a kiáradó fényben
látszott a kinti fák feslő lombozata. Ez az egész már nem bájos volt, hanem
izgató és végzetes, akaraton kívüli; mintha érthetetlen részegség' tört volna
rájuk. Táncoltak. A leány könnyűparfőmje lassan beleitta magát az érzékeibe ;
alig beszéltek, de szavak nélkül is egyre közelebb sodorta őket egymáshoz egy
ismeretlen és ellenállhatatlan áradat. Mintha mindez már lett volna így egyszer,
régen és távol, tr6pusi fülledtségével ; s mégis tudta, hogy soha nem volt, de
kutatni a kapcsolatok után nem volt ereje; a zene, a parfőm, a leány hajának
enyhe érintése, a teste könnyed és engedelmes hajlása, ruhája alig hallható
suhogása ott kavarogtak benne valahol nagyon mélyen, a szívében, vagy talán
az agya legbonyolultabb tekervényeiben; a külvilág lassan elmerült, csak ketten
voltak s a zene, mely talán a tenger morajIása a világtól eloldott sziget körül.

- Gyerünk ki egy kicsit a levegőre, - mondta, mikor a dzsessz elcsuk
lott s ráadta a leányra a kabátját. Az szótlanul engedelmeskedett. A kerti út
kavicsa csikorgott a léptük alatt s homlokukba belehajoltak a bokrok ágai. 
«Nem fázik?» - Kicsit.r - «Jöjjön közelebb.i Vállára tette a karját és magához
szorította. Megfordultak; kibontakozott előttük a városka pislogó lámpáival,
az utcák sora, a hegyoldal apró fényei s a kegybarlang fölött a kivilágított
kereszt, mely hatalmasan, emberfölötti méretekben lobogott a bejárat sötétje
fölött, mint valami éber jelenés, kívül a földön, az ég kupolájára vetődve.

Körülötte a csillagok elvesztették fényüket. A leány hirtelen összerázkódott. 
«Jaj ne, ne, engedjem, - suttogta és elrejtette arcát. - «Mi az?» - kérdezte,
lehajolt hozzá, belenézett a szemébe és megcsókolta a száját. - «Gyerünk,
gyerünk innen.» A ház mögött, a hátsó följár6nál egyszerre eléjük lobbantak
a magn6liák, lázadoz6 fehérséggel ; a húsos szirmokon remegett a hold és csil
logott a harmat. Három bokor állt egymás mellett, virágba borulva; mintha
az érett föld hajtotta volna ki magából hirtelen őket, mint a túlcsorduló szere
lem jeleit; enyhe illatuk most súlyossá vált, elkábította az embert. A lépcső

fakorlát jának támaszkodtak. A leány száját kereste, de az elhúzódott, véde
kezve és szabódva, aztán egyszerre, szinte vad elszánással, az övéhez szorította
nedves ajkát. Keze az ajtókilincset kereste, a zár engedett s ebben a pillanatban
érezték. hogy elvesztek.

Másnap esett. Alant úsztak a felhők, beburkolták a hegyeket; nyirkos
hűvösség tette tapadóssá a levegőt s az utak fénylettek az esőben. Későn kelt,
kedvetlenül ült a szobájában s kibámult a folyóra, mely sárgásszürkén höm
pölygött délnek. Később felöltözött s bekopogott a szomszédba. Nem felelt
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senki. Benyitott. A szoba üres volt. Bement; a tükör márványlapján papír
lapok hevertek, a szekrényajtó nyitva volt, a szekrényben összegyűrt újságlapok,
semmi több. Megdöbbenve állt ott egy ideig. Aztán lerohant a bureauba.
«A kisasszony reggel elvitte csomagjait.s - «Hová?» - «Az irgalmas nővérek

zárdájába.i
Délután alábbhagyott az eső, már csak enyhén szitált. Kabátot vett és

lement. Nem bírta tovább a szállóban. Fölöslegesnek érezte egész életét, nem
látta semmi értelmét annak, hogy itt van s valami elviselhetetlen üresség vette
körül. A város nyomorúságosan lapult a hegyoldalon, utcáiból reménytelen
unalom áradt. A folyón uszály haladt le, a hajósok bundában álltak akorlátnál
és pipáztak. A vontató füstje sokáig ott terjengett a víz fölött. A szálló ter
raszán az asztalokon égnek fordított lábakkal hevertek a székek, a kávéház
nagy üvegablakán kövér csöppek csordultak le s az ablak mögül únatkozó
emberek bámészkódtak ki. A magnóliák túlnyitott kelyhei lekonyultak, a
bimbók dideregve húzódtak össze s a nedves gyöpön pár sáros szirom feküdt,
amiket levert az éjszakai eső.

Összegörnyedve ment, kalap nélkül s a permeteg az arcába szitált. Miért
ment el, - tűnődött csökönyösen s újra, századszor is maga elé idézte a
lány japános arcát, nagy, lobogó szemeit, illatát, ízét; ma már mindebből

semmi sem az övé. Nem hagyott maga után semmi emléket, levelet, üzenetet,
még a nevét se tudja. Úgy érezte, legalább ezt a nevet meg kell tudnia, tőle

magától, hogy legyen, ami keretbe foglalja a széthulló emlékeket, amit magáé
nak mondhat, elvihet magával. Miért ment el? Megbántotta? Nem volt erő

szakos, nem okozhatott neki fájdalmat; hát akkor miért? Most itt van újra
Messze a gyárak dudáltak s megkondult a kegykápolna harangja.

Hat óra. Az út végén látszott az irgalmasok gótkapus zárdája. A kapu most
kinyílt, feketekabátos női alak lépett ki; arra jött, szorosan a fal mellett,
összehúzódva, hogy ne érje az eső. é5 volt.

A könyvkereskedés előtt állt, mintha a könyveket nézné, de valójában
rá várt, olyan közel a házfalhoz, hogy a lánynak, ha nem tér ki, szinte bele
kell ütköznie. Már hallotta a lépteit s lassan fölemelte a tekintetét.

A lány arcán olyan mély, tiszta fájdalom látszott, hogy önkénytelenül is
hátrább lépett s utat engedett. Az nem nézett föl. Elhaladt mellette, lehajtott
fejjel s volt benne valami, ami fiatal özvegyekre emlékeztetett.

Döbbenten nézett utána. Nem értette. Különös, éles fájdalmat érzett,
mely mintha nagyon régről szakadt volna föl benne. Az édesanyját látta sírni
egyszer? Vagy az édesapja temetésén? Nem emlékezett rá. A lány ellépkedett
a szomorú magnóliák előtt, aztán fölkanyarodott a kegybarlang felé a szer
pentinre. Most egyszerre mintha megvilágosodott volna benne valami, mintha
megértett volna mindent. Könnyek fojtogatták a torkát. Ott állt az esőben

s a lány után nézett, míg el nem nyelte a sziklatemplom.
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