
SZENTELEK! KORNÉL

ISOLA BELLA
R E G É N Y

C L U J . K O L O Z S V Á R  « 1 9 3  1.



\ V- , ’&&X-■*¿&€? * ■ V ; -  gg  $ g £  _
•-• • íft. -  " .- : í ‘~J*r' í  ’ : V '.......... , 's. -J*~ ' .'. ■---■ .•--- s- .• ,,> , ■ - > - ., ***—.. -;•• vV>. ^, . ^ JVOC ^  ̂ \"'V~‘v-r -

:• - -' • ,r y> .. < -K-_ ; ' - •  -.:; f ,.. ,  ■ ^-■; r _ ■ . ■•-^* .  ̂ ; - - f\ ,.  ̂ V *-

• V ■• r '
• ■ / ' V Â- -'- .:?■ r-- ^  ; ^ í s í í '
-A- ' - . .  . *  •• • -
r^C ^-v '.sé  >•

5̂-4 ; »

Cí̂ WÍ-: *>> "Í^V1 >vr? —‘-t^ í~ ■•:- -, * • ^ d ;  : : 7 1 «¿'"- ~ : :-̂ r ” - ' '■• -̂ í"-
, u Y ; -c ;-.■*?- ; ':  '

- -  - -  • . -  " '  r  -

' - r - ‘ >■ • - -  •

-• v: C ■ v , - T 7 / v ' - ^ ö

wmfí*f  V *' > T 1
'■£»■■.' x  • •• 7  /-' •>. I  r

' Î TV' . . . ,  V ■ •H - V /-o- -; .í',t̂ " •*r .  J r  ?v*pr;V f

r-\ '#*7 -v

    .
- 'V- ' v j 1 '-. ••••" :: :

V  w ; ; V *  i ’S ü

Vr:
i n.  - ' j V"¿hß-Z

U
V ,•• v^^ ví«f'- *>^¿r/ s> -r ■ ";'• >4-> ' Í > '

v- <c - K >“'4^  ,■

_ C Â - S ^ Î - -  -

í?'- - * • ■ / : . :  \ k :'~;%  ~ & ±  * '  ’ ': - : ■' -  ' - -* :! 'Z £ k '.
■' -- ' y-zs.  ̂ ■■''■ ■ v:- - •- ---  ̂ . ''• ;'^- - w ’

í5̂ Sfc

.

*¡k¿ 'S ^' ¿ 0È f'itfr % < .  » . - ^   __________________________________ -

r „ ¿:H* - * ■ • ;■:
^ ;x  N K'%í" '•^<.' ,;> .

mmÉki

■

'  ■*->; - 7  - 1  Y -— V .  ■ ; . -
g >  •’ ■ ; ■ J . •' — *

î , - * .y 3 ^ ' Â v;w

:- Í 7

_ .̂ ..   .'^r^f ^ - - v   ̂ r% -.-- ^

V Y® V á v - - ¿ ^  a  Í V '  ¿ j ,  -, . - . - . .  „ .......................................

s :;1- 1 '

y& m fm
^  •- >  . V ' >  ; - . - v "  % A ' ,  >  .

' ■ •' . ■ . ■ -;f£







SZENTELEKY KORNÉL

I S O L A  B E L L
REGÉNY

E R D É L Y I  S Z É P M Í V E S  C É H  
K O L O Z S V Á R *  1931





Q u esto  decreto, frate, sta sepulto  
agli occh i di ciascuno, il cui ingegno  
nella fiam m a d ’am o r non é adulto.

(Dante: II Paradiso V IL  58.)





A z autó nehezen ziháló, zakatoló motorral kúszott 
fel a kígyózó úton. Ha nem tárult volna minden 

újabb kanyarulatnál igézőbb és káprázatosabb kép Sza
bolcs elé, úgy talán még fárasztónak találta volna ezt 
a sok hirtelen kanyarulatot, mely podgyászát és őt is 
ide-oda szitálta a kocsiban. De Szabolcs komolyan ámult 
és szomjasan szívta magába a virágzó fákat, a fényes 
pálmákat, a mimózákat, a sokszínű nőszirmokat, me
lyek a kertekből feltarkállottak.

— Nagyon szép.
Mély kék bura borult a hegyek fölé, lent pedig a 

tenger szelídült békés azúrban. A vasúti sínek, az ál
lomás és a halászbárkák egyre kisebbedtek, játéksze
rekké törpültek, amint az autó feljebb és feljebb ka
paszkodott. Hervadt mosoly nyújtózkodott szája kö
rül: szép és mulatságos volt ez a felkapaszkodás ebben 
a tiszta langyos levegőben. Szabolcs kissé lehunyta a 
szemét, mintha fájna a sok fény és szépség.

Fáradt volt. Két éjjel utazott már Olaszországon 
keresztül és bizony alig aludt egy-két órát. Most végre 
megpihenhet. Milyen jó is lesz nyugodt és tiszta ágy
ban kinyujtózkodni és belebámulni az ablak mély, kék 
négyszögébe, a szamámyerítős csendbe, a zsibbadt gond
talanságba.



Keskeny olasz uccán búgott és berregett át az autó. 
Szabolcs itt-ott elkapott egy-egy feliratot: Farmacia — 
Callfi Gruppi — Caffe nuovo — Pensione Panciotto — 
Calzoleria — Tabacchi — Eduardo Giusti — Cambio
— Cartoleria — Gatto N ero . . .

Elmosolyodott. Mi lehet ebben a fekete macská
ban? Páris? Montmartrei hangulat?

Még egy kapaszkodás, még egy kanyarodás és az 
autó megállóit egy kertbejárat előtt. Szabolcs felment 
a lépcsőkön, a pálmák áldó ágai alatt. A terraszon a 
panzió tulajdonosa sietett eléje:

— Signor Szabó?
Szabolcs mosolyogva bólintott és a két férfi mele

gen szorított kezet, mintha már régi ismerősök lenné
nek. Hát megkapta levelét és a sürgönyét is? A padrone 
bocsánatot kért, hogy senkit sem küldött ki az állo
másra. De délben két vonat jön, a személyzet nagyon 
igénybe van véve, a kis panzió tele v an . . .  Azután be
vezette Szabolcsot a szobájába. Az ajtó nyitva volt, a 
terraszon lila és tűzpiros virágok lángoltak. A szolgák 
behozták Szabolcs podgyászát, a padrone pedig maga 
csukta be utánuk az ajtót.

— Remélem, meg lesz elégedve itt nálunk. Igye
kezni fogok. . .

Szabolcs közbevágott, mintha egy régebbi beszél
getést akarna folytatni:

— Szóval a helyzet nagyon szomorú.
— Még több annál: kilátástalan. De azért. . .  mi 

még mindig remélünk.
— Ez természetes — mondta keményen Szabolcs.

— A fák hajtásait le lehet törni, a virágokat le lehet



tépni, de a gyökerek. . .  A gyökerek mélyen bent van
nak az emberi lelkekben.

— Mi reménykedünk — szólt szomorúan a pad
rone.

— És nem lehetne Őt meglátogatni?
— Nem — suttogta a Pensione Rosa tulajdonosa. 

— Hajó ugyan mindennap megy, de az embert figye
lik, faggatják: hová? miért? Igazoló írásokat kérnek és 
azután mindenféle jegyzékekben keresik az utas nevét. 
Az idegenekkel szemben különösen bizalmatlanok. Majd 
egyszer, ha alkalmam lesz . . .

A folyosón megszólalt a gong.
— A lunch készen van. Tessék majd lejönni az 

ebédlőbe.
2.

Szabolcs fáradtan ülte végig a lunchöt és fáradtan 
szemlélte, elemezte a panzió falatozó vendégeit. 

Azok amerikaiak lehetnek, ott a sarokban egy német 
házaspár, a középen egy francia család, mellettük két 
angol házaspár, az a magános úr spanyol, talán dél
amerikai, a magános hölgy tőle jobbra pedig biztosan 
német. Két hölgy az ablaknál hangosan franciául be
szél, valószínűleg lengyelek lehetnek. . .  De érdemes-e 
úgynevezett „nemzeti sajátságokat“ keresni az arcon, a 
mozgásban, a haj színében vagy az öltözködésben? Az 
embereket határok közé szorítani nagyon durva dolog 
és a nemzeti tulajdonságok örökös kihangsúlyozása ta
lán sokban oka, hogy az emberek nem értik meg egy
mást, hogy szuronyokkal állnak a határokon és felül
nek minden alaptalan úszításnak.



Kitekintett az ablakon, az Etna fehér csúcsa bor
zalmas és gyönyörű jelenség volt. Szelíd, fehér, puha füst 
gomolygott ki belőle, mintha szelíden és fölényesen 
figyelmeztetne a halálra, a pusztulásra. Milyen óriási és 
elképzelhetetlen mély kohóban forr a láva, a halál, 
melynek csak jámbor kis szelepe ez a gigászi, füstölgő, 
örökfehér csúcs.

— Hozzak feketét? — kérdezte a pincér.
— Nem, nem kérek — válaszolt sietve Szabolcs 

és felkelt helyéről.
Aludni akart és ezért nem ivott feketét. Aludni, 

pihenni és nem gondolni az elhagyott kötelességekre. 
Szobájában az ajtó elé húzta a függönyt és boldogan 
dobta magát az ágyra, amely nem inogott és zakatolt, 
hanem békés fehér álmot igért. A folyosón még léptek, 
hangok, nevetések, lent autó berreg és néha fájdalmasan 
felsír egy szamár. Milyen messze van hazulról! Ki tö
rődik már a lappal, a telefonnal, meg a vezércikkel? 
Lent a Giovinezzát játszák valami sipítós klarinéton. 
Hiába keresik most a szerkesztőségben: nincs otthon. 
Nincs otthon . . .
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Szabolcs felült az ágyban és úgy próbálta megérteni 
az angol szavakat.

— Mondhatom, nekem nagyon kellemetlen volt a 
találkozás. Egy idegen lány este a kávéházban!

— Talán Dániában ez a szokás — hangzott a mé
lyebb női hang.

— Dániában szokás lehet, de mi nem vagyunk 
most Dániában — válaszol a vékonyabb és kellemetle



nebb angol hang. — Mi most Olaszországban vagyunk, 
ahol a nők nagyon vigyáznak erkölcseikre. És Miss 
Inge úgy viselkedett, hogy majdnem mindenkinek a 
figyelmét magára vonta. Mondhatom, nekem felette 
kellemetlen volt ez a találkozás. Persze, ő mindjárt 
köszönt, mikor bejöttünk . . .

— Ugyan, Evelin, még ezt is szemére hányod? — 
szólalt meg most egy férfi hang. — Szeretném tudni, 
mit mondtál volna, ha nem köszönt volna?

— Én nagyon örültem volna. Mert a közönség 
nem tudhatja, hogy honnan ismerem azt a lányt. Talán 
még azt hitték, hogy rokonom, hogy szintén angol.

— Nekem nincs jó véleményem a dánokról — só
hajtott a női alt szinte méltóságosan. — Könnyelmű és 
ravasz népség.

— Nehéz ilyen esetben általánosítani — vélekedett 
a bariton.

— Én nem is általánosítok — sipított a vékony
hangú nő. — Inge gyanús és erkölcstelen jelenség, akit 
én nem tűrnék meg egy tisztességes családi panzióban. 
A múltkor is milyen gyanús alakok keresték. Állító
lag Palermóból jöttek, de hogy kik lehettek, azt senki 
sem tudja.

— Nekem is nagyon gyanús ez a lány.
— Sok nyelvet beszél és sok pénze van. Ez szer

felett gyanús. És a múltkor, amikor Oroszországról 
beszélgettünk, egészen belepirult.

A mélyebb hang halkan súgta:
— Kommunista?
A vékony és kemény szoprán azonban nem tompí

totta a hangját.



— Mindenesetre valami kém. Miből is élne kü
lönben? Ő maga dicsekszik, hogy szülei meghaltak, sen
kije sincs és hogy nagyon szegény. Mégis mindig úton 
van.

— A múltkor reggel megcsodáltam a postáját. 
Mennyi levelet kapott!

— Nem tudom, nem kellene-e szólni Alinari úr
nak, hogy hívja fel rá a rendőrség figyelmét?

— Ugyan, Evelin — bosszankodott a férfihang, — 
még mi nem jut eszedbe? Mi közöd neked Inge kis
asszonyhoz és az ő pénzforrásaihoz? Csak nem fogsz 
angol állampolgár létedre az olasz rendőrség besúgója 
lenni?

— De azt csak nem tűrhetem angol állampolgár 
létemre, hogy Inge kisasszony folyton Angliát ócsá
rolja. Mrs. Mary a tanúm, hogy a múltkor mit mondott 
rólunk. Azt mondta, hogy a háborúban mi voltunk a leg
kegyetlenebbek.

— Gyerekes szubjektivitás — ékelődött a férfi
hang.

— De tudományos vitákba is kezd. A múltkor 
Marx-szal meg Smith-tel, Wells-szel, meg nem tudom én 
milyen nevekkel és könyvekkel azt akarta bizonyítani, 
hogy Anglia kapitalizmusa a legnagyobb veszélye Európa 
békéjének.

— Kellemetlen vitatkozó — segédkezett az alt. — 
Gúnyolódó, fölényeskedő.

— Ne érintkezzetek vele és a probléma meg van 
oldva.

A terraszon hirtelen csend lett. Szabolcs felkelt, 
kissé félrehúzta a függönyt és egy szemüveges őszes



asszony arcélét látta meg először. Mögötte egy lazac- 
színű, fényesbőrű lady ült és háttal egy férfi nehéz 
szürke kalapban. Már estefelé járt az idő. Ilyen sokáig 
aludt! Az Etna mögött sápadt rózsaszínek sóhajtoztak, 
mint halk angyali énekek. Valahol a kert alján tilinkó 
mélázott. Valami ősi pogány dallam szökdécselt, hul
lámzott az estében, talán egy etruszk pásztor vagy egy 
szép okeanida után kószáló pán furulyázott ilyen egy
szerűen, ilyen jámbor és tiszta életszerelemmel ezer esz
tendőkkel ezelőtt.

4 -

Szabolcs első ismeretsége egy francia tanár volt, akivel 
estebéd után az olvasóteremben együtt feketéztek. 

Duhaut úr az ókori szobrászat professzora volt Párisban 
egy képzőművészeti főiskolán és most már harmadszor 
jár Szicíliában. Pontos, szemüveges emberke, akinek meg
jelenése, gondolkodásmódja, rendszeretete „jellemzően 
német" volt, legalább is mindenben megfelelt azoknak 
a követelményeknek, melyeket az általános közhit a 
németeknek előírt: szemüveg, töltőtoll, fényképező
gép, vastag notesz és benne pontos feljegyzések. Csu
pán beszédjében, no meg beszédjének tiszta, tökéletes 
franciaságában lehetett megismerni a franciát. Duhaut 
úr hamarosan megvallotta Szabolcsnak, hogy ő Praxi- 
telészt és a praxitelészi iskolát szereti és értékeli á leg
többre. Fejdiász patetikus, nehézkes, kemény, elbizako
dott. És hideg, kimondottan hidegszivű művész. Ö te
remti meg az Olimposzt a Pantheon frízein és egy ki
csit ő is istennek hiszi magát. Csupa redő, pátosz és 
ünnepélyesség.

n



— Gondoljon csak a British múzeumban levő 
Parthenon-csoportra, ahol Afrodité keményen, szélesen 
fekszik Diana ölében. Ki érzi benne a Szépség és a 
Szerelem istennőjét? Gőgös, hideg, szinte félelmetes 
alak ez a torzó s talán csak félelmet keltett az embe
rekben, de nem tiszta rajongó vallásos érzést. Az angol 
szerzők Fejdiász művészetében etikai idealizmust is lát
nak, én azonban — és könyvemben kifejezést is adtam 
eme véleményemnek, — csak a perikleszi kor ügyes, 
de öntelt művészét látom, a perikleszi ideológia nagy
szerű és keményszavú hirdetőjét.

— Én nem ismerem annyira Fejdiászt, hogy ellen 
mernék mondani önnek — szerénykedett Szabolcs és 
megkavarta feketéjét. — De a vatikáni múzeumban lát
tam egy amazont, aki Fejdiász művének volt jelezve és 
ebben a szoborban nem találtam meg azt a kemény, 
hideg művészt, amilyennek ö n  most jellemezte, tanár 
uram.

— ö n  a Villa Mattei-ből származó amazonra gon
dol? De hisz az Kreszilász műve! Igaz, hogy vita volt, 
vájjon Fejdiász, Kreszilász vagy Poliklejtosz munkája-e 
ez a lovára ugró amazon, de szerintem Fejdiász sokkal 
keményebb és ünnepélyesebb, Poliklejtosz hidegebb és 
számítóbb, semhogy ez a bájos és finom amazon az 
ő művük lehetne. Ebben az esetben csakis Kreszilászról 
lehet szó, éppúgy, mint a sebesült amazonnál, melynek 
másolatára talán ö n  is emlékszik a capitoliumi mú
zeumban.

Valaki a zongoránál egy érzelgős olasz tangóba 
kezdett. Duhaut úr erre abbahagyta az amazonvitát és 
hirtelen Szabolcs felé fordult:



— Muzsikus ön , uram?
— Igen, a zene sok tartalmat hoz életembe.
— Zongorázik?
— Csak magamnak.
— De akkor kísérni tudná a lányomat? A lányom 

ugyanis énekesnőnek készül. Már két éve jár az aka
démiára és most bajban van, mert nem gyakorolhat.

— Ó, de talán jobb kísérőre is akadna a kis
asszony.

— Meg fogjuk próbálni I Mindjárt idehivom.
És Szabolcs hamarosan megismerte az egész Duhaut- 

családot: Duhautnét, Jeanette-et, az énekesnőt és Lucie-t, 
a fiatalabb lányt, aki most végzi a nyolcadik osztályt. 
A francia család elég árván érezte magát a Pensione 
Rosában és leplezetlen örömmel fogadták Szabolcsot, a 
független férfit, a pianistát, aki Jeanettet kísérni fogja. 
Luciet mindjárt szobájukba küldték a kottákért. Jeanette 
kíváncsian fordult Szabolcshoz.

— Milyen nemzetiségű ö n , uram?
— Magyar.
— Érdekes nemzet — bókolt Jeanette, mert nem 

jutott eszébe semmi más és nem tudott semmi biztosat 
a magyarokról.

— Minden nép érdekes — ellenkezett csendesen 
Szabolcs. — Az emberek nem lehetnek unalmasak, ha 
szeretjük az életet.

— Vannak azonban nemzetek, amelyek határozot
tan unalmasak.

— Például?
— Például a németek — kacérkodott Jeanette.
— A franciákat általában érdeklik a németek, va



lamint a németeket is érdeklik a franciák. Az ellenszenv 
épúgy, mint a roknszenv biztos neme az érdeklődésnek.

Lucie vastag kottacsomót tett az asztalra. Jeanette 
gondosan átnézte a hangjegyeket.

— Válogasson belőlük — szólt Szabolcsnak.
— Milyen jogon?
— A kísérő jogán.
Szabolcs a Mignon partitúráját vette kezébe.
— Legyünk időszerűek. Olaszországban vagyunk, 

ahol „a citrom virul“.
— Az ö n  választása anyám ízlésével találkozik. 

Ő az operák közül legjobban szereti Mignont, meg 
Csajkovszkij Onyeginjét.

Az olasz leányka, aki eddig az érzelgős tangót 
játszotta, most sietve felállott a zongora mellől és ud
variasan helyet adott. Jeanette már néhányszor énekelt 
a Pensione Rosában s ezért tisztelettel meg ámulattal 
beszéltek hangjáról. Szabolcs elhelyezkedett. Jeanette 
fellapozta Mignon románcát. Az olvasóteremben ün
nepélyes csend pihegett, még az angolok se lapozgat
tak a Daily Mail zörgős lapjain. Jeanette szelíden, bá
josan kezdett énekébe. Hangja lágy volt és meleg, a 
szövegre pedig oly tisztán vigyázott, hogy egy szava 
sem sikkadt el a dalban. Valami egyszerű és friss színt 
adott Mignon dalának, a tiszta vágy, ami Jeanette éne
kéből fellüktetett, oly közvetlen és őszinte volt, amilyent 
Szabolcs Mignon románcából még eddig soha ki nem 
érzett.

— Köszönöm — sietett a dal végeztével Jeanette 
és megszorította Szabolcs kezét. — ö n  nagyszerűen 
kísért.



— Csak én mondhatok köszönetét, mert én hall
gatója voltam — felelt Szabolcs. — ö n  kivételes élve
zetben részesített. Nagyon szép volt és mondhatom: 
teljesen új.

— Tovább! Tovább! — kiáltott Duhautné.
Jeanette lapozott és Szabolcs engedelmesen játszani

kezdett a fellapozott oldalakon. A párisi lány hangja 
csodálatos színeket és árnyalatokat tudott érzékeltetni, 
különösen Mignon gyermeteg ámulása, szerelme, csaló
dása és keserűsége vibrált hangjában az első átélés fris
seségével és varázsával. Duhautné volt talán a leghálá- 
sabb hallgató. Tapsolt, lelkesedett és türelmetlenül kért 
újabb részleteket. A Mignon után dalok következtek, 
Berlioz, Schumann, majd modern dalok. És végül egy 
sponyal dal, mely szinte megrázó hatást váltott ki, mi
kor Jeanette a megcsalt szerető támadását adta elő.

Az angolok hamarosan eltávoztak, az olasz kis
lányt is elhívta mamája. Az olvasószobában még csak 
egy szőke hölgy maradt, aki eleinte könyvébe mélyedt, 
majd odaült Duhautné mellé és élénk megjegyzésekkel 
kisérte Jeanette énekét.

Jeanette kipirult és megszépült éneklés közben. 
Szemében mély, titkos tüzek gyúltak, mint meg-meg- 
rezdülő drágakőben. Duhaut úr figyelmeztetett először 
a befejezésre.

— Nem a hangodat féltem, hanem az idegeidet — 
aggodalmaskodott a tanár úr. — Jeanette az éjjel úgy 
sem fog aludni, én jól ismerem a lányomat. Ö nem a 
torkával, hanem az idegeivel énekel.

— Hát jó, fejezzük be — szólt Jeanette és be



dobta magát az egyik karosszékbe. — Monsieur Szabó, 
mégegyszer sok-sok köszönet!

— Én elsősorban az ön hallgatója voltam. Ezért 
csak önnek jár hódolat.

Lucie összeszedte a kottákat és vidáman dalolta 
Jeanette dallamait. Duhaut úr megtörölte szemüvegét 
és arról beszélt Szabolcsnak, hogy Jeanette csak drámai 
művésznő lehet. Tanárjainak is ez a véleménye. Csak 
az opera, de különösen a modern opera lehet igazi 
érvényesülési tere. Esetleg Wagner. Szabolcs bólogatott.

— Én azt hiszem, hogy Jeanette kisasszony nagy
szerű színésznő is lehet. Nemcsak a hangjában van drá
mai feszültség, hanem úgy képzelem, hogy mimikája, 
játéka is kiváló hatású lehet. Csalódnék talán?

— Nem, nem — erősködött Duhautné, — ö n  
nagyszerű megfigyelő. Egyszer a Tosca második fel
vonását játszották az akadémia vizsgázó tanulói és 
Jeanette volt Tosca. Lucie, hozzad csak a kritikákat 
erről az előadásról! O tt vannak a margaretás dobozban.

— De mama — szerénykedett Jeanette, — mon
sieur Szabó így is elhiszi, hogy jó voltam. Egyébként 
is okosabb lenne, ha sétálnánk kicsit a kertben. Olyan 
szép az éjszaka. Süt a hold és langyos a levegő.

— Menjünk! — adta ki vidáman a jelszót Duhaut 
professzor. — A kisasszony velünk tart, ugyebár? — 
fordult a szőke hölgyhöz.

— Hogyne! Szeretem az éjszakát és a mimóza 
illatát, mely ilyenkor a legkábítóbb.

Szabolcs odaállt a szőke lány elé és bemutatkozott.
— Inge Höyen vagyok — válaszolt a lány és ke

ményen megszorította Szabolcs kezét.



j í  ásnap reggel, mikor Szabolcs felnyitotta ajtaját, 
-lVI szinte zuhogott a napfény. A terrasz tűzpiros és 
sötétlila virágai, a kert pálmái, mimózái, szentjános-, 
narancs-, citrom- és olajfái szinte lebegtek a sok fény
ben. A fehér márványoszlopok úgy ragyogtak, mint 
habtestű najádok, amint a friss forrás vizéből kilép
nek. Egy kíntorna a Giovinezzát kerepeli lent a szűk 
uccákban, talán egy csendesen csobogó forrás mellett 
és a szamarak bele-bele sírnak ebbe a tündöklő, lángoló 
reggelbe.

— El innen! A levegőbe, a fények harsogó him
nuszába!

Most érezte és értette át talán először az olasz 
„ariacc kettős jelentését. Dallam és levegő. A fények
zenéje!

Pillangók kergetőztek a vérpiros virágok között, 
majd méhek zümmögtek a tátott sziromszájak körül. 
Ó, milyen jó lenne most repülni ebben a dallamos, telt
színű fényözönben! Úszni a sugarak hömpölygő, duz
zadó árjában, mint Ikarosz, mint tarka, kócsagos nap
madár, amely boldogan zuhan az Óceán ölébe.

Oly sietve öltözködött, mintha lekésne valahon
nan. Bár a terrasz ajtaja tárva-nyitva volt, mégis úgy 
érezte, hogy sürgősen sok-sok levegőben kell megfü- 
rödnie, különben megfullad. Fel valamilyen oromra, 
fel a Castello csúcsára!

Egy félóra múlva már fenn baktatott a kígyózó 
úton és boldog révületben pihent meg egy-egy kanya
rulatnál, ahonnan a tetők, tornyok és kertek látképe



süppedt és szélesedett pihenő tekintetében. Félúton le
hetett, mikor egy izmoslábú hölgyet ért utói, aki nyu
godt, nagy lépésekkel rótta a fehér útat.

— Inge kisasszony! — rezzent fel Szabolcs és a 
fehérruhás lány mellé lépett. — Meg sem ismertem. 
Mintha egészen más lenne, mint tegnap este.

— Ezt csak a ruha teszi, meg a hangulat. . .  Szin
tén a Castellóra készül?

— Igen, még több fényt akarok, még szabadabb 
levegőt — áradozott Szabolcs.

— Akkor együtt mehetünk. Helyesebben én fo
gom vezetni magát, az idegent, elmagyarázom a látni
valókat és fenn a gyalogúton figyelmeztetni fogom a 
veszélyes sziklákra.

— Szívesen beleegyeznék a vezetésbe, de félek, 
hogy sokba kerül — motyogta Szabolcs és le akarta 
küzdeni mosolygását.

— Majd csak megegyezünk valahogy. . .  holnap 
esetleg én kérem, hogy vezessen valahova, egy olyan 
világba, amely ismeretlen előttem. Szeretek csúcsokra 
mászni, ismeretlen magasságokba, hogy végtelenbe nyúl
jon látóköröm.

— Ó, én is szeretek a magosban mászkálni, de a 
csúcsok messze vannak tőlem, Inge kisasszony. Nem 
hiszem, hogy én az ö n  látókörét kiszélesíthetném.

Meleg, szinte meghitt beszélgetésben meneteltek 
mind mélyebbre és mélyebbre. De Inge Höyennek kissé 
nehezére esett a francia, amely nyelven a társalgás kez
dődött, illetve tegnap este óta folytatódott.

— Nekem nem gördül a francia — panaszkodott 
Inge kisasszony. — Nagyon szeretem, de ritkán be



szélem. Talán térjünk a németre, az olaszra, esetleg az 
angolra, amely nyelvekben otthonosabb vagyok.

Szabolcs udvariasan helyeselt és a társalgás néme
tül folytatódott. De mintha ez az otthonosabb nyelv 
még jobban kitárta volna a hegymászók lelkét. Itt-ott 
ködös képek a gyermekkorból, milyen hasonlóak vagy 
csupán a meglátásuk ugyanaz? Oly messze voltak egy
mástól eddig és mégis most hirtelen oly közel kerül
tek, sőt mintha múltjuk is valami csodálatos közelség
ben és hasonlóságban múlott volna el. Inge egy dán 
kisvárosról beszélt, egy szomorú ecetfás házról, ahol 
testvéreivel játszadozott, karácsonyestéket várt és fe
kete ruhát kapott, mikor meghalt valakije. Szabolcsnak 
is eszébe jutott egy kisvárosi ház, az udvar közepén 
vastag akácfa és régi nóták szakadtak fel a nyálas gycv*- 
mekszájakból: „Erdő mellett nem jó lakni" meg „Búj- 
búj zöld ág, zöld levelecske . . . "  Dániában nem ugyan
ezeket a nótákat énekelték az ecetfa alatt messzi májusi 
délutánokon? Azután egy ravatal ott a nagy szobában. 
A tükrökre fekete posztót húztak, a zsalukat becsuk
ták, a gyertyák gyuladt szemek módjára remegtek és 
viaszkönnyeket csorgattak. . .  Dániában is így volt?

Felértek a Castellóra. Inge vidáman szökdécselt a 
várfal alatti sziklákon és nevetve visszaszólt:

— Le ne potyogjon az indiafügék közé. Azok 
szúrnak!

Szabolcs ügyetlenül tipegett és szökdécselt a köve
ken. Bizony, ő alföldi ember volt és semmi ügyességet 
sem árult el a hegymászásban. Végre Inge egy kis füves 
tisztásra ért, ahol mindjárt le is telepedett.



— Ez az én helyem. Már három hónapja bériem az 
egek és sziklák urától ezt a kis zöld foltot.

— Már három hónapja? — ámult fel Szabolcs.
— Igen, igen, már három hónapja. Futok a tél 

elől, a ködös, nyirkos Észak elől.
— A betegség elől? — kérdezte halkan Szabolcs 

és leült a lány mellé.
— A tüdőm bizony gyenge és érzékeny jószág. „Kí

mélni kell" mondják az orvosok és én szót fogadok ne
kik. Hogy miért? azt magam sem tudom. Mert azt hi
szem, meghalni éppoly könnyen tudnék, mint ahogy 
élni tudok.

— Nem, nem! — tiltakozott hevesen Szabolcs. — 
Ez nem lehet őszinte beszéd! önnek szeretni kell az 
életet!

— Én szeretem is, mert sok szépet találok benne. 
Tájak, képek, templomok, kertek . . .  ez mind szép, s 
én már sok szépet láttam, éltem huszonhat életévem 
alatt. De nagyon passzívnak érzem így az életemet* 
éppen ezért értéktelennek. Pláton is azt tanította, hogy 
a szépséget ne csak a szemlélésben, de a tettben is ke
ressük. S mi szépet tudok én cselekedni? Pedig nagyon 
szeretnék. Néha próbálok is, neki indulok, lelkesen 
munkához látok és . . .  eddig még mindig azt éreztem, 
hogy semmit sem csináltam.

Egy szamár sírt fel a közelükben keserves, zokogás
szerű nyerítéssel.

— Lássa — folytatta Inge és kissé feltámaszkodott. 
— Lássa, ezt is megszeretném szüntetni. Ezeket a fáj
dalmas hangokat, az évezredes kínzások panaszos és 
borzalmas emlékeztetőjét. Hogy verték és hogy verik



ezeket a szamarakat! És az embereket is verik, a ha
talmasok kizsákmányolják őket, kiszívják erejüket, 
egészségüket és azután elhajítják őket. Itt kellene cse
lekednünk, világokat megdönteni, hatalmasságokat meg
szüntetni. Ez lenne szép cselekedet s ekkor lenne iga
zán értéke és értelme az életnek. És hogy megint Plá- 
tont idézzem: „ekkor válik az élet érdemessé arra, 
hogy végigéljük<c.

Inge kipirult, szemében színes szikrák lebbentek 
szerteszéjjel. Szinte szép volt most ez a szerény, igény
telen, szőke leány. Nagy, nyilt homlokán valami fö
lényes értelem nyugodott. De szája szélén két fáradt 
szomorú vonás húzódott lefelé, amely szinte ellentét
ben állott a homlok bizakodós fölényével, a szemek 
akaratos tüzével. Szabolcs megérezte, hogy valami más, 
valami nagy és fájdalmas ellenmondást rejteget önmagá
ban ez a lány, valami mély, belső tragédiát, valami el
következendő és elkerülhetetlen összeütközést.

— Emlékszik — kezdte Szabolcs és belenézett a 
mély, kék végtelenbe, — mikor Peer Gynt a havasi 
csúcson fekszik és fölfelé bámul. Két fehér dunnalúd 
repül délfelé . . .

— Nagyon jól emlékszem, sőt könyv nélkül is 
tudom ezeket a sorokat.

— Ó, mondja!
— De csak norvégül tudom.
— Annál jobb! Halljuk!
Inge lehúnyt szemmel, hanyattfekve szavalni kez

dett. A soha nem hallott norvég szavak idegen finom 
és meleg muzsikája megejtette Szabolcsot. Felült és cso
dálkozva nézte a lehunyt szemű, északi lányt, amint



lustán kinyújtózkodva szavalt a húzó dunnalúdakról, 
az égbevesző sasokról és a tüzes táltosról, mely a Gyn- 
tek ragyogó palotájába vágtat.

Felülről olasz hangok közeledtek, erősbödtek.
— Ne menj arra! Nem látod, hogy ott szerelme

sek feküsznek!
— Ó, bocsánat! Nem is vettem észre! Tiszteljük 

a szerelmet.
6.

Az estebéd végnélkülinek tűnt fel, a kiszolgálás ne
hézkes és lassú volt, úgyhogy a vendégek unalmuk

ban megitták boraikat és elrágicsálták az asztalra ké
szített kenyérdarabokat. A zömök, bikanyakú dél
amerikai az összes fogpiszkálókat összetördelte unalmá
ban. Duhaut úr hangosan előadást tartott Szicília 
etruszk és szaracén múltjáról, Szabolcs Vásári ódon ki
adású anekdotáit kezdte el olvasni, melyre délután egy 
könyvesboltban akadt és amely szerencsére a zsebében 
maradt. Inge olasz és angol revükbe temetkezett, egye
dül a két angol házaspár ült merev, hideg, tétlen nyu
galommal, szó, türelmetlenség, sőt talán gondolat nél
kül egymással szemben. Végre hozták a sajtot, nem
sokára a gyümölcsöt is. Valóságos felszabadulás volt, 
midőn az olvasószobába mehettek.

— Ha Siracusába megy — kezdte Duhaut pro
fesszor, — okvetlenül szenteljen egy negyedórát az 
anadioméneszi Afroditének. Itt vannak a fényképei, 
amit róla készítettem. Azt hiszem nagyon jó felvételek, 
de azért nem tudják viszaadni az eredeti báját és ne
mességét.



Szabolcs végignézte a fejetlen Afrodite fényképeit, 
gyönyörű hátát, puha, boldog melleit és óvatosan kér
dezte:

— Praxitelész?
— Nem, nem! Nem a mester műve, de bizonyosan 

az ő iskolája. Ez a báj, ez a közvetlenség, ez a varázsos 
kedvesség, mindenesetre Praxitelész hatása. Valami 
finom, előkelő dekadencia érezhető ezeken a márvá
nyokon. Athén fénykora már leáldozóban van Praxi
telész idejében, az az önbizalom, büszkeség és kemény
ség, ami Fejdiászban és általában az ötödik század szob- 
rászatában feszül, az a praxitelészi korban szelidebb és 
emberibb szépségekbe lágyul. Praxitelész istenszobrai 
fiatal, zsenge és szép emberek, hiányzik belőlük a ko
mor nagyképű fejdiászi fenség, de azért nincsenek hí
jával a mély vallásosságnak. Ebben a vallásosságban 
azonban már nincs alázatos istenfélés, hanem közvet
len, mondhatni rajongó szeretet. Talán a legszebb és a 
legemberibb istenarc az az Afrodité, amely Lord Le- 
confield birtokában van, ö n  bizonyára ismeri a fény
képét. Az a művész, aki ezt alkotta, az nemcsak hitt 
Afroditében, de mélyen áhítattal szerette is a Szépség 
istennőjét. És többé-kevésbbé ezt a közvetlen, dekadens 
áhítatot, az istenek ilyen lágy, bájos és emberi értel
mezését látjuk a capitoliumi vagy arles-i Afroditén, a 
centonellei Eroszon, vagy akár a barbárul elrútított 
vatikáni Afroditén is.

Lucie kacéran és kedvesen állt Szabolcs elé:
— Monsieur Szabó, hajlandó lenne-e ma este a 

Toscát kísérni?
— Nagyon nagy örömmel.



— Akkor tessék elfoglalni méltó helyét a zongo
ránál. A partitúra már nyitva áll a kottaállványon.

Szabolcs felkelt és a zongorához lépett. Lucie ez 
alkalommal melléje ült és kecses zsenge keze a hang
jegyeken pihent.

— Én leszek a kottaforgató. Jó lesz?
— Igen, de fizetést nem kap, Lucie kisasszony — 

incselkedett Szabolcs.
— Semmit se kapok? — szólt jelentősen a fran

cia lány és nagy szemét Szabolcsra szegezte.
— Majd megalkuszunk — mondta kissé zavaro

dottan és megütötte a Tosca bevezető akkordjait.
Zavarában észre sem vette, hogy furcsa szójátékba 

botlott. Az alkudozásra ugyanis a c a p i t u l e r  igét 
használta, ami megadást is jelent. Lucie mindjárt észre
vette a szó kettőségéből eredő alkalmat és az utóbbi 
értelemben folytatta a társalgást.

— Csak nem kapitulálhatok ostrom nélkül!
Szabolcs megremegett és tétován állt meg a játék

ban. Mi akar ez lenni? Flört? Felkínálkozás? Játék? 
Gyerekség? Véletlen?

Jeanette állt most mögéje és kedves nehezteléssel 
zengte:

— Az előadás már elkezdődött anélkül, hogy 
a szereplőket értesítették volna.

— Lucie kisasszony a rendező és ügyelő — hárí
totta el magáról a felelősséget Szabolcs.

— Nem, nem! — tiltakozott Lucie — én szere
pelni akarok! Én leszek a sekrestyés! Vagy Scarpia, a 
zsarnok.



— Lucie, legyél illedelmes! — kiáltott Duhautné. 
— Halljuk Tosca szólóját!

Jeanette hamarosan beleélte magát a szerepbe. 
Hangjának drámai ereje talán még fokozottabb és meg- 
rázóbb volt, mint előző este. A hallgatóság áthatva 
érezte, hogy egy nagy művésznőt hallgathat, Alinari 
úr és Salvatore, a portás is feljött az irodából, mikor a 
Tosca első hangjait meghallották. Mikor pedig befeje
ződtek az egyes áriák, meleg, lelkes taps zúgott fel a 
kis szalonban.

— Tündöklő Tosca, Jeanette kisasszony! — lelke
sedett a Pensione Rosa padroneja.

Szabolcs boldogan, jóleső mámorban kísérte Jea- 
nettet. De egy bájos, bohó kezecske röpködött előtte* 
forgatta a lapokat és Szabolcs gondolatait. „Nem kapi
tulálhatok ostrom nélkül!“ Mit jelentsen ez a mondat? 
Szabolcsnak néha kedve támadt volna ráesni erre a paj
kos kézre és mohón, vadul összecsókolni. Gyermek. 
Kislány.

Jeanette a sok tapsra és kérésre megismételt né
hány részletet. Azután a Bohéméletből énekelt két áriát. 
A tapsok fokozódtak, de Duhaut professzor felállt és 
véget vetett a hangversenynek.

— Jeanettenek gyengék az idegei. Ma este biztos 
Cavaradossi kivégzéséről álmodik.

— Nem olyan veszélyes a helyzet — nevetett 
Jeanette. — A Toscát vagy tizenötször láttam, magam 
is játszottam, így már megszoktam Scarpia megölését 
és Cavaradossi kivégzését. Engem egyedül a zene izgat, 
kábít és nyugtalanít, ahogy más embert az alkohol, 
vagy a kokain.



Jeanette ismét piros volt és szemei különösen fény
lettek. Furcsa, szinte félelmetes extázisbán égett, a keze 
finoman vibrált, mikor a hangjegyekhez nyúlt.

— ö n  beleönti lelkét a hangjába, Jeanette kisasz- 
szony. Ez gyönyörű, de roppant sokba kerül. Nem kel
lene takarékosabbnak lenni?

— Mi tékozlóknak születtünk — sóhajtott Jea
nette. — Ez faji és családi tulajdonság nálunk. A déd
apám a vagyonát tékozolta, nagyapám mérnök volt 
és ötleteit névtelenül, pénztelenül szórta szét a harma
dik köztársaság felépítésénél. Apám tudásával köny- 
nyelmüsködik. Nagy tudományos gondolatait már mind 
kisajátították a haszonlesők. Én pedig a hangba öntött 
lelkemet tékozlom el.

— Én pedig sétát ajánlok! — kiáltotta Lucie és 
már el is indult.

A hallgatóság szintén indulni készült, miután meg
győződött arról, hogy Duhaut úr komolyan véget vetett 
a hangversenynek. Szabolcs most vette csak észre, hogy 
Inge nincs az olvasószobában. Hol lehet? Annyira nyug
talanította Inge távolléte, hogy odafordult Duhaut- 
néhoz:

— Inge kisaszony nem volt itt?
— Nem láttam. Azt hiszem estebéd után a szobá

jába ment.
Borús, de langyos márciusi éjszaka ölelte át a sé

tálókat. Alig lehetett látni az útat és Duhaut úr bele
gázolt a violákba. Lucie megállóit egy szentjánoskenyérfa 
alatt és teljes erővel rázni kezdte. Néhány jánoskenyér 
koppant a földre. Szabolcs segített az összeszedésnél. 
Duhauték előre mentek. Szabolcs egyedül maradt a kis



lánnyal. Semmit sem beszéltek, Lucie csámcsogva maj
szolt egy szentjánoskenyeret. Néhány sötét öreg olaj
fához értek, melyek alatt pár lépcső vezetett le az alsó 
ösvényre. Lucie megtorpant a vak, lombülte sötétben.

— Jaj, de sötét van. Adja ide a kezét.
A két kéz pihegősen összesímult. Lucie magához 

vonta Szabolcs kezét és rátette a meleg kis kebelre.
— Érzi, hogy dobog? Nagyon félek. . .
A zsenge gyöngyvirágszagú leánytest engedelme

sen simult bele a férfikarokba. Szabolcsnak most egy 
párisi éjszaka jutott eszébe egy vaugirardbeli kis szál
lodában. Csak később eszmélt arra, hogy az a nő, akire 
egyébként már alig emlékszik, ugyanezt a parfőmöt 
használta, mint Lucie, a szomjas és tékozló gyermek.

7 -

Esett az eső, a Castello körül ájult olvatag felhők 
úsztak. A Pensione Rosa vendégei szobájukba, vagy 

a szűk hallba szorultak, ahol néhány nádszék, cserép 
és gyűrött, rongyos revü állt a vendégek rendelkezé
sére. Az unalom lassan kegyetlenül terjengett és meg
töltött minden zugot a kis panzióban. Gravel úr, a 
sheffieldi bíró nyugodtan böngészte angol újságjait, fele
sége pedig egy Tauchnitz-könyvet olvasott nagy figye
lemmel. Ők voltak a hall legcsendesebb és legnyugod
tabb vendégei. Lucie kiszaladt az esőbe, majd ismét 
visszajött, mint lespriccelt kiskutya.

— Borzasztó ez az idő! Én nem értem a jóistent. 
Egyébként kedves és helyes öregúr, de mos t . . már 
egész nap esik.



— Néha három napig is esik — vigasztalta Alinari 
úr íróasztala mögül.

— Na, ez szép dolog lesz. Három napig bezárva! 
Mit szól ehhez az időhöz, monsieur Szabó?

Szabolcs üres tekintettel nézte az ázó, fázó pál
mákat és olajfákat. Gondolatai céltalanul és iránytala- 
nul folytak széjjel, mint esőcseppek az ablaküvegen. 
Szinte felriadt Lucie kérdésére.

— Én ezt az időt is szeretem, Lucie kisasszony. Olyan 
jó érzés az, hogy fedél alatt vagyunk, hogy nem kell 
áznunk ott kinn, mint a pásztoroknak, szamaraknak, 
vagy az olajfáknak. Isten kiválasztottjai vagyunk itt 
benn, akárcsak Noé és családja.

Lucie valami játékot ajánlott, de Szabolcs semmi
féle kártyajátékot nem értett.

— Hát mit csináljunk? — türelmetlenkedett Lucie.
A tanácstalanságot Duhautné oldotta meg, aki szo

bájukba hívta Luciet. A hallban ismét a csend trónolt. 
Gravel úr két teát rendelt. Mivel a padrone is unatko
zott, maga szolgálta ki angol vendégét.

— Mondja csak, Mr. Alinari, milyen volt önöknél 
a szavazás? — kérdezte Mr. Gravel, mikor a padrone 
eléje tette a teát. — Hány százaléka szavazott le a vá
lasztóknak?

— Tudtommal tizenöt-húsz százaléka — felelte 
Signor Alinari.

— De hiszen az angol újságok azt írják, hogy a 
választók kilencvenöt százaléka adta le szavazatát.

— Nálunk nem — válaszolta óvatosan a padrone. 
— Sőt még az a tizenöt százalék sem helyesli feltétlenül 
a mostani rendszert. •



— Csodálatos — szólt lassan Mr. Gravel és el
mosolyodott. — Szóval a lakosság nyolcvanöt százaléka 
közömbös, vagy elégedetlen.

— Ez bizonyos, de a rendszer nagyon ügyes és 
kegyetlen.

— És nagyon érdekes — tette hozzá a sheffieldi 
bíró és önteni kezdte teáját.

A folyosó felől lépések közeledtek, mire a padrone 
visszaült helyére. Egy idősebb német hölgy jött író
mappájával és töltőtollával. Letelepedett az egyik asz
talhoz és komolyan, odaadással írni kezdett. Szabolcs 
lehunyta szemét. Kint csevegett az eső és a szürke füg
gönyök ereszkedtek, szakadoztak, gomolyogtak. Álmos, 
lomha hangulat feküdte lelkét, talán el is bóbiskolt 
kissé, hiszen csend volt és unalom. Csak akkor rebbent 
fel a tekintete, mikor valaki zajosan, esetlenül jött be 
a kerti ajtón. Ázott és bizonytalan megjelenésű volt a 
jövevény, olcsó repedezett esőkabátban meg kopott ka
lapban. Piros arcában azonban derű és bizakodás 
fénylett.

— Signorina Höyent keresem — mondta olaszul 
a padronenak.

A kilences számú szobában lakik. Itt mindjárt balra.
A vendég eltűnt a folyosón és nemsokára hallani 

lehetett vastag kopogását Inge ajtaján. Mrs. Gravel le
ejtette könyvét és jelentősen súgta férjének:

— Nem megmondtam? Nagyon gyanús.
— De Evelin — tiltakozott halkan Gravel bíró úr 

és zajosan kanalazta teáját.
— Mondja csak, Mr. Alinari — kezdte dacosan és 

kellemetlenül Gravelné asszony — ki volt ez az idegen?



— Én nem ismerem, asszonyom.
Gravelné ismét felvette könyvét, a sheffieldi bíró 

hörpintett egyet teájából és Szabolcs felkelt, mintha 
csak menni készülne. A lomha, álmos hangulat elszállt 
a leikéről. Mintha valami léghúzat sivított volna át a 
halion és kiröpítette volna a megrekedt tespedtséget.

Szabolcs felvette kabátját és sietős léptekkel, meg
magyarázhatatlan izgalommal vágott neki az esőnek.

8.

Másnap végre kiderült, a felhőtlen égről dúsan öm
lött a forró fény és Szabolcs boldogan kapkodta 

magára ruháit.
— A Castellóra!
Mikor a szobalány a reggelijét hozta, hanyagul kér

dezte:
— Inge kisasszony már reggelizett?
— Ó, igen, már el is ment.
Szabolcsban boldog bizonyossággal lángolt a vágy: 

a Castellón fogja őt megtalálni. És ott a csendben, a 
vakító kék harang alatt beszélni fog vele. Közelebb 
szeretne jutni hozzá, mert Inge érdekes és titokzatos 
jelenség... Meg szeretné ismerni céljait, álmait, titkait... 
Nagy hite és ereje lehet ennek a lánynak, egyedül járja 
életútját, nagy, kemény léptekkel és sohasem panaszolja, 
hogy hiányzik mellőle a társ, a támasz, a vezető. Nagy 
lélek lehet, vagy talán . . .

Már épp indulni akart, amikor Jeanette ment át 
a termen.

— Nem látta Luciet, monsieur Szabó?



— Nem láttam.
— Már megint eltűnt. Szeles és szertelen. Kérem 

ö n t, kedves uram, ne vegye őt soha komolyan. Gyerek 
még, de amellett ő is örökölte a Duhauték gondtalan 
pazarló kedvét.

— Mit tékozolna Lucie kisasszony? — kérdezte 
nevetve Szabolcs.

— Lucie úgy érzi, hogy nagyon gazdag érzésben 
és szenvedélyben. Eltékozolja szerelmét. Ez nagyon os
toba dolog, de ennek ostobaságáról nehéz őt meggyőzni. 
Legújabban sokat beszél magáról, ezért ne vegye rossz 
néven, ha tájékoztatom ö n t húgom gyengéiről.

— Ó, mademoiselle Jeanette . . .  köszönöm szavait. 
Lucie nagyon kedves gyermek és én úgy is fogok bánni 
vele, ahogy a gyermekekkel szokás.

Egy amerikai hölgy sietett fel a kerti lépcsőkön. 
Jeanette megrázta Szabolcs kezét és szelíd derűvel bú
csúzott:

— Tehá t . . .  ö n  megértett engem. A viszont
látásra.

Kinyitotta zöld napernyőjét és lefelé ment a lép
csőn. Fáradtan mozgott az üde, frissen mosott délelőtt- 
ben, a feléledt bokrok, virágok és fények között. Sza
bolcsnak feltűnt, hogy Jeanette sápadtabb, bágyadtabb, 
mint különben. Tegnap este nem énekelt, mert úgy 
érezte, hogy fátyolos a torka. Talán valami csalódás, 
valami fájdalom látogatott el hozzá, avagy talán vala
milyen testi rosszullét? Az összecsukódott virágok nem 
nyílnak fel Szabolcs előtt. Titkok remegnek, mítoszok 
sóhajtanak ezen a tájon. Itt van az Etna, a legfélelme
tesebb mítoszok tanyája, amelyre borzalommal és bol



dog ámulással tekintett már évezredek előtt is az etruszk, 
szikán, vagy szaracén pásztor, vagy Odisszeusz, Itaka 
bolygó királya.

— A mitoszok földjére vetődtem — szólt vidá
man Szabolcs és lassan menetelt lefelé, a Castello felé.

Fenn, a régi tisztáson egy vöröses, kíváncsi tekin
tetű kecskét talált. Szabolcs leheveredett arra a helyre, 
amelyet Inge bérelt a felhők, sziklák és fűszálak hatal
masától. A kíváncsi kecske nyakát nyújtogatta, majd 
körülnézett, mintha várna valakit, sőt mekegése hivo- 
gatásnak csengett. De Inge nem jött. Néhány felhő 
vándorolt az afrikai partok felé, dús habos gályák göm
bölyű fehér vitorlákkal. A nap lángolt, lobogott s lük
tetve lövelte tüzét.

Szabolcsnak otthona jutott eszébe, ahol most ta
lán felhős ég alatt csoszognak a fanyararcú emberek, 
örömtelen lelkek őgyelegnek a csúnya sáros uccákon, 
a nyirkos falak mentén, valaki talán hurkot készít ma
gának a padlásgerendán . . .  Gazdasági válság . . .  gör
nyedt, ráncos emberek ülnek az íróasztalok mögött, ha 
a telefon megszólal, úgy gorombán és kelletlenül kiálta
nak bele . . .  nyűg, durvaság, türelmetlenség . . .  gonosz 
szándékok botorkálnak az agybarázdákban. A nyiszlett 
akácok talán még nem is rügyeznek, a rózsák megint 
elfagytak a télen . . .  A Szépség messzire kerüli azt a 
lomha, szenvtelen tájat, mint nótás nászhajó a leprá- 
sok szigetét.

Lent delet kongatnak. Szabolcs feltápászkodott. A 
kíváncsi kecske semmi érdekeset sem talált, ezért hát 
tovább szökdécselt. Csend. A sziklák között semmi sem 
mozdul: egyedül van.



Lassan, a sok fénytől kábán és ügyetlenül csetlik- 
botlik lefelé. De mikor a Pensione Rosa kertjébe ér, 
bátran, derűsen áll meg az egyik pádon olvasó Inge 
előtt.

— Fenn voltam a Castellón és elfoglaltam az ö n  
helyét!

Inge letette újságjait és elmosolyodott.
— Igazán sajnálom, hogy nem torolhattam meg 

mindjárt a helyszínen ezt a jogbitorlást. De sokáig kel
lett várnom a postán, ezért nem mehettem már fel.

Szabolcs Inge délutáni tervei iránt érdeklődött. 
Inge azt mondta, hogy teljesen szabad, talán elmehet
nének a görög színházba, vagy másvalahová. De köz
vetlen ebéd után heverészni szokott.

— Szóval négykor vagy félötkor. . .
A gong lunchre hívta a vendégeket. A németek 

összes Baedekerjeiket és fényképezőgépjeiket bevitték az 
étterembe. Inge sem vált meg újságjaitól, hiszen a várás 
sokszor a türelmetlenkedő unalomba nyúlott. Jeanette 
szegfűket és violákat hozott a városból. Az angolok 
voltak az egyedüliek, akik üres kézzel és merev arc
cal ültek az asztalhoz. Az étteremben mindenesetre 
Lhihauték voltak a leghangosabbak. Duhaut úr megint 
előadást tartott, Jeanette élénken számolt be délelőtti 
találkozásairól, Lucie közbeszólt. Duhautné rendreuta- 
sította. Mikor véget ért a lunch, Jeanette és Lucie oda
mentek Szabolcshoz és megkérték, hogy este ülne me
gint a zongorához. Duhautéknak vendégük lesz, egy 
belga operaénekes fog ellátogatni a Pensione Rosába, 
Jeanette egyik régi ismerőse és kis hangversenyt szeret



nének rendezni az énekesek. Szabolcs lesz szíves a kí
sérő szerepét elvállalni.

— Én leszek a kottaforgató — topogott Lucie.
Mikor Szabolcs szobájába tért, mindjárt megiga

zította ébresztőjét, úgy hogy délután négykor pontosan 
a kertben volt, ahová kisvártatva Inge is eljött. Csinos 
volt. Kedves kék mellénykéje és könnyű lágy ruhája 
frissebbé, libegőbbé tették. Mintha lépései is könnyeb
bek lennének. Szabolcs valami kacérságot érzett ki vo
nalaiból és mozdulataiból és ez egy kicsit elkomorí- 
totta. Szótlanul lépkedtek egymás mellett. A szűk uc- 
cákban többször szétszakadtak, a brekegő autók szét
választották, sőt sokszor falhoz lapították a járókelő
ket. Egyszer Inge mögött egy autó tűnt fel vészes gyor
sasággal. Szabolcs elkapta Inge karját és magához vonta. 
Az autó majdnem súrolva suhant el mellettük és Inge 
egészen Szabolcshoz simult.

A görög színházban sokan voltak ezen a délutá
non. Fenn két festő is pepecselgetett állványa mögött, 
lent egy kis olasz szerzetes kalauzolt egy kisebb társa
ságot, a lépcsőkön amerikaiak kiabáltak, köpködtek és 
fényképeztek, a németek leültek és hangosan olvasták 
az útikönyvek idevonatkozó részleteit.

Inge hamarosan talált egy helyet, ahová alig ért el 
a túristák tapintatlan lármája. Letelepedtek, de a be
szélgetés csak nem akart megindulni. Szabolcs úgy 
érezte, hogy most előtte van a titokzatos doboz, amely
nek tartalmára annyira kíváncsi, de nincs kulcsa, amivel 
felnyithatná. Vagy talán feszítse fel erőszakkal? Ront
son rá durva kérdésekkel, mint vad rendőrtisztviselő?

Az amfiteátrum alatti szálloda terasszán mandoli-



nos zenészek játszottak. A pengő, zizegő hangok úgy 
hullottak szét a langyos délutánban, mint ezüstös, per
metező eső. Az egyik muzsikus énekelte az érzelgős 
dallamot:

C o g lim i! L a  m ia v ita  é com e un fiore  
F io risce presto e presto m u ore  
E  sol p arte il m io c u o r . . .

— Ismeri ezt a dalt? — kérdezte Inge.
Szabolcs nemet intett.
— Érzelgős és naiv szavak, de néha megfogják az 

embert. Milyen banális dolog, ha így prózában mond
juk: az életem olyan, mint a virág, kinyílik, majd gyor
san elvirul. De a dallam, az eldalolt szavak csengése 
egészen más hangulatot teremt bensőnkben, úgy érez
zük, hogy kábán siklunk bársonyos bárkákban, hold
fényes vizeken. . .  Ki gondol arra, hogy a bárkának 
kopott a gerince és hogy a holdfény helyett villany
lámpa szórja fényét. Magunkra húzzuk a puha palás
tot és nem keressük a silányság, a valóság réseit. Üszunk 
a dalban, a szavak virágos árjában.

Szabolcs hirtelen megfogta Inge kezét.
— Ó, beszéljen valamit magáról, arról a kis Ingé

ről, aki ott messze Dániában csempe kis dalokat éne
kelt. Iskolába járt, nagy nehéz betűket írt az irkába. 
Aki virágot tűzött a hajába, aki hajókat és hercegeket 
várt. Ó, beszéljen róla, nagyon szeretném megismerni.

Inge nem lepődött meg Szabolcs szenvedélyes ké
résén. Kissé lehunyta a szemét, mikor beszélni kezdett.

— Aalborgnak hívják azt a várost, ahol egy nagy 
csúnya emeletes házban négy nővér hancurozott a lép



csőkön föl-le, le-föl. Szegény anyánk sápadtan ült egy 
karosszékben a folyosó szögletében, fején mindig boro
gatás volt s halkan szólt hozzánk: „Csendesebben, gye
rekek! Ne csináljatok olyan nagy zaj t . . A feje min
dig törülközőkbe volt csavarva.

F iorisce presto  e presto m u o re  
E  sol perte il m io cu or.

Szabolcs belenézett a ragyogó alkonyati égbe, az 
Etna olvadó ezüstjébe, szelid fehér füstjébe, de nem 
látta a ciklopsok tanyáját, a megejtő panorámát, mely 
abban a percben valami japán akvarellre emlékeztetett. 
Szabolcs Aalborgban járt abban a komor szürke ház
ban és négy szürkeszemű leánykával énekelt és forgott 
körbe a vén ecetfa körül.

9-

Mellaert úr, a belga operaénekes nem volt kellemes je
lenség. Rosszkedvű és gáncsoskodó embernek lát

szott, ami mindjárt a darabválasztásokból is kitűnt. 
Lírai tenor volt és az olaszokat szerette, elsősorban 
Rossinit meg Verdit. Jeanette kissé idegenkedett a neki 
semmiképp sem illő régi olasz koloraturától, ezért ne
héz volt eleget tenni Duhautné kívánságának, aki min
denáron együtt szerette volna hallani a két énekest. 
Végül Pucciniban állapodtak meg, de a Toscán és a 
Bohéméleten kívül nem volt más partitúrájuk. Mel
laert úr pedig a Pillangókisasszonyból szeretett volna 
énekelni. A hallgatóság szaporodott és türelmetlenke
dett. Végre a Tosca harmadik felvonásában állapodtak



meg. Mellaert úr kicsinyes utasításokat adott Szabolcs
nak és megkérte, hogy figyeljen a kezére, mert ő je
lezni akarja a tempót. Ez azonban nagyon nehezen 
volt keresztülvihető, mivel háttal állt Szabolcsnak. 
Végre Jeanette elhúzta Mellaertet és Szabolcs elkezd
hette játékát.

A hangverseny nagyon kellemes volt. Mellaert úr
nak csiszolt, sőt mondhatni, túlzottan fegyelmezett 
hangja volt, a legpontosabban betartott minden dina
mikai jelt, minden hangjegyértéket. Nem lehetett állí
tani, hogy énekében ne lett volna melegség, érzés, lé
lek, de oly óvatosan vigyázott minden szabályra és 
előírásra, hogy érzése, lendülete erősen béklyóba szo
rult. Jeanette a régi volt, sőt talán még több. Hangja 
remegett, ragyogott és tragikus fenségekbe szárnyalt.

Mellaert úr az első szünetben sok apró kifogást 
emelt Szabolcs kísérete ellen, itt így kellett volna, amott 
meg úgy, itt elsietett, ott meg visszatartott anélkül, 
hogy erre jel, vagy utasítás lett volna. Lucie, aki Sza
bolcs mellett ült és néha csakugyan kottát forgatott, 
sértődötten válaszolt Mellaert gáncsoskodására.

— Nem hogy megköszönné monsieur Szabó szives 
kíséretét, még kicsinyeskedik. Azt hiszi talán, hogy 
Bruxellesben van az operában?

— Én csak jóakaratulag figyelmeztettem monsieur 
Szabót a hiányokra és hibákra. Nem hiszem, hogy ezért 
megsértődne.

Szabolcs tiltakozott a megsértődés feltevése ellen 
és biztosította Mellaert urat, hogy szívesen veszi javí
tásait. Mellaert úr erre néhány flamand dalt tett Sza
bolcs elé.



— Ezek az én dalaim, ezek az én népem dalai!
És Mellaert úr csodálatosan megváltozott, mikor 

ezeknek az éneklésébe kezdett. Óvatosságán, pontossá
gán túlhabzott az érzés, a szomorúság. Egyszerű bús 
dallamok buggyantak fel Mellaert tenorjában, mindenki 
megérezte, hogy ezek a dalok nagyon is bent élnek az 
énekes szivében. A közönség mindegyiket lelkesen meg
tapsolta. Mellaert boldogan kezdett újabbakba és újab
bakba, közben állandóan konferált, magyarázott, for- 
dítgatott, magyarázgatta a szöveg tartalmát, a flamand 
nép lelkét és szokásait.

— Az én népem dalai!
Lucie sokszor hangosan felnevetett a flamand sza

vak furcsa hangzásán.
— Hallottál már ennél butább nyelvet? — kér

dezte halkan Szabolcsot, aki azonban hallgatást paran
csolt szemével és semmit sem válaszolt.

Mellaert úr annyira elmerült a flamand dalok ének
lésébe és konferálásába, hogy nem vette észre Jeanettet 
sem, akit szomszédai egyre nógattak, hogy ő is énekel
jen. Végre Lucienek kellett szólni, hogy hagyjon fel a 
flamand propagandával. Mellaert úr kissé kedvteleniil 
ült le és figyelmetlenül hallgatta Jeanette dalait. Mikor 
Duhaut úr véget vetett a hangversenynek, a flamand 
énekes odament Szabolcshoz és népének dalai iránt ér
deklődött.

— Tetszettek önnek ezek a dalok? Ügye meg
érezni bennük egy sokat szenvedett nép fájdalmát, csüg- 
gedését és reménykedését. Ó, mi már sokat tűrtünk és 
sokat szenvedtünk. A németek el akarták németesíteni 
Flandriát, a franciák meg azt kiabálják a fülünkbe,



hogy Belgium vagy francia lesz vagy nem lesz. A mi 
életünkkel, kultúránkkal és érzésvilágunkkal senki sem 
törődik. Kicsinyek vagyunk és útjában állunk a na
gyoknak, a terjeszkedőknek.

— A flamandok — szólt közbe Duhaut profesz- 
szor — főleg a háború után ébredtek nemzeti öntuda
tukra. A háború általában érzékenyebbé tette az embe
reket és a nemzeteket. Ma mindenki nemzeti önállósá
gát védi és Európa tele van a legfurcsább kisebbségi 
problémákkal.

— A flamand kérdés nem kisebbségi probléma — 
ellenkezett szinte ingerülten Mellaert úr. — A flaman
dok önálló nép, ország és önállóság nélkül. A flaman
dok Belgiumban a többséget alkotják, de kultúrájuk, 
nyelvük mégis el van nyomva. A nyelvtörvényt nem 
tartják be és a flamand gyermekek még az iskolában 
sem tanulhatnak anyanyelvükön. Ez lázító igazság
talanság!

— Az élet, a nemzetek élete és történelme tele 
van igazságtalanságokkal — válaszolt csodálatos hig
gadtsággal Duhaut professzor. — A mai Európa hason
latos a bábeli torony népeihez, mikor a hatalmas torony 
építése azért akadt meg, mert nyelvi és nemzetiségi 
problémák keletkeztek. Európa békéjének, békésebb 
holnapjának felépítése is e sok probléma miatt fog meg
akadni. Higyje el, kedves Mellaert úr, hogy nemcsak 
flamand igazságtalanság van. Van katalán, van német, 
van szláv, van török és indus igazságtalanság. Ha 
Szabó úr mesélő kedvében lenne, úgy reggelig mesél
hetne a magyar igazságtalanságokról. Ezek a problémák 
tarkák, érdekesek, sokszínűek, de megoldhatatlanok.



— Megoldhatatlanok! — szól állandó ingerültség
gel Mellaert úr. — Megoldhatatlanok! Szóval nyugod
junk bele, mert megoldhatatlanok. De eddig még egy 
történelmi igazságtalanságba sem nyugodtak bele a nem
zetek és a flamandok sem fognak belenyugodni a fla- 
mand igazságtalanságba. Itt a legszebb példa Borms 
megválasztása! ön , mint francia, persze azt szeretné, 
ha Belgium egyszerűen beleolvadna a francia kultúra 
és politika hatalmasságába. De erről szó sincsen, erről 
szó sem lehet. A flamandok védeni fogják flamand igaz
ságukat!

— Gyerünk sétálni a kertbe — indítványozta 
Lucie, aki Jeanettel együtt odaállt a vitatkozók közé.

Duhautné elhívta férjét, hogy Alinari úrral a mas- 
calii kirándulást megbeszéljék, így a flamand igazsá
gokról nem esett több szó. A társaság megindult, csu
pán Szabolcs kapcsolódott le, aki a sarokban ülő és 
olvasó Ingéhez lépett.

— Tetszett a hangverseny? — kérdezte elfogultan.
— Tetszett. Különösen a flamand dalok.
Teljesen egyedül voltak az olvasóban.
— Maga nem ismeri a magyar nótákat, Inge kis

asszony?
— Már hallottam őket, de persze csak felületesen 

ismerem a magyar zenét. Egyszer Berlinben hallottam 
magyar cigányt is. Érdekes volt, de sokszor érthetet
len. Jó lett volna, ha valaki érthetőbbé tette volna előt
tem a dallamokat. Egyszer majd eljátsza nekem a maga 
dalait is és felelni fog mindarra, amit kérdezek. Jó lesz?

Inge összeszedte könyveit és indulni készült.
— Az igazi munka a szobámban vár még. Leve



lek. Nekem nagy és soknyelvű levelezésem van, ami 
bizony igénybe veszi időmet és erőmet. Isten vele.

Szabolcs csalódottan szorította meg Inge kezét. 
Miért siet el olyan gyorsan? Miért fontosak azok a 
levelek?

Egy pillanatig arra gondolt, hogy Duhauték után 
megy a kertbe, de hamar elvetette ezt a tervet. Valami 
fanyar kedvtelenség markolta lelkét, érdeklődése bé- 
nultan, idegesen tespedt bensejében: nem törődött már 
Jeanette-tal, Lucieval és Mellárét úr heves nemzeti érzé
sével. Leült Inge helyére és átlapozta azt a revüt, amit 
kevéssel előbb Inge olvasott. Minden untatta. Leakasz
totta a szegről a Roma Fascistát, meg a Giornale d’Itá- 
liát, de felületesen és nyugtalan tekintettel siklott át a 
címeken és oldalakon. Semmi sem érdekelte. Végre hir
telen felkelt és szobájába ment.

Fülledt, meleg levegő fojtogatta, mikor belépett, 
úgy hogy hamarosan felnyitotta a terraszra nyíló ajtót 
és csak a függönyt húzta az ajtó elé. Ledobta magáról 
kabátját, gallérját és nyakkendőjét, levetette cipőjét is 
és papucsba bújt. így ült le az asztalhoz, hogy néhány 
levelezőlapot, esetleg levelet is írjon haza arról, hogy 
jól érzi magát és egyelőre nem készül visszamenni. De 
az írás sehogyan sem ment, kedvtelensége mellett va
lami szelíd bosszankodás is gáncsolta a munkát, azokra 
a kicsinyes és ostoba emberekre gondolt, akik a levelező
lapot és a rajta küldött banális üdvözletét okvetlen el
várják, noha sem a lap, sem az üdvözlet nem érdekli 
őket. Vannak emberek, akik mindenért megsértődnek, 
mert nem tudnak kikerülni egocentrikus világszemlé
letükből.



De Szabolcsnál nem tartottak sokáig ezek a han
gulatok. Egy-két lap megírása után már belejött a 
„munkába“, mosolyogva gondolt azokra a torz, tömzsi 
arcokra, akik fejcsóválva teszik félre a lapot: ez a Sza
bolcs megint utazik. A negyedik lap után már levél
írásra támadt kedve. Részletesen be akart számolni ba
rátjának, a segédszerkesztőnek, akire a lapot hagyta, 
eddigi útjáról és benyomásairól. Épp le akarta itatni 
az első oldalt, amikor észrevette, hogy a függöny meg
mozdul és a terraszajtó becsukódik.

— Ki az?
Fojtott kuncorgás hallatszott a függöny mögött, 

majd Lucie pajkos feje villant elő.
— Megijedtél?
Szabolcs felkelt és zavartan széjjelnézett. A nyak

kendő, a gallér, a nadrágtartó szerteszéjjel. Sehol egy 
szabad szék. Az egyik cipő a mosdó előtt, újságok a 
szőnyegen.

— Itt nagy a rendetlenség — dadogta. — Igazán 
nem számítottam erre a váratlan látogatásra.

— Sose szégyeld magad, a mi szobánkban sokkal 
nagyobb a rendetlenség. Az ember nem érzi magát 
otthon a rendben.

Leült az ágyra és felvette a szőnyegen heverő új
ságot.

— Miket olvastál? Te foglalkozol politikával? De 
miért nem jöttél le a kertbe?

Majd anélkül, hogy feleletet várt volna, magya
rázni kezdte látogatását.

— Az öregek lefeküdtek már és bennünket egye
dül hagytak. Én persze felesleges voltam Jeanette és a



belga mellett, de azért igyekeztem kiállhatatlan is lenni, 
hogy hamarosan elküldjenek. Ez sikerült is, az előbb 
hazaküldtek. Azt mondták, menjek lefeküdni. Hát én 
szót is fogadtam. Most le is fekszem.

Lucie gombolni kezdte ruháját.
— És ha Jeanette feljön? Ha keresni kezd? Ha 

megtudja, hogy itt vagy?
— Először is Jeanette nem jön fel olyan hamar. 

Én jól ismerem őt, Jeanette nagyon komolyan veszi a 
dolgokat. A belga is nehézkes és lassú ember. Másodszor 
Jeanette nem fog keresni. Ö is ismer engem és tudja, 
hogy nem vesztem el.

Közben ledobta ruháját, messzire rúgta cipőjét és 
lábaival ledörzsölte harisnyáit. Mikor mindent lehán- 
tott magáról, belebújt az ágyba és nyakig magára húzta 
a paplant.

— Te azért írhatsz tovább — dünnyögte. — Én 
alszom.

Szabolcs odament az ágyhoz. Halántékán érezte az 
erek lüktetését. Mosolyogni akart és könnyedén venni 
ezt a váratlan látogatást.

— Furcsa kislány vagy te, Lucie. Már nagyra nőt
tél és még mindig játszani szeretsz.

— Hát te azt hiszed, hogy ez játék? — szólt ko
molyan és lehunyta szemeit.

Szabolcs lehajolt és megsímogatta Lucie szép, fiús 
fejét. Lucie karjai kinyúltak a takaró alól és lehúzták 
Szabolcsot.

— Te hűtlen gazember! — súgta a lecsuklott fér
finak.



Szabolcs ismét gyöngyvirágszagot érzett. Térdre 
hullott az ágy előtt és megcsókolta a francia lány ki
nyúló kezét.

1 0 .

Inge csendesen, nyugodt, kemény arccal írogatta leve
leit. Mikor már vagy négy levelet megírt és leragasz

tott, fiókjából egy vastag füzetet vett elő. Mintegy 
folytatásképen rótta a sorokat a vonalas füzetbe.

M árciu s 30 .

A  h arc fo ly ik  to váb b, de előre érzem , h o g y  eszm é
n yem  lesz a vesztes. A n n y isz o r  ism ételgettem  m agam ban, 
h o g y életem et és énem et alá kell rendelni elveim nek , de 
ú g y  érzem , h o g y  ösztönös érzéseim nek nem  v a g y o k  ura  
és parancsolója. So d ró d o m  eg y em ber felé, akinek talán  
hom lokegyenesen  m ás vélem én ye v a n  a társad alom ról 
és a társad alm ak jö ven d ő  berendezkedéséről, m in t nekem . 
D e nekem  m in den t, m indent alá kell rendelnem  a n a g y  
Eszm ének. E g ye d ü li vigaszom , h o g y  ő t is m egnyerh etem  
elveim nek s íg y  a n a gy  h arc, a végzetes k o n flik tus tra 
gikus összecsapás nélkül m ú lik  el.

D élu tán  a gö rö g színházban vo ltu n k , fen n t ü ltü n k  
a sziklák k ö z ö tt és nekem  m eg kellett m u tatn o m  m a
gam . A z t  hiszem , n agy  ostobaság v o lt  részem ről, de én 
letéptem  m agam ról m inden leplet, m inden m u lt-ta k a ró t  
és m eg m u tattam  em lékem et, sebeim et, em berségem et. A  
gyerm ek k o ro m ró l beszéltem , a régi aalborgi n ap o k ró l, 
szüleim  elvesztéséről, Frög en  K lá rá ró l, In grid  halálá
r ó l . .  . A  szó v itt, v itt  to váb b , szinte őrültje v o lta m  az 
em lékeknek, m eg a gyónásn ak. H irtelen , de m ár későn  
eszm éltem  arra, h o g y  ez ostoba odaadás, k iszolgáltatom  
m agam  egy idegennek, aki talán visszaél bizalm am m al és 
gyengeségem m el. Igaz, h o g y  csak em lékekről beszéltem ,



de ezzel is közelebb engedtem  jönn i valakit m agam h oz, 
akinek elvei valószínűleg az enyéim m el ellentétesek. É n  
nem  ism erem  őt, de ő m ár m egism ert belőlem  valam it, 
am it esetleg, ki tudja m i m ó d on , felhasználhat ellenem . 
T a lá n  egyszer m ajd arra fo g  törekedni, h o g y  eltérítsen  
eszm evilágo m tó l é s . . .  szégyelem  bevallani, de nem  ta r
to m  lehetetlennek ennek m egtörténését.

N é h á n y  nap óta soha nem  h itt változáson  m entem  
át. L eh et, h o g y  S. elvtárs árulása rendítette m eg bennem  
azt a ke m én y hitet, h o g y  helyes úton  járo k , lehet, h o g y  
H r . Szab ó  m egjelenése z a v a rt  m eg biztos m enetelésem 
ben. D e  nem , nem , sem m iesetre sem adom  fel a H itet, 
az E szm ét! A z  elveim ért m a is m eghalnék, m ert szebbet, 
jobbat, igazabbat nem  tu d o k, nem  látok, el sem  képze
lek. És én rendíthetetlenül d o lgo zn i fo g o k  elveim  m eg
valósulásáért, de egyéni életem  is részt kér életem ből. 
A  kétkedés többször felü ti fejét: lehet-e szolgálni az
E szm ét és am ellett független  egyéni életet élni? N e m  
kerü l-e a kettő  összeütközésbe?

M agam  sem tudom  m iért döbbentem  m eg m in d járt  
első alkalom m al, m ik o r H r . Szab ó t m egism ertem . E g y  
vendég a sok száz közü l, akik v égigván d o ro ln ak  O lasz
országon. T a lá n  em beri értékei sem k iváló ak . A lap jáb an  
v éve  alig ism erem . M a g y a r  lapszerkesztő. J ó  m uzsikus. 
K ellem es, polgári m odora va n . És m é g is . . .  félek tőle. 
M in d já rt az első találkozásnál valam i titok zato s és b o r
zo n gató  m egértés lú d b ő rö zö tt végig rajtam . A z t  éreztem , 
h o g y  ez az em ber bele fo g  n yú ln i Életem be, ez az em ber 
átfo rm álja  életem  történelm ét. M i lett voln a ez? Szere- 
relem ? Szexuális v o n z ó d á s ? . . .  ó ,  m ilyen csú nya, k o p o tt  
szavak ! V a g y  talán zeneisége . . .

Szép  este v o lt  a m ai, Jean ette D u h au tn ak  egy belga  
barátja is szerepelt, aki tiszta, finom  flam and  d alokat  
énekelt. H r . Szabó kitű n ően, sím ulékonyan kísér. B o l
d o ga n , m agam ba feledkezve ültem  az olvasóban, m intha  
sem m i dolgom  se lett voln a. R ég i és példás kötelesség
tudásom  m egin gott. M a sem tudtam  befejezni levelezé



semet és m ég sok m inden v á r  elintézésre. O . elvtárs  
vasárnap fog visszatérni, addig m indennel el kell ké
szülnöm  . . . "

Inge kis szünetet tartott az írásban. Aggódva né
zett fel, mintha lassú léptek közelednének . . .  Egy
szerre halk kopogás próbálkozott az ajtón. Inge hirte
len fiókjába süppesztette füzetét és azután kérdezte:

— Ki az?
— Bocsánat, ha zavarom — szerénykedett a fo

lyosón Jeanette hangja, — de láttam, hogy világosság 
van . ..

Inge kizárta és feltárta az ajtót.
— Tessék beljebb, Jeanette. Mivel lehetek szol

gálatára?
— Ó, nem zavarom — suttogott Jeanette és nagy 

szemei nyugtalanul fénylettek ide-oda. — De azt hit
tem, Lucie itt van önnél.

— Nincs itt. Dehát nem volt önökkel?
— Igen, azonban nemsokára elhagyott bennünket, 

azt mondta, hogy álmos és lefekszik. Most, hogy fel
jövök, látom, hogy nincs a szobánkban . . .  Ostoba gye • 
rek . . .  Bocsánat a zavarásért.

És már is sietett vissza a sötét folyosón. Sietségé
ben két pár nehéz angol bakancsba botlott, melyek a 
hajnalra és a zöldkötényes bérszolga keféire várakoz
tak a zárt ajtók előtt.



ikkadt délelőtt lihegett azon a vasárnapon. A Pen-
sione Rosa vendégei majdnem valamennyien el

távoztak a Giardino Publicóba, le a tengerre, vagy fel Mo- 
lára, a Castellóra, esetleg a Monté Zirettóra. Szabolcs ké
sőn kelt fel és lomhán öltözködött. Valami régi nyűtt pá
risi nótát dalolt öltözködés közben, de nem kereste, 
miért és hogyan éledt fel ez a dalocska a rég behamu- 
zott emlékek közül. Mikor átment a halion, Alinari 
úrral találkozott, aki egy hirdetményt szegezett az aj
tóra. A hirdetmény az autóbuszjárat menetrendjét hir
dette három nyelven. A Piazza Duomo-tól a fürdőig és 
vissza . . .

— Nem hideg még a tenger? — szólt Szabolcs, 
mikor végigolvasta a hirdetést.

— Nagyon kellemes, sőt délben határozottan me
leg a víz és a levegő. Próbálja meg holnap, vagy akár 
ma . . .

Szabolcs körülnézett, visszalépett a folyosóra és 
mikor biztos volt abban, hogy egyedül vannak, leült a 
hall egyik nádszékébe.

— Megszűnt már minden munka? — kérdezte 
halkan.

Alinari úr szintén körülnézett, mielőtt a választ 
megadta volna.

— Nem. Mi nem felejtjük el eskünket és köte
lességünket. Sok borzalmas, véres és szomorú hónapon 
gázoltunk végig, sokan elhullottak közülünk, néhányan 
külföldre menekültek, sokan elvesztették vagyonukat,



egészségüket, megélhetésüket. De a hitét senkisem vesz
tette el!

— Miiyen szép ez, milyen vigasztaló — szólt Sza
bolcs és szinte remegett a hangja.

— Sokan fascisták lettünk, hiszen a mai Olasz
országban alig van megélhetési lehetősége annak, aki 
nincs bent a pártban. Én is beléptem ... Három gyer
mekem van . . .  És élni kell. De lélekben nem vagyok 
fascista, az vagyok, aki voltam. Néha nagy titokban 
összejövünk, futólagosán beszélünk helyzetünkről, fáj
dalmunkról és a műhelyen kívül dolgozgatunk. Csi
szoljuk a durva követ, a durva gonosz lelkeket. Nehéz 
ez a munka, különösen nehéz titokban kopácsolni a ka
lapáccsal, de azért mégis: mi dolgozunk!

— Ez nagyon, nagyon szép — lelkesedett Sza
bolcs. — Mi mindig veletek voltunk, tehetetlen fájda
lommal olvastuk a firenzei borzalmakat, a Palazzo 
Giustiniani ellen intézett támadásokat, a nagy per döb
benetes részleteit és hallatlan ítéletét, de nem tudtunk 
segíteni rajtatok. Nekünk nincs fegyverünk, bombánk, 
vagy más gyilkoló szerszámunk. Még gyűlöletünk sin
csen. Szelíd pálmaággal és türelmes, munkás szeretettel 
pedig nem lehet harcba indulni.

— A harc azonban még nem dőlt el — szólt csende
sen a padrone és leült Szabolcs mellé. — Mi a szere
tettel harcolunk és már eddig is sok eredményt értünk 
el. Sokakat bírtunk jobb, emberibb belátásra. Sok ke
gyetlen elhatározást változtattunk át szelidebb és iga- 
zabb cselekvéssé. És ki tudja, tán egyszer több hatal
munk lesz és többet tehetünk, szebb, jobb lelkeket for
málhatunk.



— Ennek okvetlenül el kell jönnie. A háború 
utáni káosz még ma sem ért véget, az emberiség érzi, 
hogy egy új világot kell felépíteni egy jobb, tisztább 
és igazabb világot. És ha építésről van szó, úgy kőmí
veseket kell hívni. Ma még sokan kontárkodnak bele 
a nagy munkába és nem engedik építeni az elhivatott 
építőket. Pedig az új világot, az igazi új világot mi fog
juk felépíteni, mert csak mi építhetjük azt fel.

Léptek hallatszottak a folyosóról.
— Esik az eső — szólt a padrone és kinézett a de

rűs, fényes égbe.
Egy hollandus öregúr jelent meg lányával a hallban.
— Ha esik az eső, akkor abba kell hagyni a mun

kát — válaszolt Szabolcs és figyelmesen nézegette a jö
vevényeket.

A hollandusok arca azonban csendes és hideg ma
radt, mint a márvány.

1 2 .

Jeanette nem jön, rosszul érzi magát, tehát neked kell 
velünk jönnöd — határozott Lucie és leakasztotta 

Szabolcs kabátját a fogasról. — Ezt húzod fel vagy 
pedig kabát nélkül akarsz menni? Az autón hűvös lesz, 
figyelmeztetlek!

Szabolcsnak volt már terve erre a délelőttre, de 
nem igen ellenkezhetett. Lucie kész tervvel rontott 
szobájába, az autó lent vár, öt perc múlva indulnak 
Mascaliba. Hát jó, megy ő is.

— És a csók elmarad? Te sikkasztó!
Lucie sok odaadással simult az ösztövér férfihez. 

Szabolcsnak le kellett hajolni, hogy száját elérje.



Az autóban kevés hely volt. Duhaut úr előre ült a 
soffőrhöz, a hátsó ülésen Duhautné, Lucie és Szabolcs 
szorongtak. Lucie egyébként is csintalan szomszéd volt, 
folyton csacsogott és ha Szabolcs másfelé nézett, nagyot 
csípett karjába vagy combjába.

— Monsieur Szabó, milyen fa ez? Mi az a sárga 
ottan? Milyen messze van innen Catania? Mikor volt 
az utolsó lávaömlés?

Az úton kecskéket hajtottak, megrakott szamarak 
siettek a durva botütések elől és a teherautók vastag 
fehér felhőt húztak maguk után.

— Milyen szép szamár! Milyen bájos kecske! Nini, 
nézzék csak, milyen szép kutyuska! — lelkendezett 
Lucie és izgett-mozgott Szabolcs meg Duhautné között.

Duhautné persze lankadatlanul rendreutasított, 
sőt már azzal is megfenyegette lányát, hogy leteszi a 
szamarak, kecskék és kutyusok közé.

Végre megérkeztek Mascaliba, a lávatenger szé
lére. A kalauzok megostromolták Duhautékat, min
denki menekültnek adta ki magát és mindenki el akarta 
mesélni a lávaömlés borzalmait. Egy öreg kecskeszaká- 
las ember fényképet árult az Etna kitöréséről és ö t 
lírát kért egy képért.

— A hontalanná lett lakosság számára! Jótékony 
célra! — árulgatta harsányan és kellemetlen erőszakos
kodással.

Duhauték kiválasztottak egy szerényebb hangú 
fiatalembert és megindultak a lávahegynek. A láva füs
tölgőit a forró napsugárban és a fojtó kénes levegő kö
högésre késztette az érzékeny garatú látogatókat. Szinte 
végtelennek látszott ez a kő- és salaktenger. Döbbene



tes és vigasztalan volt a sötét, kietlen, élettelen hepe
hupa.

— így ment az ucca — magyarázta a cicerone. — 
O tt volt az iskola, amott a dóm és a posta. Abban az 
irányban fekszik a községháza és a polgári iskola.

— Milyen magas a lávaréteg? — kérdezte nehéz
kes olaszsággal Duhaut professzor.

— Néhol tizenöt, néhol húsz méter. A szélessége 
pedig több mint hét kilométer.

— Borzasztó — borzongott Duhautné. — Mi most 
egy eltemetett város romjai felett állunk. Pár hónap 
előtt még az élet lüktetett itt, most minden merev, ha
lott láva . . .

A kísérő elbeszélte a decemberi lávakiömlés izgal
mait és rettenetességeit. A menekülést, a könyörgő kör- 
meneteket, Szent Ágota és Szent Leonard meddő köz
benjárását, öreg emberek visszatérését az elhagyott és 
halálraítélt Mascaliba. Sistergő robajjal közeledett a láva 
gigászi tömege, a dómban egy-két vénasszony Szent 
Ágota lábát csókolgatta, egy öreg ember visszatért abba 
a házba, ahol született, élt és boldognak hitte m agát. . .

— Rettenetes a ciklopsok munkája — szakította 
félbe Duhaut professzor a vezető beszédét. — Az em
beri élet és alkotó erő, nyolcezer ember lakóhelye, mun
kája és életlehetősége ma már a múlté, a semmié. íme, 
most szembeállunk a ciklopsok gonoszságával és vég
telen fölényével. Ahogy Vergilius mondja: „inarique 
viae Ciclopum adlabitur oris“.

— Milyen jól tudod te Vergiliust — csodálkozott 
Lucie.

— Tudom még tovább is — mondta komolyan



Duhaut úr. — „Séd horrificis iuxta tonat Aetna m i
nis". Milyen szép dolog is az Aeneis!

A vezető nem sokat értett ebből a latin-francia 
társalgásból, egyébként is sietni szeretett volna, hogy 
újabb vendégeket kalauzolhasson a láva füstölgő he
gyei, kövei és szakadékai között.

— Egy ház maradt csak épen egész Mascaliból és 
egy pálmafa. Akarják megnézni?

Szabolcs franciára fordította a vezető kérdését és 
Lucie mindjárt elfogadta az ajánlatot.

— Én nem tudok odáig menni — ellenkezett Du- 
hautné. — Csupa szakadék, szikla és hepehupa.

— De én megyek! Az nagyon érdekes lehet! — 
csipogott Lucie. — Monsieur Szabó is szeretné látni 
az épen maradt házat. Ügye?

— Hát jó, ti mehettek, de vigyázz a cipődrey 
Lucie, mert a láva összekarcolja és tönkreteszi a bőrt!

Lucie és Szabolcs elindultak a párás, kénes szaka
dékok között. Duhaut úr rájuk bízta fényképezőgépét 
is, hogy csináljanak felvételeket a lávától körülvett 
házról. Az első öt percben Lucie vajszínű cipőjét szét
horzsolta a salak, sőt a csintalan leányzó kétszer el is 
esett, mikor átugrotta a szakadékokat. Felhorzsolta a 
tenyerét is, de nem sokat hederített rá. Végül mindket
ten fellélegzettek, mikor megérkeztek Mascali egyetlen 
házához, amely mögött a láva ketté vált. A lávahegyek 
szinte körülölelték az emberi alkotásnak ezt az árva 
oázisát.

Megnézték a szobákat, az istállót, ahol még ott 
hevert a szamarak szomorú alma: indiafügehulladék 
és száraz herelevelek. A falakra fekete festékkel Musso



lini sablonját festették, alatta a megszokott kiáltás: 
V. i 1 d u c e !  A kútban még víz remeg. Lucie leült 
a kút kávájára és félkézzel átkarolta Szabolcs nyakát.

— így kellene bennünket lefényképezni. De mit 
szólna az öreg hozzá, ha előhívná a képeket?

Hosszan, önfeledten kacagott ezen az ötleten. Majd 
komolyan beszélte:

— Milyen jól megértjük mi egymást! Mi sohasem 
veszekednénk. Szegény Jeanette most otthon sír, szen
ved amiatt a csúnya belga miatt. JFolyton veszekednek, 
mindig szakítanak, „örökre“ elválnak és egy hét múlva 
megint összeborulnak, kibékülnek és „örök“ szerelmet 
esküsznek. A belga féltékeny és kiálhatatlan. Jeanette 
meg érzékeny és roppant komolyan veszi a szerelmet, 
mint valami tragikai hősnő. Tegnap is összevesztek, 
ma biztosan kibékülnek. Én már rég kiadtam volna 
az útját ennek az öntelt és féltékeny tenornak.

— Szomorú dolog ez, — bölcselkedett Szabolcs. 
— Mert minden veszekedés ellenére mégsem tudnak 
meglenni egymás nélkül. A béke talán szerelmük halálát 
jelentené.

— Mi nem vagyunk a szerelmesek ilyen szeren
csétlen fajtájából. Ügye? Na, csókolj meg hamar!

— De Lucie, mi jut eszedbe? Mit gondol ez a ve
zető rólunk?

— Hogy férj és feleség vagyunk. Hogy nászúta- 
sok vagyunk, boldog, előírásos nászútasok, akik még a 
ciklopsok szigetén is csókolóznak.

— Nézzed, Lucie — szólt ünnepélyes arccal Sza
bolcs, — én nem szeretnék neked csalódást okozni. . .  
Te nagyon kedves, drága és szép gyermek vagy, de . . .



Szabolcs nem folytathatta tovább a komoly beszé
det. Lucie betapasztotta a száját és elszántan nyakába 
csimpaszkodott.

A vezető elfordult és fanyar arccal nézte a gő
zölgő szürke salaktengert. O tt volt a dóm . . .  amott 
volt a posta. . .  ott volt Szent Leonard temploma. . .  
Most, így magárahagyottan érezte az első rettenet ele
venségével, hogy milyen vigasztalanul igaz, amit min
dennap el kell ismételnie. Egy város borzalmas kihűlő 
hullája felett tovagázol a ma, az élet és a szerelem.

I3*
Á p rilis  3.

S o d ró d o m  továb b  és m ég kísérletet sem teszek arra, 
h o gy m egállják, h o g y  visszafo rd u ljak . E d d ig  m in d ig tu d 
tam , h o gya n  form áljam , irán yítsam  életem et, egyedü l 
m ost ne tud n ám ? A lig  hiszem , h o g y  végü l is veszth etn ék  
valam it és válto zh atn a világn ézetem  és eszm evilágom , 
m ert m ég m a is bízom  abban, h o g y  ő m eg fo g  térni 
elveim hez és eszm ényeim hez.

M in d errő l azonban m ég nem  esett szó. M ajd n em  
m inden délután eg yü tt v a g y o k  vele és sok m in d en rő l 
beszélgetünk, leginkább egyéni életünk ről, o lva sm á n ya in k 
ról, utazásainkról. É n  szándékosan kerülöm  a p olitikai 
és szociológiai tém ákat, ő sem em lít olyan  d o lgo k at, 
m elyn ek kapcsán n yílt  színvallásra kényszerülnék. A n y -  
n yit ad tam  m ár neki önm agám ból, h o g y  rajongó m é ly 
séges hitem et csak ak k or m u tato m  m eg neki, ha ő is 
teljesen k igo m b o lk o zo tt.

M o st m á r tisztábban látom  profilját. Érdekes és ro 
konszenves em ber. Ü g y  látom , h o g y  érzelm i élete u ra l
kodik egész lelkiségén, az befolyásolja tagadhatalanul 
m agas értelm iségét is. N a g y o n  sok szeretet lehet ebben  
az em berben, am it eddig ö n m agáról m ond ott, az m ajd 



nem  m in d  ezt igazolja. N é h a  olyan, m in t eg y  gyerek , 
n aiv, hiszékeny és rajongó. O ly a n  őszintén tu d  lelkesedni 
és o lyan  ham ar csügged el, szótlan, szom orú  lesz. T e g 
nap például o tth o n áró l beszélt. Eleinte h u m o rral, m ajd  
g ú n n yal rajzolgatta az o tth o n i v iszo n yo k a t, azután  
egyre keserűbb lett a hangja és a grim ásza. V é g ü l el
h allg ato tt és alig akart ú jb ól beszédbe kezdeni. H a  v á 
g ya iró l beszél, ú g y  csupa élénkség és elevenség. Ü g y  
g o n d olo m , ő v ágyak b an  éli ki igazi életét. M ilyen  k áp 
rázatos d o lgo k ró l tud néha beszélni! K eleti utazásokról, 
ő serd ők rő l, m esealakokról, b izarr álom képek ről. Ü g y  
tu d o m , h o g y  a m a g ya ro k  Á zsiáb ó l jö ttek  E u ró p á b a  és 
valószínűleg sok m indent h o zta k  m agukkal az őshazá
ból. íg y  talán ezt a lán goló  képzeletet, ezeket a tarka, 
puh aszövésű v ágyk ép ek et is, am elyek benne ú g y  élnek, 
izzanak , m in t a parázs. E z  a n agy vágyélet valószínűleg  
sok keserű percet o k o z neki, a szem éből néha m ély  szo
m o rú ság ot lehet kiolvasn i, m égis: ő titk o lja  szom orúsá
gát. T ö b b sz ö r m ondja, h o g y  m egbékült a v ilág  csúfsá
gaival, h o g y  benne elcsitul a panasz és az elégedetlen
ség. D e  m i lenne az, am i érzék en y lelkében az élet redőit 
elsim ítja, horzsolásait beheggeszti? V a n  talán valam i n agy  
hite, valam i n agy  eszm éje, am ely m inden történés felett 
áll, am elyn ek m agasságából m inden eltörpül és sím a síkká  
o lvad ? Itt  nem  látok tisztán, kell valam in ek benne lenni, 
am it eddig szándékosan v a g y  önkénytelenül eltakart elő
lem . M i lehet az összefogója, a foglalatja  ennek a 
léleknek?

M a  délután a C a ffe  N u o v o -b a n  ü ltü n k és ez alka
lo m m al sokat beszélt nekem  fajáról, a m a g y a ro k  á rva
ságáról, testvérnélküliségéről. So kat beszélt a K elet és 
N y u g a t, Á zsia  és E u ró p a  problém ájáról, m e ly  a m agyar  
népiélekben ép ú gy m eg van , m int p olitikai történel
m ében. Jólleh et, én nem  szeretem  és nem  helyes
lem  az em berek nem zeti elkülönítését, hiszen a mai 
társadalm i rendben csak o sztályo k  van n ak , M a g y a r-  
o rszágo n  épúgy, m in t Japán b an  v a g y  U ru g u a yb a n ,



mégis beszéde érdekes v o lt. N e m  is m ond tam  el
len neki. E z e k  a nem zeti tulajdon ságok, a m a g y a ro k  
árvasága az in dógerm án  E u ró p áb an  tulajdonképpen nem  
fontos d o lgo k . M eg lehet talán m agyarázn i egyes jelen
ségeket, érth etővé lehet tenni az ő érzelm i v ilá gá t és 
in tenziv vágyéletét, de szociológiai szem pontból m in dez  
lényegtelen rom antika. M in d en nek ellenére szívesen, sok  
érdeklődéssel hallgatom . M iért? A z e lő tt  kurtán  és hide
gen visszautasítottam  ilyen beszédet, m ely ellentétben áll 
elveim m el és ideológiám m al, m ost azonban szinte he- 
lyeslőleg hallgattam . Ü g y  látszik, csakugyan so d ró d o m  
továb b  az ö sztö n ö k  és titkos érzelm i erők árjában. D e  
m iért nem  kapaszkodom  m eg valam iben? M ié rt lettem  
m ost egyszerre m egalkuvó?

P alerm óból m egint rossz h íre k  jöttek . M ég el sem  
olvastam  pontosan a jelentéseket, ro p p an t han yag lettem  
és lelkiism eretem  ú gylátszik  elaludt kissé. Ezzel szem ben  
C ataniából n agyo n  kedvező a jelentés. A z  összes fü zete
ket szétosztották .

F á ra d t v a g y o k , bár előre tu d o m , h o g y  aludni nem  
fogok . M eg in t lum inált kell bevennem .

1 4 .

T udod, hogy szombaton már utazunk?
— Hova?
— Tindariba. Az öreg meg akarja nézni a görög 

színházat, meg Dioniziosz köveit.
— Ez már végleges elhatározás?
— Bizony végleges. Sem az öregnek, sem Jeanette- 

nek, sem nekem nincs több szabadságunk. Legkésőbb 
tizedikén Párisban kell lennünk.

— Szóval szombaton visszavonhatatlanul útra
keltek?

— .Űtrakelünk. Nemcsak mi, hanem te is. Mit



akarsz itt nélkülünk csinálni? Talán német nyelvlecké
ket akarsz venni Inge kisasszonytól?

— De mit keressek én Tindariban?
— Azt hiszed, engem érdekel az a sok kő és rom? 

Éppen ezért gyere velünk, akkor egyikünk sem fog 
unatkozni.

— Ez nagyon szép lenne, drága Lucie, de nekem 
más terveim voltak. Én először Siracusába szerettem 
volna menni, azután Girgentibe . . .

— Most megfordítod terveidet. Előbb Tindari, 
azután a többi. Tedd m e g ... Ügye megteszed? .Ha 
picurkát szeretsz, úgy megteszed.

Jeanette jött vidáman sietve. Karján sárga viasz
kos tarisznya. Zöld napernyője, melyen átizzot a nap
sugár, olyan volt, mint valami nagy sziromlevél.

— Nem jön fürödni, monsieur Szabó?
— Most nem, talán majd délután.
— Akkor siessünk, Lucie, hogy le ne késsük az 

autóbuszt.
A két francia lány tarka pillék módjára libbent 

tova a lejtős úton. Habos, színes selymek tapadtak tes
tükhöz, lábuk fehér és meztelen volt, kedvük gyere
kes és rakoncátlan. Vonzóak voltak és Szabolcsnak 
kedve támadt utánuk szaladni, mint régen-régen pöty- 
työs pillangók után.

De Szabolcs nem ment le délelőtt a tengerre, mert 
Inge úgy határozott, hogy délután fognak lemenni. A 
fürdéshez mindenesetre sok kedve lett volna. Forró 
napban a tiszta tengerbe menekülni, azután a homokba 
feküdni, majd megint belevetni magát a hűs hullá
mokba és úszni azúros villanások felé. . .  De felbugy-



gyant vágyát hamar lefojtotta valami mély és komoly 
kötelességérzet a könnyű vágyak és szeszélyek alá. Szinte 
ünnepies érzés hatotta át, mikor arra gondolt, hogy 
délutánja megint Ingéé lesz. Piros, magos, ünneplős 
órák voltak azok a dán leány társaságában!

Korán délután indultak. Az autóbusz zsúfolt volt 
és lent is már sokan fürödtek. Különösen amerikaiak. 
Szabolcsot feszélyezte ez a nagy társaság, az amerikaia
kat egyébként is mindig idegeneknek érezte.

— Ezek sohasem lépnek ki durva és gyerekes 
mentalitásukból — panaszolta Ingének. — Végiggázol
ják az egész földgolyót, de alapjában véve mindig o tt
hon vannak, legszűkebb otthonukban. Nem válnak meg 
nyelvüktől, pénzüktől, mindennapi életük apró szoká
saitól és értelmetlenségeitől. Sohasem tudják, merre 
járnak, egy szót sem tanulnak idegen nyelven és semmi 
sem érdekli őket az idegenben. Dollárral fizetnek, ame
rikai argot-val beszélnek az egész világon és legfőbb 
gondjuk, hogy ugyanúgy egyenek, igyanak, sportolja
nak, borotválkozzanak és köpködjenek, mint odahaza. 
Nekem nagyon idegenek.

— Sokban igazat kell adnom magának — bólintott 
Inge. De nekünk nem kell kedvünket rontani őmiat- 
tuk. Gyerünk talán az Isola Bellára, amíg ez az érdes 
yankee-zaj el nem csitul.

Mivel apály volt még, az Isola Bellára gyalog is 
át lehetett menni. Apálykor ugyanis vékony homokos 
földsáv kötötte össze ezt a kis szigetet a szárazfölddel. 
A sziget kezdeténél széles zöld kapú terpeszkedett. Miért 
elzárni ezt a kis szigetet, hiszen semmi kincs, semmi



érték nincs rajta s a tenger egyébként is naponként 
kétszer jónéhány órán át zárva tartja a szigetet?

— Ez a szent magántulajdon szimbóluma! — gú
nyolódott Inge, mikor a kaput kinyitotta. — Ez a 
sziget egy ismeretlen herceg tulajdona, aki talán még 
sohasem járt rajta, de azért lakatot tétetett tulajdonára. 
A jámbor emberek érdeklődnek és sóhajtva mondják: 
„milyen kegyes a herceg, hogy nyitva hagyja a kaput<c. 
Ha ez a kapu nem volna, az emberek még azt sem tud
nák, hogy a herceg a világon van.

Vígan meneteltek felfelé a Szép Sziget nedves, 
sziklás ösvényein. Buja növények burjánzottak a ka
nyargó út mentén, duzzadt délszaki hársak, fekete cip
rusok, eltévedt citrom- és olajfák. A kis sziget tulajdon
képen sziklás hegy volt, de a sziklákat már befödte a 
moha és a lomb. Fülledt, ózonos levegő pihegett a fák 
között.

Egyszerre egy sziklafolthoz értek, ahonnan le le
hetett látni a homokos partra, a fürdőzők strandjára. 
Az amerikaiak még mindig hangosak voltak, a parton 
egy gramofon recsegett. A kilátás külömben nagyon szép 
volt, a Capo S. Andrea nyájas öblöt zárt körül, mely a 
végtelen tengerbe ámult. A vízben sötét ibolyás árnyak 
bújkáltak, a parton tarka virágágyak, egy-két piros
tetős ház, felettük futnak a vasúti sínek s eltűnnek a 
alagút fekete szájában.

— Valóban szép ez a sziget! — tört fel Szabolcsból 
és kijebb akart lépni, hogy szélesebb panorámát fog
jon át a tekintete.

— Az Istenért, ne menjen tovább! — kiáltotta 
Inge és megragadta Szabolcs karját. — Nem látja a



meredek mélységet? Ez a szikla külömben is a roman
tikus öngyilkosok sziklája. A múltkor egy lady is le
zuhant innen, aki a magasból akarta nézni, mint úszik 
a lánya. Elszédült és a tengerbe esett. Veszélyes hely ez.

— Hát komolyan aggódik az életemért? — neve
tett Szabolcs.

— Komolyan, egész komolyan.
— Jó, kis Inge — és megcsókolta a kezét.
Tovább mentek, feljebb a kis sziget csúcsára. Fenn

egy félbemaradt kőház álldogált szomorúan és siváran, 
mint elcsuklott tervek, elhervadt álmok szimbóluma. 
De Inge és Szabolcs nem látták a házikó korcs szomo
rúságát. Vidáman léptek be és letelepedtek a köves 
padlóra.

— Egészen kedélyes hely ez itt! Kicsit kezdetle
ges, de nagyon lakályos.

— Kőkorszakbeli lakályosság — kacagott Inge és 
batyujából kiszedte fürdőkabátját, hogy kényelmesebb 
ülést csináljon mindkettőjüknek. — De azért kedves 
úgye? Nekem egyébként azért is rokonszenves ez a 
menedékház, mert az én félbenmaradt életemre emlé
keztet. Igen, én is félbemaradtam, nem építettem pol
gári hajlékot az életemnek, a nyers kövek, a kopasz 
falak szabadon állnak . . .

— Beszéljen! Folytassa!
— Berlinben jártam az egyetemre, ösztöndíjas 

voltam és sok kedvvel kezdtem el a tanulmányaimat. 
Filozófiát és germán nyelveket tanultam, most már rég 
készen kellene lennem és valamilyen dán kisvárosban 
osztályoznom kellene a gimnázium növendékeit. De 
nem lettem tanárnő. . .  Az első évben még kitüntetés



sel kolokváltam, de azután. . .  mindig több és több 
szociológiát olvastam, öszehasonlító nyelvészet helyett. 
A környezet hatott rám. Kemény, hites emberek, lel
kes, elszánt harcosok . . .  Belesodródtam az árba, fiatal 
és tennivágyó lelkem munkára, harcra áhítozott. Tenni 
akartam valamit. Elvállaltam mindenféle veszélyes fel
adatot, szembeszálltam a rendőrséggel, tüntetésekben 
vettem részt, röpiratokat osztogattam és sokszor na
gyon elégedetten és nagyon fáradtan tértem nyugovóra. 
Azt hittem, hogy közelebb vittem az emberiséget a 
nagy cél felé. Szép idők és szép, húszéves hitek voltak 
azok!

— És ma?
— Ma már hidegebben és keserűbben látom a dol

gokat. Marxista voltam és az is maradtam mind máig, 
de sok csalódás ért az utóbbi évek során. Főleg az em
berekben csalódtam. A hitek, eszmények olyan tiszták 
és az emberek olyan piszkosak. Ha a nagy eszmények
nek tiszta, hites emberei lennének, úgy nagyon közel 
lennénk a megvalósuláshoz. De így minden elcsuklik, 
balul üt ki, kudarcba fullad. Moszkva kísérletezik, sze
mélyi harcokban éli ki magát, külföldi emberei minden 
apróságért a tenyerüket tartják. Ma még nagy a káosz, 
a sár, a rendszertelen munka. Nem látni a hajnalt, az 
új napot, a világosságot. . .  De persze, azért dolgozni 
kell, ha talán hibásan, ostobán, de hittel és lelkes tenni- 
akarással. Dolgozni kell a szebb holnapért, a megvál
tásért.

Szabolcs helyeselt.
— Ez így is van. Én azt hiszem, hogy mindazok, 

akik előtt nem közönyös az emberiség sorsa, akiknek



tekintete messzebb lát a mánál s akiknek szivében csak 
egy parányi csirája él a humanizmusnak, azok dolgoz
nak a szebb holnapért és a megváltásért.

— Csakhogy vannak teljesen hibás utak is, mond
hatni zsákuccák. Mikor ö n  humanizmusról beszél, ak
kor már is zsákuccában indult útjára.

— Miért? — kérdezte kissé türelmetlenül Szabolcs* 
— Én úgy tudom, hogy a humanizmus a helyes em- 
berszeretetet jelenti. Persze nem arról az emberszere- 
tetről beszélek, amely minél boldogabbá akarja tenni 
az embereket. A boldogság nem lehet etikai cél, az em
beriség hivatása nem a boldogság, hanem a kötelesség. 
Kötelességünk az igazságot keresni, az abszolút igaz
ság irányában menni. Az embereket aszerint értékel
jük, ahogy kötelességüket teljesítik, ahogy az igazság 
útján haladnak. Aki az igazságért küzd, aki azt be
csüli, hiszi és szereti, az éli a helyes és nemes emberi 
életet. . .  Az igazi emberszeretet tehát az igazságot sze
reti az emberben és az. igazságot akarja tisztábbá, na
gyobbá tenni az emberi lélekben. A szebb holnapot én 
az igaz ember megteremtésében látom.

— Ezek filozófiai elméletek, a rigorisztikus huma
nizmus dogmái. A gyakorlatban azonban nem elégedhe
tünk meg ilyen elméletekkel. Hogy akarja az igaz em
bert megteremteni? Hát nem látja a mai társadalmi 
rend válságát? A kapitalista társadalomban minden be
teg: termelés, a népképviselet, az egyház, a művészet 
éppúgy, mint a filozófia. Hogy képzeli hát a humaniz
mus gyakorlati megvalósítását, a szebb holnap, az igaz 
ember megteremtését?

— Semmiesetre sem harccal és erőszakkal. Én úgy



képzelem, hogy vannak kiválasztottak, akikben tiszta 
teremtő erő lakozik, akik az istenség szellemét és aka
ratát érzik magukban. Az istenség teremti az embert, 
azok tehát, akik az istenség akaratát hordozzák, hivatva 
vannak megteremteni az igazi embert, a szebb holnapot. 
Ezt az igazi embert bármilyen társadalmi rendben meg 
lehet teremteni. Manapság minden társadalmi rend vál
ságba kerül, a kapitalista éppúgy, mint a bolsevista, ki 
tudja melyik hal meg előbb, melyik olvad be a má
sikba, melyik találja meg helyesebb és egészségesebb 
fejlődési irányát? De ez tulajdonképpen nem is fontos. 
A fontos az, hogy olyan emberek vezessék az államo
kat és a társadalmat, akik hivatva vannak az új embert 
megteremteni. Ha minden vezető és irányító állásba 
ilyen kiválasztott, tiszta, teremtő erő kerül, akkor ha
mar fel lehet építeni az új, boldogabb, az igazi világot. 
Gondolja csak meg, hogy egy miniszter, népbiztos, vagy 
más vezető ember, hogyan tudná átformálni az embere
ket. Mennyire más mentalitást lehetne az emberek, a 
tömegek közé vinni! Olyan mellékes lenne a társadalmi 
forma, ha a vezető emberek igaz, jó és kiválasztott em
berek lennének, akik nagy eszméiket, a szebb holnap 
megteremtését becsülettel és teljes odaadással szolgál
ják. És mellékes lenne akkor az is, milyen államban él 
az ember, mindenütt ugyanaz a tiszta jószagú levegő 
lengene, sehol sem lennének ellentétek, fenyegetések, 
harci készülődések, hiszen azok, akik Isten akaratát 
érzik magukban, nem készíthetnek elő háborút és szen
tesített tömeggyilkosságot, azok a szebb holnapot, az 
igazibb embert teremtik meg, akinek lelkében elhalvá-



nyődik a gyűlölet és a bosszú, mint ahogy derengéskor 
elsápadnak az éjszaka sötét borzalmai.

Szürke, puha felhők kúsztak feljebb és feljebb az 
égen. Inge összeráncolt homlokkal kémlelte a borulást, 
majd nagy szürke szemei lesímultak az égről és kis té
továzás után megállapodtak a szokatlan élénkséggel be
szélő Szabolcson. Szabolcs elhallgatott, azt hitte, Inge 
akar beszélni, de a lány csak biztatást küldött tekin
tetével.

— Folytassa! Most én kérem, hogy folytassa!
— Ne vegye zokon, hogy ennyit beszélek — 

kezdte el némi zavarodottsággal Szabolcs, — de ezeket 
a dolgokat el kell mondanom. Nem szeretném, ha kö
zénk homályosság vagy téves felfogások furakodnának. 
Nyíltan meg kell mutatnunk magunkat egymásnak.

Inge bólintott. Szemei lecsukódtak.
— Én úgy látom, hogy a háború különös tébolyba 

sodorta az embereket. Különben teljesen érthetetlen 
volna, hogy azok az emberek, akik egymást sosem lát
ták, akiknek soha semmiféle nézeteltérésük nem volt, 
egymás életére törjenek. Ez a tömegőrület azonban 
nem szűnt meg a háborúval. Még ma is vannak, akik 
gyűlöletre úszítanak, akik gyűlöltté akarnak tenni né
peket, fajokat, nyelveket, vagy osztályokat. És be kell 
vallanom, hogy nem sikertelenül. Most tehát két em
bercsoport áll egymással szemben: az egyesítő, a békét 
vágyó, az építők csoportja, a konkolyhintő, a harcosok, 
a rombolók csoportjával. A szeretet áll a gyűlölettel 
szemben. Ez mindenesetre más szempont, mint az öné, 
kedves Inge, ö n  valószínűleg azt gondolja most, hogy 
ez polgári ábránd, kapitalista érzelgősség. Pedig nagyon



messze van tőlem mindaz, ami az úgynevezett kapita
lista eszmevilágba tartozik. Rokonszenvem, szeretetem 
mindig a szegényeké, az elnyomottaké. De igazságta
lannak tartom a jóságnak, a szeretetnek marxista kö
rülhatárolását.

Inge kissé nyugtalan lett. Szempillái, orrcimpái fino
man remegtek, mintha valami vihart szimatolt volna. 
A hangja is vibrált, a tónusa pedig bizonytalan lett.

— ö n  mindenesetre meleg és mélységes érzelmi éle
tet él, kedves barátom. Nem kételkedem szavainak 
őszinteségében, de ebben az általános emberiben kevés 
a gyakorlati, az életrevaló, ö n  nem tudna feleletet 
adni például arra a kérdésre: hogyan szüntetné meg 
azokat a lázító, borzalmas és embertelen igazságtalan
ságokat, amelyeket a kapitalista társadalmi rend magá
ban rejt?

— Alig hiszem, hogy egy új társadalmi rend ki 
tudná küszöbölni az igazságtalanságokat és az ember
telenségeket. A bolsevizmusról például ezt nem lehet 
állítani, de hiszem azt, hogy igaz, jó és becsületes em
berek meg tudják szüntetni a csúnyát és a gonoszát. Én 
hiszek a jó diadalában és uralmában, mert a jó erő
sebb, mint a gonosz, a fény erősebb, mint az árnyék. 
Én nagyon is komolyan hiszek abban, hogy az ember
ben a szeretet az egyedüli mozgató energia. Emlékszik, 
hogyan fejezi be Dante az Isteni Színjátékot? „L’amor 
che move il sole e Paltre stelle". A szeretet mozgatja a 
napot és a többi csillagot. A földet is, ezt a szomorú 
bolygót. És az embert is, kedves Inge. Én hiszem, hogy 
az ember nem gyilkolásra született. Én hiszem, hogy 
mi tulajdonképpen jók vagyunk, csak erre rá kell esz



mélni. Megint meg kell találni az igazi kötelességün
ket, meg kell találnunk hivatásunkat és holnapunkat. 
Nem a rendszerek, a dogmák a fontosak, hanem az ér
zések, melyek az emberek mozgását és cselekvését irá
nyítják. Mert minden elmúlik: a társadalmi rendszerek 
éppúgy, mint az államok, a harci jelszavak és a küzdő 
osztályok. A gyűlölet is elmúlik, kedves Inge, nevetsé
gessé és torzzá törpül. Csupán a szeretet örök, mert 
hiszen a szeretet mindennek mozgatója. „L’amor, che 
move il sole ..

Inge fölugrott és kifutott a menedékházból. Arcát 
a bolyhos ég felé tartotta és szemét lehunyta, mint az 
alvajáró. Szabolcs ijedten futott utána és elkapta a 
kezét.

— Hova? Hova akar menni?
— El kell mennem magától — szólt csendesen

Inge.
Egészen sötét lett, majd vastag csöppekben csö

pögött az eső. Szabolcs lassan visszavezette Ingét a me
nedékházba. Hajában és ruháján nagy, remegő eső- 
csöppek sötétlettek. Szája szélén élesen húzódott végig 
az a két szomorú vonás és majdnem csúnyává árnyé
kolta arcát. Engedelmesen, lecsuklott fejjel kullogott 
Szabolcs mellett, mint a megláncolt és megbékült bű
nös, aki belátta, hogy a menekülés hiábavaló. Alig ér
tek fedél alá, az eső zuhogni kezdett, majd villám ha
sította végig a tintasötét borúlátót.

Leültek régi helyükre, a sárgacsíkos fürdőkabátra.
— A violáknak kellett már ez az eső — szólt hal

kan maga elé a szőke lány és elkalandozott tekintete.
— A violák már várták az esőt — mormogta Sza-



cseppet.
— Milyen furcsa — tűnődött Inge, — hogy nem 

lehet menekülni. Itt kell maradni... Itt kell maradni...

z eső szaporán verte a félbemaradt menedékházat.
A bennülők alig tudtak megmenekülni a befröcs- 

csenő cseppektől, hiába bújtak össze a sarokban, lábuk, 
de sokszor arcuk is vizes lett, ruhájuk pedig nedves 
foltoktól tarkállott. összebújtak, de semmit sem szól
tak. Szabolcs úgy érezte, hogy Inge már nem lenne 
mellette, ha ez a zivatar nem marasztalja a menedék
házban. El akart menni és panaszosan sóhajtotta, hogy 
itt kell maradnia. De miért? Bántotta szavával? Olyan 
idegen és bántó volt a beszéde? Az igaz, hogy más 
látószögből nézik az életet, de hiszen vannak találkozá
sok és azonosságok világszemléletükben. Nem kell min
denütt az ellentéteket keresni, mert akkor két lélek so
hasem találkozna. . .  Inge most érthetőbb lett előtte. 
Kemény, hívő ember, aki tudja, mit akar és miért él. 
De kissé kellemetlen benne ez a kemény öntudatosság, 
ez a rideg fegyelmezettség, amivel gondolatait és érzé
seit rendezgeti. Jó volna feltépni a zsilipeket, hogy 
meglássa az érzések sodrát és erejét.

A percek az esővel együtt zuhogtak.
— Késő van már?
Nem akarta megnézni az óráját, de különben sem 

segített volna az idő pontos ismerete, ilyen esőben 
semmiesetre sem lehet elindulni. A zivatar nem tarthat



sokáig, a felhők sietve nyargalnak tova, a fények erős- 
bődnek, majd elfúlnak, az eső kopogása sem egyforma.

Inge lassan rátette kezét Szabolcs kezefejére.
— Legyünk jó barátok, Szabolcs. Nekünk minden 

bizonnyal itt kell töltenünk az éjszakát, nem lenne te
hát okos és ildomos dolog, ha közöttünk a némaság és 
ellenszenv dideregne.

— Ellenszenv? — csodálkozott Szabolcs. — Hát 
valaha is volt közöttünk ellenszenv?

Inge csendesen bólintott.
— Igen, az előbb gyűlöltem egy kicsit.
Szabolcs hangosan kacagott.
— Maga gyűlölt engem? Kérem, mondja meg 

miért?
— Mert el akart téríteni a hitemtől. Maga nagyon 

jó hittérítő lenne.
— Talán eredménnyel térítettem? — kérdezte élén

ken Szabolcs.
Inge hallgatott. Szája szélén ismét erősbödött az a 

két sötét vonás. Csak sokára kezdte el a beszédet.
— Igen. Ügy érzem, hogy más lettem, hogy szét

hullott a régi énem . . .  Ez tulajdonképpen tragikus va
lami . . .  Nem tudom, hogy fogok továbbmenni. Ma 
még semmit sem látok tisztán, csak azt tudom, hogy 
szavai sok mindent felkavartak bennem . . .  Lehet, hogy 
megnyugszom és minden megy tovább úgy, ahogy ed
dig m ent. . .  Áz is lehet, hogy valami meglazul bennem 
és a gép felmondja a szolgálatot... Nem látok tisztán...

— Bocsásson meg, drága Inge, én nem akartam 
megbántani. Nem akartam támadni, vagy lelkének fe
gyelmét megbontani.



— Tudom, nagyon jól tudom. Ezért nem is ne
heztelek magára. A viharnak nincs mindig kimutat
ható oka, a lelki változásokat nem lehet mindig meg
magyarázni és megokolni.

Elhallgattak. Az eső csillapodott, csendesedett, nyu
gat felől meleg, sárga fények derültek. Szabolcs felállt 
és kissé széttekintett.

— Az eső mindjárt eláll, nemsokára indulhatunk.
Inge pajkosan mosolygott.
— Hova indulna?
— Haza — válaszolta komolyan Szabolcs.
— Alig hiszem, hogy ma még hazajutunk — szólt 

mosolygós fölénnyel Inge. — A dagály ilyenkor már 
tökéletessé tette a szigetet, elnyelte az összekötő föld
nyelvet. Az is lehet, hogy a vihar előtt bezárták a ka
put és így még fürdőruhában sem lehetne átgázolni a 
földnyelven. Csónakkal ugyan át lehet jutni, de ki 
jönne át csónakkal a túlsó partról?

— Szóval az éjszakát itt kell töltenünk.
— Minden bizonnyal.
— Ezek szerint a Szép Sziget foglyai vagyunk?
— Miért foglyai? Miért nem korlátlan urai? Hi

szen mi vagyunk most egyedüli lakói a szigetnek.
Az eső elállt, az eső rabjai előtt szabad volt az út. 

A búcsúzkodó napsugár forró, narancssárga sugarával 
áttüzesítette a leveleket és az ágakon remegő csöppeket. 
Inge és Szabolcs lassan lementek a zöld kapuig. Talán 
fürdőruhában mégis átmehetnének a partra, fejükön 
vinnék ruhájuk batyuját és odaát aztán ismét felöltöz
ködnének.

De a zöld kapu zárva volt.



— Át fogunk mászni!
Azonban számolni kellett a batyu átvitelével, ne

hogy valahogy a vízbe essen, no meg a szegesdróttal, 
amely könnyen felhasíthatná az átmászók lábait. Csüg
gedten, csalódottan álltak a kapu mögött. A túlsó par
ton senki. Az álmos, néma este kényelmesen vetette 
ágyát az elhagyott kabinok és sziklák között.

— „Milyen kegyes a herceg, hogy bezárja a ka
put“ — ferdítgette Szabolcs Inge szavait, mert pár órá
val előbb épp az elenkezőjét állította az ismeretlen 
hercegről.

Mindketten nevetni kezdtek és visszaindultak a 
sziklás úton. Fülledt, zavaros érzések gomolyodtak bel
sejükben, és talán mindketten arra gondoltak, hogy 
milyen jó, egyszerű és problémátlan dolog lenne 
most a Pensione Rosában ülni, várni az estebédet, a 
lazacarcú angolokat nézni, Alinari úr suttogó panaszait 
hallgatni a fascista uralom ellen és vacsora után meg
kérni Jeanettet, hogy énekeljen valami régi provencei 
éneket. Mindketten rosszúl érezték magukat ebben a 
bizonytalanságban, ebben a fonák, ostoba és kényel
metlen helyzetben.

— Üljünk ki egy sziklafokra — ajánlotta Inge. — 
Hátha meglát egy halászbárka és visszavisz a partra.

Le is telepedtek az egyik sziklára. ^A tenger azon
ban teljesen néptelen volt, a halászbárkák úgylátszik 
még a vihar előtt beköltöztek a kikötőbe. Síma, sárga 
fények nyúltak el az ibolyás víztükrön, messze felhők 
lebegtek a horizont felett, és az alkony nyájas, rózsa
szín csókokat lehelt habos bóbitájukra. A csend végtelen



hatalma könyörtelenül birtokba vette az eget, a ten
gert, sziklákat és a hegyeket.

— Inge! — buggyant ki Szabolcs száján, bár sem
mit sem akart mondani, de ebben a lelki kúszáltságban 
és dermedt csendben kellett ez a biztos, hangos szó.

A lány odanyújtotta kezét. Ezzel megint a hall
gatás furakodott kettőjük közé. A hullámok szelíden, 
halkan törtek meg a sómarta sziklákon. Az este is 
olyan halkan szőtte ibolyás fátyolát, mintha félne, hogy 
felébresztene valami duhajos, sikoltós szenvedélyt. Inge 
lehunyta a szemét és úgy érezte, hogy szédülten áll egy 
sziklafokon. Ha még egy pillanatig tétovázik szédülé
sében, akkor lezuhan. Nagyon gyengének és támaszta- 
lannak érezte magát. Görcsösen kapaszkodott Szabolcs 
karjába és közelebb húzódott hozzá.

Sokáig tartott, míg ez a két bizonytalan, tétován 
vergődő lélek megtalálta egymást a végtelen, acél
szürke csendben, az alkony néma bíborsóhajos haldok
lásában.

1 6.

A vendégek szerteszéledtek az estebéd után, legtöbbje 
az olvasóban telepedett le. Mária, az olasz bakfis 

leült a zongorához és néhány divatos tangót meg san
zont sírt el a billentyűkön. Duhaut úr egy ma érkezett 
prágai banktisztviselőnek beszélt a primitív szicíliai kép
faragásról, Gravelék és Mrs. Mary merev arccal olvasták 
zörgős újságjaikat.

Jó későn érkezett meg Mellaert úr, aki nem igen



leplezte rosszkedvét, mikor megtudta, hogy Szabolcs 
nincs itthon.

— Kár, hogy nem tudtam előbb, a mi hotelunk
ban van egy bécsi lány, aki elég jól kísér. Délután kí
sért néhány flamand dalt s meg voltam elégedve já
tékával. De hol is van az a magyar úr?

Jeanette vállat vont, Lucie azonban nem engedte 
el csípős válaszát.

— Maga talán fizetést ad neki, hogy ilyen szigo
rúan számonkéri távolmaradását?

Mellaert úr nem csapott vissza. Jeanettehoz for
dult és idegesen ismételte:

— Ha tudtam volna, hogy Monsieur Szabó nincs 
itt, akkor elhívtam volna azt a bécsi lányt. Käthe na
gyon szívesen eljött volna. Így hát nem rendezhetünk 
hangversenyt ma este. . .  Monsieur Szabó mindenesetre 
bejelenthette volna, hogy más elfoglaltsága lesz estére. 
Most hiába hoztam magammal a kottákat. Az ember 
készülődik. . .

— Menjünk talán a kertbe. . .  — szólt Jeanette 
halkan és alázatosan.

— Hát menjünk! — kiáltott Mellaert úr és az 
énekesek elhagyták az olvasószobát.

A padrone később maga is felnézett az olvasóba. 
Nem tagadhatta le aggódását és rossz sejtelmeit.

— De hol lehetnek ilyen sokáig? — kérdezte Lucie.
— Talán csak nem történt valami szerencsétlen

ség? — sóhajtotta Duhautné.
— Igazán nem tudom, mit higyjek — töprengett 

ráncolt homlokkal Alinari úr. — Inge kisasszony azt



mondta, hogy fürödni megy és hat órára itthon lesz. 
Közben jött a vihar. . .  talán bemenekültek valahová.

— De azóta már elmúlt a vihar.
— Baj nem érhette őket — szólt bizonytalanul a 

padrone. — Baj semmiesetre sem érhette őket, majd 
csak itt lesznek. Lehet, hogy valahol megvacsoráztak...

Mrs. Mary értett valamit a francia beszédből és 
sietve újságolta a hírt Gravelnének, aki anyanyelvén 
kívül egy nyelvet sem ismert.

— Az a Miss, aki ma este hiányzik, eltűnt. Most 
beszélik, hogy eltűnt. Nem tudják, hol lehet.

Gravelné mohó szeme szinte lángolt vastag szem
üvege mögött. De arca meg sem mozdult, mikor ér
deklődött.

— Eltűnt? Kivel? Hogyan? Mikor?
— Azt hiszem, azzal az úrral, aki zongorázni 

szokott. . .
Kint millió meg millió csillag szikrázott a puha 

vakondokkék kárpiton. Az eső után fellélegzettek a vio
lák, a rózsák, a mimózák, a babérbokrok. Vastag, fül
ledt pára úszott a kert felett.

— Nekem nagyon kellemetlen v o lt. . .  — sóhaj
totta Jeanette.

— De ez már mégis csak furcsa — indulatosko- 
dott Mellaert úr, — hogy én ne fogadhassak látoga
tókat a lakásomon! Én megfizetek a szobámért és azt 
csinálom ott, ami jól esik és azt fogadom, aki nekem 
tetszik.

— Itt szigorúak az erkölcsök, Gustave. A múlt
kor hallottam, hogy Rómában egy hölgy nem tudott 
fivérével beszélni, akinek más szállodában volt szobája.



Nem engedték fel hozzá, a portás még azt sem tette 
meg, hogy lehivatta volna fivérét.

— Belegázolnak az egyéni szabadságba!
— Szigorúak az erkölcsök. És nekünk alkalmaz

kodnunk kell hozzájuk.
— Eszerint te nem akarsz többé hozzám jönni?
— Nem tehetem, Gustave, lásd be, hogy nem te

hetem. Ha egyszer nyíltan és éppen nem tapintatosan 
tudomásomra adják, hogy nem látogathatlak meg, ak
kor azt hiszem nincs helye a további kísérletezésnek.

Mellaert úr öklével aprókat ütögetett a pádon.
— Az a szemüveges mondta ezt?
— Igen, az, aki ott ül jobbra az irodában. Elég 

jól beszél franciául. . .
A csillagszemek szinte lázasan csillogtak a párás le

vegőben. Szegfű- és jázminillatok keltek útra az éjsza
kában és úsztak, úsztak tovább, mint fülledt nyári 
álom. Innen-onnan újabb illatok kapaszkodtak fel erre 
az álomhajóra: sárga violák, bíbor imolák, felnvílt- 
szemű hajnalkák, ájultfejű rózsák, büszkén nyújtózkodó 
jácintok, kába tubarózsák és nőszirmok küldték szét 
csókos leheletüket. A fülledt illatfűzéres álomhajó las
san úszott tovább és tovább a pálmák és ciprusok fe
lett, majd sülyedni kezdett a tenger felé.

— A violák elküldik üdvözletüket. Érzed?
— Igen. Mikor esni kezdett, először rájuk gon

doltam. Most hálálkodnak a rágondolásomért.
• — Kedvesek . . .  Milyen finom illat!
Inge felült és úgy kémlelte a tengert.
— Egy-két óra múlva már kezdődik az apály. Ügy 

hiszen akkor hazamehetünk. A kapú melletti sziklák



is kijönnek a vízből, talán át sem kell másznunk a ka
pun. De most fáradt vagyok.

— Feküdj le, tedd ide a fejedet!
Fürdőkabátjából kis párnát csinált, arra fektette

fejét és felbámult a vibráló, villodzó csillagmezőre.
— Mennyi csillag! Milyen titokzatosak, milyen vég

telenek. Felgyúlnak, csillognak, elfúlnak. Soknak még 
a fénye sem érkezett ide . . .  Milyen borzalmas ez a sok 
csillag, milyen szédítő ezeknek a végtelen távolságok
nak elgondolása. . .  Milyen ijesztő dolog elgondolni, 
hogy hol van a vég, az ok, a mozgató erő . . .

Szabolcs szelíden megsimogatta a szőke fejet. Inge 
fáradtan, békés belenyugvással, mintegy engedelmesen 
idézte:

— L’amor che move il sole e l’altre stelle.
És szemei lecsukódtak, mint fáradt, gondtalan kis 

gyereké.
— Milyen világos van . . .  — dünnyögte álmosan, 

akadozva, majd némi szünet után hozzátette: L’amor.... 
che move... il sole... e l’altre... stelle...

Szabolcs mereven nézte a bágyadt, álombasímuló 
arcot. A csillagok egyre lázasabban, veszettebben csó
kolták fényüket a tengerre, a kószáló illatok szárnyaira 
és Inge szép, szelíd homlokára.

17-
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M o st m ár ko m o lyan  és végérvén yesen  jelenthetem , 
h o g y  elvesztettem  a régi énem et. N e m  v a g y o k  árulója  
ü gyü n k n ek , de m ár nem  tu d n ám  o ly  hűen és feltétlen  
odaadással szolgálni, m in t eddig. E z t  m eg kell írn om



R a b c elvtársn ak is, n yíltan  m eg fog o m  írni, h o g y  nem  
m egy to v á b b , m egin gott a h item . N e m  az eszm ében, 
hanem  a m ódszerekben. M e rt  u tóljára is ki biztosít, 
h o g y  ez az ú t a helyes, am elyen m ost m enetelünk ?  
Engels álm a m a m ár n aiv  dajkam ese Lenin bolsevizm usa  
m ellett. Pedig L en in  is a K o m m u n ista  k iá ltv á n y b ó l in 
dult ki és B uh arin, m eg Sztálin , m eg T r o c k ij, m eg m in 
d en re fo rm á to r Engelsig, M a rx -ig , Beruskiig, W e itlin g -ig  
m egy vissza m ik o r refo rm já t, uralkodási és gazdasági 
rendszerét m egokolja. A  g y a k o rla ti rendszerek és tén yek  
o ly  m essze kerüln ek az elm élettől, m int K risztu s tanai 
a nevében elk övetett h áb o rú k és ítéletvégreh ajtások* b o r
zalm aitól.

E ze k  nem  új dolgok, de igazságukat, tegn apelőtt óta  
érzem  igazán. M o st nem  azt érzem , h o gy  elsodródtam  
elveim től, ideológiám tól, h o g y  valam i ösztön, valam i ér
zelem  elh om ályosítja tisztánlátásom at, hanem  ellenke
zőleg, ú g y  érzem , h o gy  új fé n y  g y ú lt fel lelkem ben. E d 
dig o lyan  egyszerűen és gyerekesen hittem  azt, h o gyh a  
a d o lgo zó k , a p ro letáro k  egyesülnek, ak k o r m egszűnik  
m inden igazságtalanság és lázító  fájdalom . M o st v a la h o g y  
tágu lt a látó k ö rö m , új h o riz o n to k  n yíln ak  fel előttem . 
És éppen Szabolcs v o lt  az, aki új csúcsokra v itt , ahonnan  
új lá tó k ö rö k  szélesbbedtek és világosod tak m eg előttem . 
Pedig, h o g y  szerénykedett, m ik o r először egyedü l v o l
tu n k  és a C astelló ra m en tü n k. M ég ma is pon tosan  em 
lékszem  szavaira: „ N e m  hiszem , h o g y  én az ö n  látó 
k ö rét kiszélesíthetném , Inge kisasszony“  és m égis ő v o lt  
az, aki m agasabb csúcsokra v itt  és m esszibbre m u tato tt. 
M o st látom  csak az em ber igazi lelkét és eszm ényét, h i
tének és h oln apjainak új határait. M o st látom  csak tisztán  
a m indent betöltő  új eszm én yt: a szeretetet. M e rt eddig  
csak elveket láttam , eddig csak az értelem  és igazság  
harcos, szinte erőszakos ú tjait jártam , kegyetlenü l, elva
k ultan, hideg, k ö n yö rtelen  következetességgel. V a la m it  
m indig elfo jto ttam  m agam ban. N e m  tudtam  sohasem  mi 
az, azt h ittem  rom antika, kapitalista érzelgősség, valam i



csökevényes burzsoa cllágyulás, amit még nem tudtam 
magamból kigyomlálni. Most szabadul csak fel bennem 
ez az érzés. Felszabadult és elöntött mindent, mint gátat 
elsöprő folyam. A neve egyszerűen szeretet, része annak 
a nagy szeretetnek, mely a napot és a csillagokat is moz
gatja, amely mindent szeret, ami él, ami van, s aminek 
rendeltetését, holnapját sohasem tudhatjuk meg. Ez a 
szeretet már régóta kereste az utat az elvek és eszmék 
merev gátjain. Nem volt apám, akinek kezét megcsókol
hattam volna, akinek leikébe visszaönthettem volna a 
gyermek szeretetét. Anyám is korán ment el, nem volt 
kinek odaadni azt a sok melegséget, rajongást, életörö
möt, ami az ifjúság éveivel lelkemből kibimbózott. Az 
értelem, a hideg ész, az eszmék szigora és komolysága 
elfojtotta a szeretetet. Az évek múltak, szolgáltam az 
eszmét és féken tartottam az élni és feltörni vágyó ér
zelmet. De most eljött a Felszabadító, a Gáttörő! Be
láttam, hogy mi hiányzott örökösen passzívnak érzett 
életemből. A merev világnézet kegyetlen korlátai szét
hullottak, a szeretet szétfeszítette a gátat. Most látom az 
új célt és az új igazságot, most látom csak a napot és 
a többi csillagot.

Olyan egyszerűen kezdődött a dolog és most is oly 
egyszerű és természetes minden. Nyugodtan, szinte gyer
meki örömmel szalad a toliam: megtaláltam magamat, 
maradéktalan énemet és megtaláltam az embert.

A dolog úgy kezdődött, hogy fürödni készültünk, 
de a plázson néhány amerikai olyan dúrva zajt csapott, 
hogy átmentünk az Isola Bellára. Ó, az Isola Bella! . . .

Kopognak az ajtón.
— Inge kisasszony — zsong Jeanette hangja.
Inge becsapja a naplóját és kinyitja az ajtót.
— Búcsúzni jövök, Inge kisasszony — muzsikált 

tovább Jeanette és belép a szobába. — Későn érkez
tem az estebédre, már nem találtam az étteremben,



ezért most jövök, hogy elbúcsúzzam, hogy továbbra is 
kellemes napokat kívánjak önnek. Mi holnap reggel 
utazunk Tindariba.

— Szomorú, hogy el kell válnunk — sóhajtott 
Inge és tekintete elrévedt a szoba homályos zugába.

A nagy Elválásra gondolt s egy kis hajót látott a 
tengeren vergődni, távolodni. Mintha valaki integetne 
is a hajóról, rebbenő, vergődő kendőlobogtatással.

1 8 .

D rág a B aráto m ,

kö szö n öm  hosszú beszám olódat, de m ost arra k érlek, 
h o gy ne írjál töb bet, a lapot se k ü ld  többet, —  feledkezzél 
m eg rólam . M ég két hétig m arad o k  Sziciliában, de m á r  
nem  egy h elyen, ezért pon tos cím et nem is kü ld h etek . 
Legjobban  szeretném , ha elszakadna m inden kötelék , am i 
m ú ltam h oz és o tth o n o m h o z fű z, ha szabadon és m a- 
gam bafeledten élhetném  n y ű g - és robotnélküli n apjaim at.

N a g y o n  szép itt! És én teljesen m aradéktalanul sze
retném  kiélni ezeket a szép, szabad n apokat. V a la h o g y  
ú gy érzem , h o g y  m ost élem igazán és tisztán az életet. 
Itt fényesebb az ég, illatosabb a levegő és az em berek  
is jobbak, szebbek. Igaz, h o g y  sok elfogultsággal szem 
lélem és szeretem  őket, de az is igaz, h o gy az idegenek  
legtöbbje o tth o n  h agyja fa n y a r  arcát és csúnya h an gu 
latait, m ik én t a k o p o tt k alap o kat és szakadt gallérok at 
sem szo k tu k  becsom agolni b őrönd ü nk be. Ü n n e p i íze 
van itt m inden h étközn apn ak, m in th a kizárólag v ö rö s  
szám jegyekkel n yo m tá k  voln a a kalendárium ot.

So k szo r b iz o n y  elfelejtem , h o g y  honnan jö ttem . 
E g y  új én fo rm áló d ik  bennem , eg y  derűsebb, szabadabb  
és bold ogabb én, am ely sok tekintetben k ü lö n b ö zik  
attól a m ásiktól, aki otth o n  v égzi p ro fán  m u nk áját. S o k 
szor elvesztem  m últam at, h o vatarto záso m at s csak h o 



m ályos em lékek sejtetik a tegn apot, m eg a visszatérést. 
D e kö n n yen  tu d o k  átsiklani ezeken az em lékeztető je
leken, teljesen szinte részegen élem a m át és ö rü lö k  a 
m ának.

M in th a  valam i b old og szigetre vető d tem  voln a  
hosszú, verejtékes tengeri út után. A z  időnek szépséges 
szigetére. So k -so k  szürke, ólm os vergődéses nap után  
végre p artra  vetőd tem  az Id őn ek, az É letn ek  ezen a 
kis szigetén. És talán m eg fogsz érteni, ha nem  akarok  
visszanézni az útra, a k ű zk ö d ő , h án yk o lód ó  v ito rlá k ra , 
ha a szigetet járom , m élyen m agam ba szívom  a ciprusok  
és m im ó zák  sóhaját és az ég fényessége felé tarto m  ar
com at.

O ly a n  szép itt és ú g y  szeretném  ha T e  is itt lehet
nél, ha m in d azok  itt lehetnének, akik az idő szabad de
rűs szigetét becsülni és szeretni tudják. N a g y o n  szeret
ném  m agam m al vinn i ezt a sok fén yt, m eg lelkem  du - 
ruzsuló derűjét, de tud om , h o g y  m indhiába: o tth o n  el
fullad a v e rő fén y, a g ö rn yed t fan yar n apok árn yai alatt 
lelkem  m osolya eliram lik, m in t a csodaszarvas és a m i
m ó zák  finom , h alo ván y illatára rátipor a kem ény, csiz
m ás trágyaszag. V a la m it azonban mégis átm entek erről 
a bold og szigetről, valam it m égis m agam ba zá ro k  és fris
sen m eg őrző k , m ert nem  engedem , h o gy  elfo n n yad jo n  
v alam en n yi varázsos v irá g, am i m ost káb ultan, k ó tya -  
gosan lélekzik és liheg k ö rü lö ttem .

M ég két hetem  van , azután  m egint p ro fá n  szavak  
és szokásos d ú rva em berek és esem ények, m elyek  m egint 
felk arco lják  és véresre h o rzso lják  érzékenységem et. D e  
addig a m esekirályfi életét élem  és nem  ak aro k  arra  
gon doln i, h o g y  ez a varázslat nem sokára véget ér. E z é rt  
ism ételten kérlek, ha csak valam i n agyon  fon to s dolog  
nem  adódna, ne írj P alerm óba a főpostára ferm o  in posta.

Szeretettel ölel
Szabolcs.



Nem tehetem, drága Lucie.
— Te, persze, azt hiszed, hogy én olyan könnyelmű 

kis nő vagyok, akit az ember könnyen elfelejt. . .  Na
gyon fájna, ha ezt hinnéd rólam.

— Én nem hiszem ezt rólad, Lucie. Tudom, hogy 
a te szived finom és nemes jószág, éppen ezért becsü
löm és értékelem. De annak semmi értelme sincs, hogy 
veletek utazzak Tindariba.

— Hát jó, ha így gondolkozol. . .  De akkor ün
nepélyesen ígérd meg, hogy az ősszel eljössz Párisba és 
felkeresel bennünket. Az ősszel már a Sorbonnera fo
gok járni, szabad leszek és szép napokat adhatok neked.

Lucie felült, tekintete fellángolt, beszéde lelkes, 
csábos zenébe csapott.

—  Nem Párizsban laknánk, hanem Fontainebleau- 
ban. Tudod, nekem van egy barátnőm Marlotteban, 
amely egy nagyon pici falucska a fontainebleaui erdő 
szélén és ott foglak téged elszállásolni. Szobád ablaka 
a Loingra fog nézni, amely méla, síma kanyarulattal 
suhan tova a ház előtt. A szőke víztükrön aranyvörös 
cseppek úsznak, csónakáznak. A túlsó parton egy hatal
mas nyárfa áll, melynek levelei olvadt rőt színekben 
lángolnak. Sohasem láttál még ilyen nyárfát! Ezer és 
millió vörös levél remeg a gigászi koronán, melyek 
fájdalmas hintázással hullnak, egyre hullnak a folyó 
tükrére, mintha kábult aranypillangók szédülnének le 
az égből. A folyó néha oly síma, mint az álmok tava 
és szelíden őrzi, ringatja a föléje hajló fák őszi fájdal
mait. Ezüstszínű fűzfák, sápadt platánok, kénsárga szil-



fák, bágyadt, barna tölgyek, ájultzöld almafák, rozsdás 
páfrányok, zizegő sások szegélyezik a folyópartot és 
közöttük, mint királynő, magasan és fenségesen áll az 
aranyvörös nyárfa. Mindnyájan megnézik magukat a 
sima szelíd folyóban, fehér kacsák úsznak szemben a 
víz sodrával. Néhány piros tető bukkan ki a fák kö
zül és a falucska törpe, szegényes templomtornya, mely
ben szabadon hintázik a kis harang.

— Nagyon szép lehet. . .
— Gyönyörű! Valahányszor Marlotteban jártam, 

mindig megfogadtam, hogy ha egyszer valakit nagyon 
szeretek, oda költözöm vele. Milyen lágy, langyos, ál
matag ősz sétál az erdőben és a víz felett. Csak Corot 
tudta megfesteni a fontainebleaui őszök lelkét. Szereted?

—  N a g y o n .

— Megnézzük őt a Louvreban is, de leginkább 
Fontainebleauban keressük meg az ezüstlelkű nagy Co- 
rot-képeket. Párisba csak ritkán megyünk be, akkor is 
szorosan összebújunk az autóban és sosem hagyjuk el 
egymást. Mindenhová együtt megyünk és éjjel mindig 
visszatérünk Marlotteba. Kicsit messze van, az igaz, de 
nem utolsó élvezet éjjel átrobogni a szeptemberi er
dőn. Milyen csend! Ó, milyen hatalmas csend remeg a 
fák milliárdjai között! Mögöttünk felrebbennek a ha
lott falevelek . . .  Az avar nedves, kesernyés illata végig
cirógatja arcunkat. . .  A reflektor fényében olykor fel
villan egy szempár: macska? őz? bagoly? ember? De 
mi nem félünk, mi mindig együtt vagyunk. Ügye?

Lucie odasímult a férfihez, mint védelmet kereső 
kismadár és így megbújva csipogta:



— Tehát megígéred, hogy eljösz szeptemberben? 
Ügye megígéred?

Szabolcs nem válaszolt mindjárt. Egy kicsit töp
rengett azon, hogy őszinte legyen-e, vagy jószivű? Lucie 
felnézett és nagy, szomjas szemében türelmetlen vára
kozás vibrált.

— Te olyan szépen hívsz, szép gyermekem, hogy 
nem tudok nemet mondani. Beszéded olyan, mint a 
tündérmesék csábos hölgye. De honnan tudod, hogy 
én is szeretem az őszt, a ferde, fáradt napsugarat, a vö
röslő fákat, a szelid, síma víztükröt és Corot bús, só-> 
hajosan finom hangulatait?

— Csak sejtem.
— Drága gyermek vagy te, Lucie. Igazán fájda

lom, hogy el kell vállnunk, hogy te már holnap to
vább utazol. Most érzem csak, hogy nem is ismerlek 
igazán téged. Nem látlak tisztán. Valamit elviszel, va
lami titkot, valami nyugtalanító rejtélyt. . .  Sokat kell 
gondolnom majd rád és sohasem foglak megérteni.

— Ez jó lesz — mosolygott Lucie és lehunyta sze
mét. — Akkor eljössz szeptemberben. A kíváncsiság, a 
megismerési vágy fog hajtani. Nagyon várlak. De én 
nagyon ostoba szerelmes vagyok, én mindent odaadok, 
mindent megmutatok és ha már nem lesz több rejtély 
bennem, akkor te el fogsz hagyni. Érzem, hogy így 
lesz. Téged csak a titkok, a rejtélyek érdekelnek.

Lucie hangja panaszosan, fátyolosán sötét lett. 
Szabolcs kacagni kezdett, mert valahogy úgy érezte, 
hogy Lucie szavaiban új igazságok vannak, melyekkel 
azonban nem akart foglalkozni. Egy-két kurta hahotá- 
val átugrotta a nyugtalanító igazságokat.



— Milyen távoli gondjaid vannak neked, Lucie! 
Ki tudja, mikor foglak téged megismerni és ha meg
ismerlek, honnan tudod, hogy feltárt lelked nem erő
sebb vonzóerő-e, mint az eltakart?

Lucie lágyan, új melegséggel, új színekkel dorom
bolt tovább. Szabolcs horgászni fog a parton . . .  Milyen 
halak vannak Marlotteban! Szép fehérhasú süllők, ezüs
tös pisztrángok, olajzöld harcsák, rózsaszín mellű pon
tyok, tarka sügérek, szivárványos tüskés pikók. Gene- 
viévéknél zongora is van . . .  Ó-francia pásztorénekek 
hevernek kopott kék kötésben a zongorán, meg a Zampa 
nyitánya négykézre. Együtt fognak játszani és Szabolcs 
az ujjára üt, ha rosszul játszik. De ha jól játszik, akkor 
meg kell csókolni az ujjacskát.

Szinte váratlanul ugrott fel gyerekes, csacsogós ké
pei közül.

— Már késő van s nekem még csomagolnom is 
kell. Holnap korán kell kelni és elutazni.. .  Tindariba...  
egyedül. . .

Nem tudta tovább folytatni. Könnyeivel össze- 
maszatolta Szabolcs arcát és gallérját s aztán hirtelen 
kirohant az ajtón.

Az ajtó kissé nyitva maradt. Szabolcs csendesen, 
fájdalmas óvatossággal csukta be, majd észrevette, hogy 
Lucie zsebkendője a földön hever. Felvette a gyűrött, 
vizes kis selymet és megszagolta. Lucie retiküljének, ru
hájának, bőrének illata pihegett ebből a könnyes zseb
kendőből.

— Drága gyermek — szólt csendesen, bizonytala
nul, mert hangja megtorpant a kérdés és az állítás szét
ágazó hangsúlya előtt.



égre valóra vált a siracusai kirándulás. Alinari sür
gönyt menesztett barátjának, egy siracusai szálloda 

tulajdonosának és figyelmébe ajánlotta Ingét meg Sza- 
bolcsot. Csak két napot akartak Siracusában tölteni s 
azután megint visszatérni a Pensione Rosába. Inge némi 
izgalommal készült az útra, hiszen még sohasem uta
zott együtt egy olyan férfivel, aki több volt mint társ 
és vezető. Milyen fonák és furcsa helyzetben is volt 
már férfiakkal! Némelyek durván rátették vállára ke
züket, de Inge kacagva lecsapta a kaparászó mancso
kat és tovább ment, a napok is nyugodtan lépdeltek 
tovább. Sokszor volt egyedül férfiakkal, sokszor egye
dül is utazott velük, de szinte közönyösen ment, vagy 
ült a férfi mellett, sohasem érzett nyugtalanságot, nem 
gondolt izgalmakra, eshetőségekre. Kemény, küzdő em
ber volt eddig s a férfiben csak küzdő társat látott, aki 
azonos célok, elvek és eszmék felé törtet.

Most érezte először azt, hogy már nem az az ön
tudatos, küzdő ember. Mintha tudata ellustult, akarata 
megbénul volna. Üj kísérőjétől félt egy kicsit, ezért 
kedvében akart járni, alkalmazkodni lelkületéhez és ér
zésvilágához. Inge most nő volt, talán először és iga
zán életében.

Szemben ültek egymással a vasúti kocsiban. Szabolcs 
hosszasan nézte magas homlokát és nagy szürke szemeit.

— Van valami hiba rajtam? — súgta aggodalom
mal Inge.

Szabolcs elmosolyodott.



— Nem, nem! Semmi hiba sincs rajtad. Éppen ezért 
jól esik nézni téged.

Egy tisztelendő ült velük a fülkében. Nagy puha 
kalapja és világoskék szemei elárulták, hogy nem olasz. 
Valami jámbor, szelíd gyermekes hit áhitatoskodott kissé 
pufók arcán és különösen szemeiből áradt tiszta békés 
életöröm. Szabolcs francia útikönyvét nézegette, majd 
odaszólt Ingéhez:

— Jobb lett volna, ha a németet hoztuk volna 
magunkkal. Ez nagyon hézagos.

A tisztelendő most közbeszólt:
— Nekem megvan a legújabb kiadású Baedecke- 

rem. Ha tetszik, nagyon szívesen átengedem.
De azért a Baedecker átadására nem került a sor. 

A kékszemű pap csak beszélni akart, mert valószínű
leg unatkozott, el akarta mondani, hogy ő kicsoda és 
kíváncsi lett volna útitársaira is. Gyerekes büszkeség
gel beszélt otthonáról, egy bajor falucskáról, ahová 
minden évben ellátogat, felkeresi öreg szüleit és misét 
mond a templomban. Már négy éve Rómában él, filo
zófiát és felsőbb theológiát tanul, doktorátusra készül...

— Ez nagyon érdekes lehet — csattant fel Inge 
hangja. — ö n  modern filozófiát is tanul?

— Minden bizonnyal, asszonyom — mosolygott a 
pufókarcú gyermek.

— De hisz akkor érdekes konfliktusok támadhat
nak önben! Hogy tudja ö n  az egyház dogmáit és 
mondjuk «Cornte vagy Hegel tanait összeegyeztetni.

— Az egyház nem vitatkozik sem Comtetal, sem 
Hegellel, kedves asszonyom. Mi ismerjük őket, de lel
kűnkben nem hagynak nyomot az ő tanításaik. Mi



visszatérünk a középkorba, a skolasztikusokhoz, Bona- 
venturához, a doktor seraphicushoz, Albertus Magnus- 
hoz, meg aquinói szent Tamáshoz, a doktor univer- 
salishoz és a doktor angelicushoz. Igaz, hogy azóta már 
sok minden történt, a filozófia nagy nevekkel gazdago
dott, de a filozófia nem fejlődött. Bonaventura miszti
cizmusánál szebbet, aquinói szent Tamás relációelméle
ténél és filozófiai rendszerénél tökéletesebbet azóta sem 
alkottak.

Oly tiszta és mély meggyőződéssel mondotta ezt, 
hogy Inge fékezni kezdte vitatkozó kedvét.

— Ez meggyőződés dolga. Ehhez a meggyőződés
hez azonban az érzések hosszas nevelése szükséges. Mi 
mindannyian, akiknek nincs szemináriumi nevelésünk, 
nehezen tudjuk megérteni a skolasztikus tökéletességet 
és a filozófia fejlődésének lezárulását a XIII. században. 
Hiszen azóta nem topogott folyton egy helyben a böl
cselkedés!

Balthasar tisztelendő, a kékszemű pap nem vesz
tette el mosolyát és gyermeki derűjét.

— Az egyház azt tartja tökéletesnek, ami isteni 
törvényeinek megfelel. A mi törvényeink természetesen 
mások, mint a modern ember szemlélődése és gondolat
rendszere. Az egyház törvényei változatlanok, mert 
Istentől erednek, míg az ember gondolatai kapkodok, 
ingatagok, zavarosak. Az emberek sokszor azt hiszik, 
hogy erősek, hogy semmi támaszra vagy vezetésre nem 
szorultak. Olyanok, mint elbizakodottan tipegő kisgye
rekek, akik eleresztik szüleik kezét, mert azt hiszik, 
hogy már maguk is tudnak járni. De alig esetlenek egy



két lépést, már is elbotlanak. És akkor megint Isten az, 
aki felemeli őket.

Arcán még vidámabban virult a mosolygás.
— Isten egyháza nagy, bölcs, hatalmas és mivel 

Isten Fiától származik: örökkévaló. Olyan jó és meg
nyugtató érzés tehát, ha nem húzzuk el kezünket, ha 
nem akarunk magunk tipegni, hanem engedelmesen 
hagyjuk, hogy az Egyház vezessen bennünket. Nagyon 
nagy szerencse az a gyengeszemű, bizonytalan járású 
embereknek, ha ilyen hatalmas, isteni kéz vezeti őket a 
földi életen keresztül.

A pap mosolya derűre gyújtotta Inge és Szabolcs 
arcát is. Valami jámbor, engedelmes kisfiút láttak eb
ben a nagy, erős emberben, akit az apja verőfényes va
sárnap délután sétálni visz. A kisfiú boldog, hogy veze
tik és tiszta örömmel ámulja, mosolyogja ezt a zűrös, 
zavaros világot.

— Tisztelője, hívője és ámulója vagyok a katolikus 
egyháznak, ennek a szinte változatlan nagyhatalom
nak — kezdte Szabolcs és összecsapta útikönyvét. — 
Csodálatos intézmény! Én csupán azt sajnálom, hogy 
ez a vitathatatlan, kétezer esztendős nagyhatalom ma 
már csak negatívumokban él. Nem azt kívánja hívei
től, hogy jót cselekedjenek, hanem azt, hogy ne esse
nek bűnbe. A hívők talán nem is szeretik jobban az 
Istent, mint ahogy a poklot, a túlvilági szenvedést fé
lik. A félelemérzés felkeltése megint csak negatívum. A 
mi katekizmusaink és imakönyveink nem serkentenek 
arra, hogy jót alkossunk és teremtsünk, hanem attól 
óvnak, hogy rosszat ne tegyünk. Isten szeretését, az ab
szolút Jóság megismerését tehát csak negatív úton ér



hetjük el. Én úgyhiszem, hogy ha az egyház pozitív, 
produktív cselekedetet kívánt volna híveitől, úgy más 
lenne ma a világ és az emberi lélek arculatja.

A kék szemek szelíd derűben csillogtak.
— A törvény az mindig negatívum, uram. Az ha

tár, korlát, amely azt mondja: eddig mehetsz, ezentúl 
tilos az út és ha mégis által lépnél, büntetés az osztály
részed. Az egyház nem avatkozik az egyén életébe, ha 
az nem lépi át a törvény mesgyéjét. A jó cselekedetet 
nem lehet előírni, hiszen a jónak területe nagy és vál
tozatos. Van, aki aszkézissel hódol Istennek, a másik 
ecsettel, vésővel, vagy nagyszerű templomok építésével, 
némelyik a szegényeken és betegeken segít és evvel cse
lekszik Isten akarata szerint, a másik szépen szálló fo
hászokat énekel a magosságok felé. Az egyház nem 
nyomja el az egyéniséget, az egyén veleszületett jó 
hajlamait, az egyház lehetővé teszi, hogy Augustinus 
éppen olyan jó fia legyen, mint Michelangelo, az egy
ügyű falusi remete éppoly hű fia lehet, mint Kempis 
Tamás. A jóság, a cselekvés törvényei bennünk vannak, 
ezek Isten sugalmazásai, de a mi lelkűnknek kell Isten 
sugallatából cselekvést csinálni. Csak így fejlődhettek a 
katolikus egyház nagy egyéniségei. Mert mi lett volna 
például Raffaelóból, ha neki szent Ferenc életét írta volna 
elő az egyház és felépült volna-e valaha az amiensi, 
kölni, regensburgi székesegyház, ha az építőmesterek
től azt kívánta volna az egyház, hogy Palestrina, vagy 
Nanini geniális zenei munkáját megteremtsék. A kato
likus egyház hatalmas és bölcs . . .

Inge kinézett az ablakon, a vonat már Catania kö
zelében járt. Érdeklődése, vitatkozó kedve elbágyadt*



elsápadt, mint hunyó tűz sugarai. Csodálkozva döbbent 
erre a hunyó, fakuló belső tűzre. Azelőtt lázasan és 
boldogan vetette be magát a szavak és eszmék csatá
jába, ügyesen harcolt és rendszerint diadalmasan ke
rült ki az ütközetből. Most azonban lényegtelennek 
tartott minden vitát és szócsatát. Szabolccsal utazik, 
nászúton van, kinek van most kedve az egyház hatal
mát és nagyságát kétségbevonni?

Elvesztette volna egyéniségét? Igen, most már tisz
tán érzi, hogy igen. Más, egészen más ma, mint pár 
héttel ezelőtt volt. Engedelmesen, szelíd mosollyal szol
gálja a férfit, az övé akar lenni, az ő útját akarja járni. 
Ezért mindig mellette, vagy mögötte lépked. Neki most 
már nincs külön véleménye, egyéni útja és célja. Nincs 
többé zárt eszmevilága, melyet körömszakadtáig védel
mezne. Szabolcs vezeti őt és ő együgyű boldogsággal 
követi urát és társát. Szabolcs majd vitatkozik, kifejti 
véleményét és úgy lesz helyesen, ahogy ő mondja. 
Szinte megdöbbentő, mennyire helyesnek tartja min
den mondatát és mozdulatát. Mi lenne ez? nem keres 
feleletet, nem boncolgatja érzéseit, lelkének változásait 
és a változások okát. Kábán duruzsoló homályban im- 
bolyog a lelke és olyan jó, hogy elvesztette önállósá
gát. Most hozzásímulhat és lehunyhatja szemét: ő vi
gyáz az útra, ő a vezető, a parancsoló, a zsarnok.

Oda szeretett volna bújni Szabolcshoz, vagy leg
alább is megfogni a kezét. Fél szemmel Szabolcsot nézte, 
aki a pappal folytatta vitáját. A tenger tükrén a nap
sugár viháncolt. Inge elmosolyodott.

— Nézd csak — szólt és megfogta Szabolcs ke
zét. — Nézd csak, hogy csillognak ott a vitorlások!



Pedig nem a vitorlások voltak a fontosak, hanem 
behódolt lelkének alázatos üzenete. A boldog női kéz a 
puha férfitenyéren keresztül akarta közölni annak tu
lajdonosával, hogy .az övé, teljesen és maradéktalanul 
az övé.

2 1 .

Siracusában beszálltak a szálloda autóbuszába, de csak
hamar utánuk jött Balthasar tisztelendő is. Kissé 

kellemetlen volt ez számukra, mert a pap eddig házas
társaknak nézte Ingét és Szabolcsot. Most azonban a 
szállodában meg fogja tudni, hogy kettőjük között 
nincs hitvesi kötelék. Alig hihető, hogy ez a gömbölyű
arcú, kékszemű lelkiatya a váratlan felfedezés után ne 
kíváncsiskodna tovább, ne figyelné meg a szerelmesek 
lépését. Ilyen utazópárok mindenkit érdekelni szoktak, 
különösen azt, kinek sexuális élete anélkül is fojtott és 
természetellenes.

— Nem baj — mondotta Inge a zakatoló autóbusz 
zajában. — Ne is gondolj rá.

Szabolcs elmosolyodott. Hogy ismeri gondolatait! 
Vagy talán arcvonásai árulták el lapapngó bosszankodá- 
sát? Eddig úgy tudta, hogy sokat tud az arca mögé 
rejteni, de Inge úgylátszik az érzelmek útján behatol a 
nyugodt tekintet, a redőtlen homlok mögé.

A szálloda igazgatója szokatlan kedvességgel fo
gadta őket. Megkapta Alinari úr sürgönyét, de legna
gyobb sajnálatára nem adhat kétágyas szobát, csupán 
két egymásbanyíló egyágyasat. De talán így is meg lesz
nek elégedve.



Inge vidáman helyeselt és belékarolt Szabolcsba. 
Az igazgató úgylátszik félreértette Alinari sürgönyét, 
így hát továbbra is házastársaknak számítottak s a tisz
telendő urat nem kellett hitében megzavarni. A ki
magyarázkodás kínosnak ígérkező jelenete tehát elma
radt. Az igazgató az útleveleket sem kérte el, csupán 
Szabolcs töltött ki egy bejelentőlapot és Inge adatait 
is beleírta a hitvestárs rovatába.

Inge a belső szobát választotta, amely a kertre s a 
lapályos tájra nyílott. Kinézett az ablakon, az éjjeli 
szekrényen felcsavarta a villanyt, kipróbálta a vízveze
téket a mosdókagyló felett, majd átment Szabolcs szo
bájába és nyakába csimpaszkodott.

— Minden úgy tetszik nekem!
Szabolcs mosolyogva nézte a tágranyílt, csillogó 

szürke szemeket, az orcákon, az ajkakon végigguruló 
piciny, pajkos mosolyokat.

— Mennyire megváltoztál, te Inge! Mikor először 
láttalak, komoly, szigorú tanárnő voltál, aki előtt az az 
érzésem volt, hogy kegyetlenül elbuktat, ha a feleletem 
nem lesz kifogástalan. Most pedig olyan vagy, mint 
ijedtszemű kislány, akit még be sem lehet íratni az 
iskolába, annyira félénk és fiatal.

A lunchöt a tisztelendővei ették végig. Balthasar 
tisztelendő bőbeszédű társalgó volt. Megint Albertus 
Magnusról, a doktor universalisról kezdett beszélni és 
azt is bevallotta, hogy ő ugyanabban a sváb városká
ban született, ahol a nagy Albert: Laningenben. Csak
hogy míg Albert a Bollstát grófok családjából szárma
zik, addig az ő szülei és rokonsága egyszerű sváb föld
műves népség. Sok tekintetben eltávolodott már szülei-»



tői, rokonságától, már két éve múlott, hogy otthon 
volt, mégis vágyik haza a szelíd Dunapartra, a lankás 
búzamezőkre.

— A templomunkat se tudom elfelejteni! Hány 
bazilikát, katedrálist és értékes olasz templomot láttam 
azóta, mégis a nyúlánk tornyú laningeni templom je
lenti számomra Isten igazi házát. A theológia ma más
kép láttatja velem az Istent, de akkor régen, jámbor 
gyermekéveimben olyan tisztán és egyszerűen éreztem, 
hogy templomunkban az Isten lakik. És még ma is, ha 
hazamegyek és otthon misézek, mély meghatottság fog 
el, hangom sokszor elfullad és nem engedelmeskedik 
akaratomnak. Rokonságom persze ilyenkor a fejét csó
válja, sőt mise után szemembe csodálkoznak: hogy van 
az, hogy Rómában a pápa mellett nem tanultam még 
szebben és jobban misézni?

A lunch után a tisztelendő elbúcsúzott, egy barát
ját akarta felkeresni a püspöki rezidencián. Inge és 
Szabolcs úgy határoztak, hogy a múzeumot, Minerva 
templomát és Aretuza forrását nézik meg.

A múzeumban kevesen voltak. Forró napsugár öm
lött be az ablakon és a sokezeréves kövek, vázák, Iste
nek és héroszok kába délutáni álomban szundítottak. 
Inge is úgy érezte, mintha elálmosodna, érdeklődése 
csak itt-ott villant fel egy mozgalmasabb szarkofágnál, 
egy finomabb terakotta edénynél vagy szobrocskánál. 
Ügy érezte, hogy önállóságát mindenképen fel kell ad
nia, ő nem keres és nem formál véleményt a látottak
ról. Majd Szabolcs . . .  És ő csak elfogadja annak véle
ményét.

Végre az anadioméneszi Afroditéhez érkeztek. Inge



leült a padra és Szabolcs körüljárta a torzót. Erről be
szélt hát annyit Duhaut tanár úr! Csakugyan csupa ne
mes báj ez a fejetlen, lábatlan Istennő. Szinte hallja, 
amint a szemüveges emberke lelkesen, finom francia- 
ságával szavalja: Une gráce charmeusse, la survivence 
du sentiment. . .  és hirtelen tisztán látja Luciet, a bájos 
gyermeket, amint az ágyon heverészik és gügyög. . .  
Ó, Párizs . . .  a fontainableaui erdő . . .  Marlotte . . .  A 
nyárfa levelei lángoló bronzban fénylenek . . .  A folyó 
tükre oly síma, mint Corot rajongó képein látható. . .  
A víz felett ezüst palástban sétál az ősz. . .  A horogra 
tarka sügérek és rózsaszínmellű pontyok akadnak. . .  
A zongora nyitva, rajta felnyitva a Zampa ouverturje 
négykézre és csupa-csupa lihegő gyöngyvirág . . .

— Lucie . . .
Inge keresztbe tett lábakkal, kissé meghajolva ült 

és úgy nézte a torzót. Szabolcs riadtan nézett az izmos 
lábakra, a széles vállakra, mintha most fedezné csak fel 
őket. Inge felállt. Kissé megigazította ruháját, mert Sza
bolcs éles, kutató tekintetét érezte magán.

— Mehetünk?
— Ha úgy tetszik . . .
Lassan megindultak. Nem simultak össze, nem ka

roltak egymásba. Szótlanul, bágyadtan, zavartan mentek 
le a lépcsőkön: már nem voltak egyedül. Valaki kö
zöttük járt finom, kecses lábaival, könnyedén kettőjük 
között lépdelt és elkísérte őket egy darabig.



*"pisztelendő uram nem muzsikus?
— Nem, semmiféle hangszert nem játszom. Hal

lásom nincsen, de azért szivesen hallgatom a zenét.
— Nincs semmi kívánsága, tisztelendő uram? — 

kérdezte Szabolcs és visszafordult a zongoraszéken.
Balthasar tisztelendő a fejét rázta, ő mindent szi

vesen hallgat.
Csak hárman voltak a ragyogó piros szalonban. 

Inge Szabolcs mellett ült a zongoránál, a tisztelendő 
valamivel távolabb egy asztal mellett, ahol revük és 
reklámfüzetek hevertek. Szabolcs feje lebukott, ujjai 
végigszaladtak a zongorán. Halkan, sóhajtósan játszott; 
valami nagy nekibúsulás ömlött végig rajta. Nem vá
gyódott haza, mégis eszébe jutott szülőföldje, eszébe ju
tott egy régi-régi nóta, amely furcsán és finoman bugy- 
gyant fel a zongorából:

N a g y a b o n y b a n  csak két to ro n y  látszik,
D e M ajlan db an  h arm in ck ettő  látszik,
Inkább nézem  az ab o n yi k ettő t,
M in t M ajlan dban  azt a h arm in ck ettő t.

— Mi ez? mondd a szövegét! — kérlelte Inge.
Szabolcs nem válaszolt. Újabb és újabb nóták öt-

löttek eszébe, egyik a másiknak adta a kezét, mintha 
végtelen láncba, régi, bús táncba készülődnének. Az
után tolongva nyüzsögtek, topogtak, mint türelmetlen 
látogatók, mint szaporodó, dagadó, döngető ár, mely 
nemsokára zúgással átszakítja a gátat.

Inge egyre nyugtalanabb lett, szemében riadtan



csillogtak a vörös szalon villanyfényei. Rátette kezét 
Szabolcs ujjaira és ismételten kérte:

— Valami szöveget mondjál. . .  beszélj valam it. . .
Szabolcs játéka süppedős pianókba fűlt, mikor las

san beszélni kezdett:
— Síkság. Kába napsugár. Nyiszlett akácfák sze

gélyezik a láthatárt. Gémeskút. Gulya. Szikes fehér 
foltok. És messze délibáb remeg, a tengerből hegyek 
és pálmák nyúlnak fel meg keleti királyi paloták. . .

— Tovább!
— A juhász egyedül ül az ivóban. . .  Mindig egye

dül . . .  Vájjon van-e még egy nép, amely annyit pa
naszkodik dalaiban az egyedüllétről, az árvaságról. . .  
Egyedül testvértelenül búsulunk, iszunk, nótázunk, déli
bábot nézünk, csillagokat ámulunk és pusztulunk Európa 
közepén.

M ik o r m entem  hazafelé,
M eg n yílt az ég három felé,
R a g y o g ta k  rám  a csillagok,
M e rt tud ták , h o g y  árva  va g yo k .

Balthasar tisztelendő nem igen figyelt a nótázásra, 
hanem elmerülve olvasta az olasz turisztikai szemlé
ket. Szabolcs nem énekelt. Inkább recitativo mondta 
a magyar szavakat, csupán ujjai siettek, sürögtek, majd 
lecsuklottak a billentyűkről.

N in csen  apám , nincsen anyám ,
A z  Isten is haragszik rám ,
Á r v a  v a g y o k  m int a gólya,
K in ek  nincsen p ártfo gója.

Vájjon mit érezhet Inge? Milyen fonák és furcsa 
helyzet, ebben a szicíliai hotelban a magyar árvaságról



nótázni. És valakinek, egy északi léleknek feltárni eze
ket az idegen, suta fájdalmakat.

A z  ég alatt a fö ld  színén,
N in csen  olyan  á rva  m in t én,
N in csen  apám , nincsen anyám ,
K i go n d ot viseljen reám .

Inge most úgy érezte, hogy valami kékes hajnali 
pára mögül épületek, pálmák árnyai integetnek. Mind
járt közelebb jövünk! A homályosság oszladozni, rit
kulni kezd és a párafüggöny mögül már előcsillog az
új világ, az új lélek.

Nyugtalan, kitágult szemekkel figyelte Szabolcsot. 
Közelebb jutott hozzá, már sejti és szinte látja búsuló 
titokzatosságát. A meglátásokba derülő sejtések, a fel
csillanó fények váratlansága és kába káprázatok kelle
mes izgalomba hozták Ingét. Azt a tiszta egyszerű örö
möt érezte áthullámozni lelkén, amit gyermekkorában 
érzett, mikor először ismerte meg a betűk és a szám
jegyek titkait, mikor először sejtette meg az értelmet
a lassan szótagolt szavakban.

Szabolcs leejtette kezét, majd felkelt a zongorától.
A tisztelendő nem vette észre a zongora elnému

lását. Közellátó szemével hűségesen, feltekintés nélkül 
olvasta a tarka revistákat. Inge megszorította Szabolcs 
kezét.

— Köszönöm. Köszönöm, hogy kissé magadhoz en
gedtél. Ügy érzem, hogy kissé megértettelek.

Szabolcs száján fonnyadt mosoly suhant végig.
— Hát olyan fontos vagyok én neked?



Inge hirtelen bólintott és szemei különösen, ned
vesen csillogtak.

Elköszöntek Balthasar atyától és lassan, némán, 
szorosan összesímulva indultak fel a szobájukba. Olyan 
különösen lépkedtek, mintha nem is lépcsőket lépné
nek. A földszinten gubbaszkodó bérszolga mosolyogva 
nézett utánuk.

Mikor felzárták a kettős szoba ajtaját, átható 
gyöngyvirágszag zúdult reájuk. Szabolcs megtorpant. 
Inge felcsavarta a villanyt és gyerekes örömmel tap
solt az asztalon lihegő gyöngyvirágoknak.

— Vájjon ki kedveskedett ezekkel a virágokkal? 
Az igazgató? A szobaasszony? Vagy valamilyen titok
zatos látogató?

Szabolcs szive rendetlenül zakatolt: hátha itt ha
gyott egy írást az asztalon, vagy talán elbújt az egyik 
szekrényben? Valahogy Ingére is rátapadt ez a bizony
talan, nyugtalan érzés.

— Milyen furcsa, hogy ezen a tájon és ilyen késő 
tavasszal gyöngyvirág legyen. És milyen titokzatos.

Szabolcs zavartan babrált az éjjeliszekrényen strá- 
zsáló ébresztőórán.

— Te szereted a gyöngyvirágot? — kérdezte anél
kül, hogy visszafordult volna.

— Ó, nagyon! — áradozott Inge. Tavasz! Fiatal
ság! Kába májusi éjszakák!

Szabolcs leült az ágy szélére és onnan nézte Ingét, 
a síma szőke fejet, a széles, kemény vállakat. Olyan 
messze volt most tőle, a hangja is idegenül csengett, 
három lépésnyire sem állt az ágytól, mégis roppant 
hosszú távolságnak találta az útat hozzá. Ha Inge nem



nézett feléje, akkor riadtan kémlelte a szekrény réseit, 
az ablak lengő függönyét, vagy Inge szobájának félig 
nyitott ajtaját, ahonnan valaki váratlanul beléphetne. 
Inge az ablakhoz állt, arca eltűnt az éjszakában.

— Mennyi csillag! Nem akarod látni őket?
Szabolcs felállt és lomhán ment az ablak felé. A

gyöngyvirágok idegesen pihegtek és csalódottan össze
rezzentek, mikor Szabolcs szája lassan a fehér nyakra 
tapadt.

*3-

Forró verőfény hahotázott a kőbányában. Lent zöl
des párák libegtek, a sok bokor, pálma és virág 

smaragdos ragyogásban úszott. Az éjjel eső lehetett, de 
most tikkadt, tiszta ég kéklett a bánya fölött. Buja, 
nedves zöldek duzzadoztak mindenfelé, mint az élet 
ízes ígéretei. Repkény kúszott fel a síma kőfalon és 
eltakarta az athéni rabszolgák véres vésőnyomát.

— Gyönyörű! — kiáltott Inge és előreszaladt a 
roppant boltívek, a torz oszlopok alá.

Valami kislányos volt benne. Olyan egyszerűen tu
dott ámulni és örülni, mint az a kisgyerek, aki most 
először került ki az otthon megszokott falai közül. Ta
lán rég elfojtott szűzi érzések ébredtek fel és pezsegtek, 
habzottak sistergős ujongással. Valahogy úgy érezte, 
hogy mióta Szabolcs társává szegődött, elvesztette az 
évek súlyát, a gondolatok komolyságát, az élet, a világ 
nehéz és mardosó problémáit. Gyerek lett, amilyen ta
lán még sohasem volt.

Szinte elvesztek a mély és hatalmas kőbánya fe
nekén.



— Hahó! — kiáltott Inge, de a visszhang nem 
sikerült, a hang elfulladt a zöld bársonyokban.

— No, mi az, kis szociológus? — incselkedett Sza
bolcs, — te nem is gondolsz arra a szerencsétlen hét
ezer athénire, akik ezt a bányát kivájták? Alkibiádesz 
ostoba kalandja sem jut az eszedbe? Nikiász meg De- 
moszténesz kivégzése? Szegény hétezer athéni! Hogy 
kopácsoltak, kínlódtak, éheztek, izzadtak, szomjaztak, 
sóhajtottak. Az őrök korbáccsal verték őket, hátuk
ból kiserkent a vér, szemük gyúladt és veres volt a sok 
kőportól és sokan vért köhögtek. Talán ez a sok bor
zalom, vér, izzadtság és fájdalom teszi ilyen bujává és 
bűvössé ezt a kőbányát.

— Ne haragudj, de most a mában élek. Alkibiá
desz, meg Nikiász messze vannak, a hétezer athéni is 
szétporladt már, pálmaág, repkény, vagy liliom lett. 
Ma oly szép a napfény, a leveleken ott villognak az eső 
gyémántcseppjei. Olyan jó lélekzeni. . .  Olyan jó élni... 
Nem érzed?

Megfogta Szabolcs kezét és szemébe nézett. Egye
dül voltak a hatalmas latomiában. Karjuk összesímult 
és nem is engedték el egymást többé, összefont karokkal 
lassan mendegéltek a gigászi kőfalak smaragdos ölében.

A kocsi kint várta őket és továbbvitte a katakom
bákhoz. A kolostor előtt egy öreg gitáros énekelt. Ko
csik álldogáltak a rácsos kapu előtt és az egyik kocsi
ból hibás ritmussal, éktelen fahangon énekelt valaki:

Sül m aré luccica, l ’astro d ’argento  
Placida é l ’onda, p rospero é il ven to

Kiszálláskor vették csak észre, hogy Balthasar tisz



telendő a hamishangú énekes. Mikor észrevette őket, 
leugrott kocsijából és zavartan, pirulva mentegetőzött:

— Bocsássanak meg ezért a hangversenyért, de én 
egyedül a Santa Luciát tudom énekelni. Valahányszor 
hallom, mindig felhasználom az alkalmat, hogy elénekel
jem, nehogy elfelejtsem ezt a kis tudományomat.

Inge felkacagott és megrázta a tisztelendő kezét.
— Gratulálok, tisztelendő uram!
Balthasar komoly szerénykedéssel emelte meg ka

lapját és szinte öntelten mosolygott. Mindjárt hozzá
juk is szegődött, együtt indultak a katakombák sötét
jébe. Kint a sziklákon és az indiafügéken csorogva öm
lött a napfény, gyík surrant a lávás kövek között, a 
gitáros serényen pengette hangszerét, a kolostor kert
jében vérpiros virágok csókra szomjúhoztak és a jósá
gos pálmaágak kecsesen legyezgették a felhevült szi
romszájakat.

— Szicília!
De a társaságot elnyelték a fekete folyosók, a kis 

barna barát egyhangú magyarázatai, a sívár keresztényi 
idők jámbor hangulata. Aztán megint napfény, szik
lák, kövek és a derűs görög színház. Inge és Szabolcs 
komolyan és hűségesen játszották a két elválaszthatat
lan élettárs szerepét: kezük mindig eggyé olvadt, mint 
két egymásraakadt csermely. Egyedül akkor rezzent 
meg Szabolcs karja és kapcsolódott ki Ingééből, mikor 
visszatértek a szállodába.

Az igazgató szobájában egy karcsú hölgy állt hát
tal az ajtónak és bűvös, finom franciasággal csicsergett 
az igazgatóval. Szabolcs megdöbbent. A nyak, az alak,



a kedves, karcsú lábak. . .  Mintha ő lenne . . .  És a be
széd bájos, ismerős zenéje . . .  Most megfordul.

Nem ő az!
De miért ez az örök kísértés, ez a fonák, döbbene

tes visszatérés.

24.
T> althasar tisztelendő jámbor szavakkal kezdte az al- 
U  kút, de a két bárkás túlkiabálta. Arról volt szó, 
hogy mennyiért viszi hármukat a Kyanne forrásig és 
vissza. A két hajós megérezte a tisztelendő járatlansá
gát és jóságát, ezért hallatlan árat követeltek. Végre In
gének kellett beavatkoznia, aki néhány furcsa és a fér
fiak előtt ismeretlen szóval a felére szorította le az 
árakat.

Balthasar csodálkozott.
— Hogy tud beszélni velük! De hol is tanulta meg 

e2t a csúnya szicíliai nyelvjárást?
— Egyszerű dolog — felelte Inge. — Az „0“ he

lyett u-t az „e“ helyett i-t mond az ember. Eleinte kicsit 
fáj elferdíteni a szép olasz szavakat, de azután mulatsá
gos lesz, mint valami paródia. Például cavallo helyett 
cavaddu, belezza helyett biddiza, nero helyett niuru . . .

A két evezős szélesen vigyorgott. Azt hitték, hogy 
a signora az ő nyelvükre tanítja az idegeneket. Gyorsan 
szelték át a kikötőt és hamarosan elérték az Anaposz 
torkolatát. Karcsú, kócosfejű papiruszok bólongattak a 
partról, majd az egyik evezős levágott néhányat belő
lük és megmutatta, hogyan hasítják a papiruszlapokat. 
Mindegyiküknek jutott egy-két papirusztábla. A ha



jósok biztatták Ingét, hogy írjon valamit tintaceruzá
val reájuk, azt még unokáik is el fogják olvashatni.

— Ez nem málik szét, mint a papiros. Ez örökké 
tart! — vigyorgott az egyik kancsalszemű evezős és 
csúnya ferde fogai felsárgállottak felnyíló szájából.

Balthasar tisztelendő odaadta Ingének ceruzáját, 
aki lassan rótta a betűket a nedves papiruszlapra. A pa
tak egyre keskenyedett, a papiruszok kócos fejei néha 
ráhajoltak a csónakban ülőkre, sőt egy-kettő megciró
gatta Inge komoly arcát.

— írjon a fiának, signora! Ez örökké tart! — ta
nácsolta a vigyorgó.

— Nekem nincs fiam — szólt komolyan Inge.
Balthasar tisztelendő szomorúsággal és sajnálkozás

sal kérdezte:
— Önöknek nem volt gyermekük?
Inge felnézett és könnyen elpirult.
— Nem, tisztelendő uram. Eddig még nem.
— Ez kár, asszonyom. Mert a gyermek a legszebb 

ajándéka Istennek. Egy élet, egy új élet, amely mienk
hez hasonlatos! Milyen csodálatos ennek az életnek a 
fejlődése. Majdnem minden napja csoda, meglepetés és 
boldogság! De bármennyire újság is egy új élet, a szü
lők megtalálhatják önmagukat az új elindulásban, sót 
legtöbbször úgy látják, hogy egy jobb, tökéletesebb em
ber indul útnak. Hasonlatos hozzájuk, de talán tovább 
viszi a kötelességben: igazi, Istennek tetsző, Istenhez 
hasonlatosabb ember lesz belőle.

Szabolcs bólintott és meleg hangon helyeselt:
— Tisztelendő uramnak tökéletesen igaza van. Egy 

tőlünk fakadt életnek elindulása és ígérete tiszta, nagy,



mitikus öröm. Továbbviszi vágyainkat, akarásainkat, 
amiket mi már nem tudunk megvalósítani s amellett 
mégis más, mint mi voltunk. Mi kigyomláljuk zsenge 
leikéből jólismert hibáinkat, s azt hisszük, hogy az új 
lélek kevesebb rosszat és több nemeset visz majd élet- 
útjára. Olyan jó hinni ebben, olyan jó hinni, hogy a 
rossz elmúlik és a jó megmarad.

— Hinni mindig jó és vígaszos dolog, uram. És 
én kívánom Önöknek, hogy az Isten hallgassa meg kí
vánságukat. Gyermekük szép, erős ember legyen.

— Üj ember, új ígéret — mosolygott Inge.
— Az igazi ember! A beteljesedő ígéret! — kiál

totta Szabolcs és lelkesen lengette a bozontos papirusz
fejeket.

Inge ránevetett Szabolcsra. Pajkosan, cimborásan. 
Szabolcs szeme melegen villant fel és szája körül fél
szeg, diákos mosoly szélesedett. Egymással szemben ül
tek és mohón nézték egymást, mintha hosszú távoliét 
után most látnák egymást először. A papiruszbokrok 
zizegve suhantak el mellettük, a két hajós ütemre dú
dolt:

U cch iu z z i n iuri 
Si taliati 
Faciti cad iri 
C asi e citati

Közben senkisem vette észre, hogy Balthasar tisz
telendő derűs, kék szeme elkomorult. Némán, csüg
gedt arccal ámulta a csónak mögött húzódó és szétomló 
vízfodrokat. Senkisem vette észre, miként sírdogál a 
vágy vidám, kék szemében az elérhetetlen után.



Isten hozta, Inge kisasszony! — kiáltotta Salvatore és 
mélyen megemelte a sapkáját.

„Inge kisasszony“. Tehát megint kisasszony lett. A 
nászúinak vége.

Mosolygott, vidáman szorított kezet, de belsejében 
valami hosszú, zsongó fájdalom nyújtózkodott, mint 
valami véget nem érő zsongás.

A Pensione Rosa társasága alaposan megváltozott. 
Újabbak jöttek, főleg hangos és lelkes németek, s a ré
giek közül többen elutaztak. Mennyire megváltozhat 
egy panzió képe két-három nap alatt. A régi vendégek 
közül egyedül Gravelék voltak itt, akik elég tapintat
lanul érdeklődtek a padronénál Inge kirándulása felől.

— Szóval, Inge kisasszony menyasszony? — kér
dezte Gravelné és alsóajka csúnyán lefelé görbült.

Alinari szelíden és udvariasan elhárította a válasz
adást. Ö nem tud semmit, még nem is beszélt Inge 
kisasszonnyal, ő csak annyit tud, hogy átrándult Sira- 
cusába és történetesen Szabolcs úr is vele ment.

— No, nem is komolyan gondoltam — kacagott 
Gravelné. — Én csak úgy gondoltam, hogy olyan al
kalmi menyasszony . . .

Alinari úr visszasimította homlokába hulló haját 
és csendesen motyogta:

— Nincs jogom és okom, hogy ezt Inge kisasz- 
szonyról feltételezzem.

Alinari úr nem szerette a rossz embereket, a go
nosz indulatokat. De Gravelék pontos fizetők voltak



és a Pensione Rosa tulajdonosa nem osztályozhatta és 
válogathatta máskép a vendégeket.

Szabolcsot egy levél várta Tindariból. Nem bon
totta fel, hanem sietve átöltözött és lesietett az ét
terembe. Lent fájdalmasan eszmélt arra, hogy külön 
kell ülnie, nem beszélhet Ingével a fogások közötti 
lomha szünetekben. A lunch így a régi, ráérős unalom
ban múlott, nyújtózkodott. A bikanyakú délamerikai 
azonban már nem tördelte össze a fogpiszkálókat és 
Duhaut úr sem tartott előadást a szikán szobrászatról. 
Hogy megváltozott minden! Szinte idegennek tűnik a 
Pensione Rosa, ahol már minden otthonosan mosoly
gott három nappal ezelőtt.

A lunch után Inge sietve szobájába ment és Sza
bolcs nagyon egyedül érezte magát. Kiballagott a ter- 
raszra és beült egy öblös vörös nádfotöjbe. Lassan, bi
zsergő ujjakkal nyúlt be zsebébe a levél után.

Sietve és ku rtán  íro k  m ost este lefekvés előtt az á gy  
széléről és csupán azt ak artam  m ondani, h o g y  a te jó  
kis gyerek ed  m indig rád go n d ol és n agyon  fájna sze
génykén ek , ha te azt hinnéd róla, h o g y  ő haszontalan, 
ledér terem tés, ő  k o m o lya n  gondol rád és fogyaték os  
szám tani tu d o m án yával m ár azt is k iszám ította, h o gy  
m indössze százhússzor kell aludni, h o g y  eljöjjön a 
szeptem ber és eljöjjön az ő drága n agyon  szeretett ba
rátja M arlo tte-ba, az ezüst v izek , az a ran yvö rö s n yá rfá k  
közé. D e a százhúsz éjjel és a százhúsz nappal n agyon  
lassan fog elm úlni! E z é rt  türelm etlen v a g y o k , m eg sok
szor el is csüggedek, m ik o r a lassan fo g yó  n apo k végte
len füzérjére tekintek. J ó  k islányod  n a g yo n  szeret és 
n agyo n  szom orú.

j ó  éjszakát! Á lm o d já l rólam  m a éjjel.
Lu cie.



Kétszer olvasta el a levelet, azután visszasülyesz- 
tette a zsebébe. Sóhajtott és még lustábban kinyújtóz
kodott. Valami fanyar fásultság rágta a lelkét, bizony
talan és alaktalan indulatok és érzések gomolyogtak 
bensejében* mint burjánzó füstfelhők, melyek elfojt
ják a lángot és kitöltik a tért. Lehunyta szemeit és 
várt. Várta, hogy tisztuljon ez a fanyar, bizonytalan 
gomolygás. Hátha vágyak lángjai csapnak fel és gyúj
tanak fényt, vagy talán szétömlik a füst és tiszta tájak 
ragyognak a napsütésben.

Mikor felnyitotta szemét, Inge állt előtte. Sápadt 
volt, de finom és kedves.

— Ne haragudj, hogy ilyen sokáig egyedül hagy
talak, de kissé rosszul éreztem magamat a lunch után. 
Valószínűleg az a mayonnaises hal ártott meg.

Mosolygott. Szabolcs hosszasan csókolta meg puha, 
fehér kezét. És ekkor úgy érezte, hogy ez a mosoly és 
ez a kéz jelenti a bizonyosságot, a zavarosságok fel
tisztulását.

A napok sietve, kegyetlenül hullottak, mint sikló 
kasza útján a búza. És Szabolcsot idegesítette az a gon
dolat, hogy nemsokára búcsút kell mondania élete leg
szebb szigetének. Hogyan lehetne kijátszani az elkerül
hetetlent? Talán elhagyja a palermói útat, hogy három
négy napot még Inge mellett tölthessen? Nem, ez szá
nalmas toldása lett volna a keretbe szorult művészi al
kotásnak. Három-négy nap itt a Pensione Kosában 
újat, vagy megnyugtatót nem adhat már, csak ki
nyújtja ezt a furcsa, fájdalmas, bizonytalan állapotot, 
ezt az érzékeny, ideges hangulatot, amely a sirakusai 
út után szinte állandósult lelkében. Érezte, hogy el



utazása előtt valami határozathoz kell jutni, mint tiszta 
és kemény bizonyossághoz.

A görög színházban jártak egy derűs mandolinos 
délután, amikor Szabolcs végre beszélni kezdett.

— Nyugtalanít az elválás. Holnapután már utaz
nom kell. És itt kell hagynom téged!

Inge behunyta a szemét és mélyen lélekzett. Arcára 
semmilyen érzés sem vetődött ki: nyugodt volt, fensé
ges, szelíd, de merev. Szabolcs nem mert ránézni, ha
nem rábízott retiküljével játszadozott, nyitogatta, csu- 
kogatta és közben kedvtelenül szórta szavait:

— Eleinte a legegyszerűbb megoldást találtam 
nyugtalanságomra: elfoglak vinni magammal. Elviszlek 
a lapos síkra, a nyiszlett ákácok és bámuló barmok 
közé. De hamarosan be kellett látnom, hogy ez csak 
az én számomra lehet megoldás, a te számodra ez ret
tenetes: börtön, halál. Idegen környezet, mely elviselhe
tetlenül messze van múltadtól, életedtől, vágyaidtól. Ki
csinyes, verébfejű emberek, önzés és settenkedő rossz- 
indulat. Lomha, szürke napok, melyek üres tarsollyal, 
szenvtelen arccal kullognak a temető felé. Aktivitásod, 
nagy akarásaid lélekzeni sem tudnak a fullasztó porban.

— Én szeretlek téged, Szabolcs.
— De én nyűgös, munkás életet élek, drága gyer

mekem. Fáradtan, csüggedten jövök haza, s mit tu 
dok adni olyankor neked? Fonnyadt vigaszokat, erőlte
tett mosolyokat, melyek nagyon messze vannak attól, 
hogy megtöltsék azt a feneketlen és fájdalmas üressé
get, amely társtalan és örömtelen lelkedbe vájódott. 
Munkámban nem lehetsz társam, gondjaimnak nem le
hetsz megértője. Egyedül maradsz a lapos céltalanság-



gal, az alföldi közönnyel, a szürke és hatalmas idővel, 
amely olyan lassan és kegyetlenül lépked ablakod alatt, 
mint egy börtönőr.

— A válás fá j. . .  — sóhajtott Inge nagyon halkan.
Ismét lehunyta szemét, mert félt, hogy nyitott

szembogara betekintést engedne lelkének aggodalmas 
zűrzavarába.

— De viszontlátások fognak jönni, isola bellák, az 
időnek szépséges szigetei, ahol ájult, boldog, tiszta na
pokat élünk, álmodunk. Hosszú önmegtartóztatások és 
böjtök után igazi piros ünnepnapjaink lesznek, nagy, za
vartalan és szent lobogásaink. Szerelmünk nem apró- 
zódik el profán, szürke hétköznapokban. A megszokás, 
a megunás nem rágdicsálja lassan, fásultan nagy szen
vedélyünket, vágyaink nem pislákolnak a mindenna
pok görnyedt azonosságában, hanem hirtelen, szomja
san fellángolnak, káprázatosán lobognak, mint pogány, 
ünnepi tüzek.

Szabolcs megtorpant Inge hallgatása és levont szem
kagylója előtt. A csend megdermedt közöttük és szinte 
áthatolhatatlanná vált. Lenn a kávéházi zaj belefröcs- 
csent a tarantella pattogó ritmusába, két fiú tarka nem
zeti viseletben a tarantellát táncolta és tapsolta a kávé
ház terraszán.

— Miért hallgatsz? Bántottalak? Sértettek a sza
vaim?

Inge felnézett és nemet intett.
— Nézzed, jobb, ha őszinték vagyunk egymáshoz. 

Én nem szeretem az okos, hideg szavakat, de néha 
mégis rájuk szorul az ember. Elismerem, hogy ügyetle
nül bánok velük, hiszen oly ritkán használom őket.



— Nem bántottál meg, Szabolcs, ne vádold ma
gad. Most tisztán látok és ez jól van így.

Inge, csakugyan tisztán látta magát. Egy hosszú, 
néptelen uccán ment sietős léptekkel, könyvekkel a 
hóna alatt. Ment, ment, sietett a hosszú hegyi úton. 
Most lépcsők következtek. Lihegve mászott, topogott 
feljebb és feljebb. Olyan jó lett volna, ha valaki segí
tett volna neki. Karja meggémberedett a könyvek súlya 
alatt, lassan kicsúszik az egyik könyv, utána a másik, 
jaj, már alig marad könyv a hóna alatt! Mi lesz, ha az 
egyetemhez ér? Megáll a szürke köveken, körülnéz, de 
sehol senki. Nincs kedve az egyetemre menni. De azért 
csak tovább megy kedv nélkül, könyvek nélkül, végül 
egy nagy kórházhoz ér. Befordul a kapun, átmegy a 
gondozott kerten és felcammog a klinika lépcsőin. A 
folyosón egy orvos fehér kabátban siet tova és a fel
vételi irodába utasítja. Már nagyon fáradt. Az irodá
ban egy merevarcú kisasszony az adatait veszi fel. — 
Nincs senkije? — kérdi. — Nincs senkim — feleli. 
— Nem akarna valami címet itthagyni? Kit értesít
sünk, ha valami előadná magát? — Szabó Szabolcs. . .  
ő az . . .  én . . .

A zenészek befejezték a tarantellát és most megint 
azt a régi tangót játszották, amelyet első ittlétük alkal
mával hallottak:

L a  m ia v ita  é com e un fiore 
Fioresce presto e presto m uore  
E  sol perte il m io cu o r . . .

Az Etna ezüstös csúcsa úgy csillogott a nyájasan 
bágyadó délutánban, mint akkor, mikor először jár
tak erre. Lassan megindultak.



— Milyen fenséges az Etna! — kiáltotta Szabolcs.
Nagy, nyugodt és tiszta szomorúság öntötte el a

lelkét, mint vastag éjjeli hó a fénylő tájat. Mennyire 
fájt itthagyni az Etnát, a tengert, a violákat, a szép 
szabad napokat, s milyen rettenetes lesz holnapután 
elválni Ingétől. Mégis ez a könyörtelen holnap, ez a 
tiszta, kikerülhetetlen fájdalom megnyugtatta. Ügy 
érezte, hogy az az ideges nyugtalanság, az a furcsa bi
zonytalanság, ami az utóbbi napokban lelkében vibrált, 
most nyugodt, redőtlen és biztos fájdalomba simult. 
Elmondott mindent Ingének, megvallott mindent neki, 
most könnyebb a lelkiismerete és bizonyosabb, vigasz
talanabb a szomorúsága. El kell válniok.

Az egyik sarkon egy féllábú öreg koldus ült, aki 
egyszerű sípján ősi, pogány dallamokat sírdogált. Ingét 
már rég ismerte, mert sohasem haladt el mellette anél
kül, hogy valamit a kalapjába ne dobott volna.

— Itt van, öreg pán . . .
A koldus szinte jajgatva köszönte meg a pénzt és 

bús pastoraléba kezdett. Inge és Szabolcs nem beszéltek 
egymással. Nehéz léptekkel, lecsuklott fejjel indultak el 
a hegyi úton, a boruló estébe, az almazöld szicíliai al
konyatba. Lassan imbolygó alakjuk beleolvadt az india- 
fügék, az olajfák, a futórózsás kerítések zöldes-fekete 
árnyaiba, a pastorale hangja pedig siránkozva, ájult fáj
dalommal kúszott, kapaszkodott utánuk.

2 6.
Á p rilis  20.

E g y e d ü l v a g y o k  és m egretten ek ettől az egyedü llét
től. S írn i szeretnék, m in t erdőben eltévedt kisgyerek, aki 
elvesztette az útat, új csapásra vá g o tt, s m ost nem  tudja



h ol va n , csak n agy, n a gy  árvaságát érzi a fekete éjsza
kában. H alk an , álom szerűén visszam uzsikál em lékezetébe 
egy szü rke ház, egy fá ra d t sárga arc, az an ya arca, aki 
rég elm ent m ár . . .

A m ed d ig  célom  v o lt, utam  vo lt, k em én y akaratom  
v o lt, addig felesleges, sőt bosszantó lett voln a a babusgató  
an yai kéz, v a g y  b árm ilyen  gyám o lító  vezető  m ozdulat. 
A k k o r  tisztán láttam  az ú tat és d alolva, kem én y léptekkel 
m en tem  előre. M o st sötétség van , célt, k iu tat nem  látok, 
á rn ya k a t sejtek, szinte b o szo rkán yo k b an , kacsaszőrű, 
békafejű m anókban kezd ek hinni és lelkem en átsuhan a 
b o rzalo m , m int valam i óriás bagoly.

Félek.
P edig nem  em lékszem  arra, h o g y  valah a féltem  voln a. 

M in d ig  v o lt  célom  és m in d ig láttam  az ú tat, am ely cé
lo m h o z vezet. M o st először történik, h o g y  szédülök, tá- 
m o ly g o k  a céltalanságban, letértem  ú tam ró l, a fén yek  k i
aludtak, sem m it sem láto k  és olyan  m in d egy m ost, h o g y  
élni fo g o k -e  holnap, v a g y  m eghalok, h o g y  m érget kell-e  
b even nem , v a g y  vá rn o m  kell m íg elközeledik az új élet.

R a b é elvtársn ak m in d en t m egírtam , v a g y  talán nem  
is m in den t, csak a legfon tosabbat: nem  lehetek többé  
h ív ü k  és m unkásuk. A z t  írtam , h o gy  férjh ez m egyek, egy  
idegen em ber idegen országba visz, ahol p o lgári k ö rn y e
zetbe és ideológiába leszek bebö rtö n ö zve. E z é rt  tehát a 
régi, hites m unk ára soha töb bé nem  leszek alkalm as. A  pa- 
lerm óiak nak  is ezt írtam  és m indenkit arra kértem  leveleim 
ben, h o g y  m ár ne is válaszoljanak, ne pró b áljan ak  vissza
tartan i lépésem től, váratlan n ak  tetsző elh atározásom tól, 
m ert én ham arosan u tazo m  V ele  új életem be.

M ilye n  szépen h azu d tam ! M a este talán nem  tudnék  
ilyen  hazugságokat írni, azok n ak , akikkel eg yü tt hittem  
és h arco ltam . M a ú g y  érzem , h o gyh a nem  is árulója, de 
cserben h agyója, szeszélyes, kishitű m unkása voltam  
ü gyü n k n ek . Leh et, h o g y  rossz gazdát szolgáltam , hitem  
csak u gyan  m egin gott eddigi irán yo m  helyességében, de 
ak k o r keresni kellett vo ln a  új irán yt, becsületesen rám u 



tatni a hibákra, a szavak és tettek, az esem ények és esz
m ények k ö z ö tti fájdalm as ellentétekre. É n  azonban egy  
szép hazugsággal búcsút m o n d tam  a harcnak és régi 
k ü zd őtársaim nak, és m ost itt  v a g y o k  egyedül, egészen 
egyedül. Fo n to s h át az élet? Fájdalm as lenne a halál? S ív á r  
k ö zö n yei rázo m  m eg fejem : nekem  m inden m in d egy.

Ó , m ilyen  szépek v o lta k  azo k a m ám oros siracusai 
n apok! H a  visszagon dolok m agam ra és felidézem  érzéseim  
furcsazengésű zenéjét, szinte el se tu d o m  m ár hinni, h o g y  
én vo ltam  az o tt  az egym ásbanyíló  hotelszobában, a láz
álom ban h ald okló g y ö n g y v irá g o k  k ö z ö tt, a latom iák  csil
logó sm aragdjában, v a g y  o tt a csónakban, am ik or a nedves  
p apiru stáblákra Írogattam  e g yü g y ű  szerelmes szavakat. 
T alajtalan  álom országban jártam  ak k or, nem  k érdeztem  
m agam at m erre és m eddig is m egyek? O lya n  szépen, 
olyan  bűvösen zú go tt, dalolt az élet, m in tah o gy m ég n e
kem  eddig soha!

A  részegítő szerelm i szim fónia véget ért. Érverésü n k , 
akaratunk és v á g y vilá g u n k  m ár nem  lü ktet össze, lelk ün k  
m ély összesím ulása m eglazult: el kell válnu nk . A  m eg vá l
to z o tt k ö rn yezeten  k ivü l a válás tudata és elk erülh etet
lensége o k o zza ezt a m eglazulást. Szabolcs m egválto zo tt. 
Ideges és kedvtelen , m ióta Siracusáb ól visszatértünk . M á r  
arra is kell go n d oln o m , h o g y  nem -e m egunás az oka  
annak, h o g y  en nyire eltávo lo d tu n k  egym ástól m ielőtt 
még elváltu n k  voln a? Em lékszem  eg y csinos berlini asz- 
szonyra, aki hosszasan panaszk od ott, h o g y  őt pár nap  
alatt m egun ják a férfiak. A k k o r  unalom m al, figyelm etle
nül hallgattam  panaszait, m ost bizonyosan  hosszasan fa g 
gatnám , hátha én is hasonló sorsra ju to ttam ?

T a lá n  Szabolcs n yo m o tt, n yu gtalan  hangulata v á l
totta ki belőlem  ezt a fárad t félelm et, ezt a keserű élet
unalm at. E d d ig  nem  néztem  jö vő b e és nem  tö rő d tem  
h oln apom m al, m indent Szabolcsra bíztam , engedelm esen, 
szerelm esen h ozzásím ultam . V ezessen. Csinálja ő ezentúl a 
holnapom at, az életem et. N e m  tud tam , h o gyan  lesz, de



arra sem gondoltam , h o g y  elfo gu n k  válni. M a végre m eg
m o n d o tta. E l kell váln u n k .

Ó , én jól tudtam , h o g y  szabadsága nem sokára véget  
ér, h o g y  el kell h agyn ia Sziciliát, mégis b izonyos vo ltam , 
h o g y  m i azért nem  v á lu n k  el. N e m  pró báltam  m egoldá
sokat keresni, m indent Szabo lcsra bíztam  és ha ő arra a 
fájdalm as eredm ényre ju to tt, h o g y  el kell váln u n k , akk or  
valószínűleg nincs más m egoldás. M a okosan és n yu go d tan  
beszélt erről, de én nem  tu d tam  válaszolni, ellenvetéseket 
tenn i, kérni, k ö n yö rö gn i, h o g y  ne h agyjo n  egyedü l, esz
m én y nélkül, szeretet nélkül. É n  felégettem  m agam  m ö
g ö tt m inden utat, feltétlenül és m eggondolás nélkül m el
léje szegődtem , ha tehát ő elh agy, egyedül m arad ok . F é
lek ettől a gon d olattól, pedig h olnapután m ár valósággá  
vá lik  és válasz nélkül ágaskodn ak a kérdések: m i lesz? m it 
csináljak? m ihez kezdjek? h o v a  m enjek?

M en jek  vissza D ániáb a, végezzem  el az egyetem et 
és vállaljak  állást valah ol m in t az irodalom  és történelem  
tanárnője? V a g y  ha erre nem  lenne elég pénzem , ak k or  
vállaljak  valam i titkári, levelezői állást, ahol esetleg n y e lv 
tudásom at m egfizetnék? V a g y  nevelőnő legyek gazdag és 
gőgös em bereknél, csúflelkű, elk ényeztetett gyerm ek ek  
m ellett? V a g y  beszéljek Szabolccsal, m ond jam  m eg neki, 
h o g y  m ellette akarok m arad ni unalom ban, k ö zö n yb en , 
fo n n y a d t akácok  és kicsinyes em berek k ö zö tt, kinek n ye l
v é t és szándékait talán sohasem  fogo m  m egérteni, de leg
alább n aponta látom  ő t, érzem  szivének, lelkének m ele
gét és ez a melegség betöltené éle te m e t. . .

TJjból érzem , m en nyire szeretem  őt. Egyéniségem , 
hitem , akarásom  elolvad a tenyerében. N e m  akarok el
szakadni tőle.

D e  tanácstalanul, této va kétségbeeséssel k érdezem : 
m it csináljak?

M it csináljak?!



Tnge kisasszony már lefeküdt?
-*■ — Azt hiszem, igen. Elbúcsúzott és szobájába ment* 
Ügy látszik gyengélkedik.

— Igen. Mióta Siracusából hazajött, alig eszik va
lamit. Az arca is megváltozott. Sápadt, fáradt és be
teges.

— Azt hiszem a gyomrával bajlódik.
— Még nem volt orvosnál?
— Nem, azt mondta holnap megy.
Alinari úr felkelt és szólt valamit a pincérnek, majd 

visszajött és folytatta a beszédet. Ingéről beszélt. Okos, 
értékes nőnek tartotta, akiben meleg, odaadó szív rej
tőzik. Mikor idejött, akkor még hidegebb napok jár
tak és Inge vastag, ivoirszínű kötöttkabátban járkált. 
Egy szeles, hűvös este kabát nélkül jött haza, azt 
mondta, hogy magával sem vitte. Csak pár nap múlva 
tudta meg Alinari úr, hogy finom kabátját odaajándé
kozta az uccasöprő köhögős feleségének, akinek kora 
hajnalban az urával együtt kellett tisztogatni a korzót 
és a dómteret.

A pincér pezsgőt hozott egy vödörben és felterí
tett az olvasószoba kis asztalán. Szabolcs csodálkozva 
tekintett Alinarira.

— Holnap korán kell lefeküdnöd, este meg cso
magolnod is kell. Ma este szabadabb vagy, nyugodtab- 
ban beszélgethetünk és búcsúzhatunk.

— Fáj, hogy már búcsúznunk kell — panaszolta 
Szabolcs és elnézte a pezsgő szálló gyöngyeit. — Olyan 
ió volt itt, olyan szép, olyan megnyugtató. . .



— Én is szeretnék egyszer elutazni és érezni az 
idegen ámulók örömét, a vándor megpihenő boldogsá
gát. Nálam a megszokottság lekoptatott már minden 
szépséget. Mindennap látom az Etnát, egész évben zöl
déinek a pálmák, a babérbokrok és illatoznak a virá
gok. Nektek, akik északról sívár, kopár tél után jöt
tök, mindez meglepő, szinte elkábító, de nekem meg
szokott és természetes. Így felületesen szemlélve az át
utazó vendég derűs gondtalanságában nem veszítek 
észre azokat a szomorú igazságtalanságokat, sőt bor
zalmakat, melyek a mai Olaszországban sírnak és lá- 
zítanak.

Alinari töltött és merengve folytatta:
— Hidd el, hogy nagyon nehéz az életünk, testvér. 

Sokszor nehéz hinni, hogy egyszer máskép is lesz, ne
héz hinni abban, hogy felkél a mi napunk is.

Szabolcs elborultan motyogta:
— Pedig kell hinnünk. Mi lenne külömben az 

életünk célja és tartalma, ha hitünk nem vlona? Halad
hatott volna-e az emberiség, ha nem lettek volna hites 
prófétái, váteszei, álmodozói? És ha úgy is látszana ma, 
mintha visszafelé mennénk, vagy egy helyben topog
nánk, nem szabad csüggednünk. Néha csakugyan egy 
lépést sem tehetünk előre. Eszményünk mindig mesz- 
szebb ragyog, mint ameddig cselekvésünk eljut. De 
eszményünk változatlanul ragyog, éppen ezért joggal 
hihetjük, hogy az emberiség csak közelebb juthat hozzá.

— Nem csüggedek és nem vagyok pesszimista. De 
azért mindennap vannak jelenségek, események, melyek 
bántanak, harcolnak, elszomorítanák. Én bízom pél
dául abban, hogy nem lesz többé háború, hogy a há



ború halálos sebet kapott az utolsó őrjöngő világ
öldöklésben, mégis, mikor ma a Giornale d’Italia há
borúra lázító cikkét elolvastam, meginogtam ebben a 
hitemben és elkomordotam. Ha nem is lehetne háború, 
de lehetséges lenne annak megkísérlése, a lelkek meg
fertőzése, a gyűlölet tömegőrületével. És akkor me
gint nem lehetne felépíteni ezekben a lelkekben a jó
ság templomát.

Alinari úr feje kissé lecsuklott, s egy vastag haj
tincs hullott homlokába, mint fáradt fekete lobogó. 
Szabolcs most látta meg benne először a szenvedő 
embert.

— Mi csak köveket hordunk, kedves testvérem és 
nem érjük meg azt az időt, amikor templom csúcso
sodik ezekből a kövekből. Számunkra a munka a fon
tos és a hit, amely munkánkat fűti és fizeti.

Koccintottak. A mosolygós gyöngyszemek sietve 
rebbentek fel.

A békétől még messze járunk. Hiányzik egy vallási 
és politikai tarkaságokon felülálló erkölcsi nagyhata
lom, mely az önzést és a féltékenységet féken tartaná, 
mely tisztán és feltétlenül a szeretetet, az abszolút em- 
berszeretetet helyezné mindenek fölé.

— Ez az erkölcsi nagyhatalom már is él a nemze
tek és vallások között és felett, bár hatalmát nem ér
zik még a kútmérgezők és a sötétben levő milliók. Ez 
a nagyhatalom békés holnapunknak legnagyobb ígérete 
és erőforrása.

— Bízol benne? — mosolygott Alinari.
— Feltétlenül — lelkesedett Szabolcs és orcáin 

rózsaszínű pír suhant át. — Feltétlenül. Mert ha csaló-



dások is érnek bennünket, ha csúf megpróbáltatások te
szik próbára hitünket, még akkor is biznunk kell a 
tiszta szeretet diadalában. Emlékszel-e arra, hogy Zeusz 
Prometeuszt sziklához láncolta, máját egy sas mardosta, 
de mikor haldoklott, így kiáltott fel a hatalmas és dia
dalmas Zeuszhoz: „Azt hiszed, hogy kétségbeesek azért, 
mert nem vált valóra minden álom és nem nyílott fel 
minden bimbó?“ Igen, a bimbókat le lehet tépni, az 
ágakat le lehet törni, de a gyökerek mélyen vannak, 
oda nem jut el a gonoszság keze. És a rombolás után 
ismét kihajt a jóság, a szeretetet nem lehet kipusztítani 
sem szóval, sem gázzal, sem marokkal, sem fegyver
rel. Én bízom a szeretet örök és halhatatlan hatalmá
ban. És ezért nem csüggedek, ha le is törik a bimbókat, ha 
szét is zúzzák az álmainkat. Prometeusz meghal, de a 
tűz tovább lobog a földön.

Alinari rátette kezét Szabolcs kezére és melegen 
mondotta:

— Most én mondom, hogy fáj a búcsú. Olyan jó 
lenne, ha még együtt lehetnénk . . .  Hitem lángja meg- 
megremeg a gonosz szelekben. . .  Olyan fájdalmas és 
csüggesztő elgondolni, hogy nem messze innen testvé
reink tétlenül, betegen szenvednek a megszabadulás min
den reménye nélkül. Én nem látom még az új Hajnalt, 
a Világosság visszatértét. Éjszakában élünk, erősebb len
nék hitben és bizakodásban.

— Hiszem, hogy a Pensione Rosa felejthetetlen 
napjai még visszatérnek — koccintott Szabolcs és szeme 
vidáman lobbant. — Az Isten tartson, testvér! Mire 
megint eljövök, már Hajnal lesz és Világosság.

— Ügy legyen!



(Valahol, egy kopár vulkános szigeten a deportált 
foglyok már régen aludtak. Mikor a két pezsgőspohár 
összekoccant, itt-ott szelíd, hervatag mosoly suhant át 
a foglyok fakó, fonnyadt orcáin.)

28.

Inge nehezen, fáradtan ballagott fel a Pensione Rosa 
kertjének lépcsőin. Szabolcs a terraszon ült, mikor 

azonban Inge csüggedt alakját észrevette, riadtan sie
tett eléje:

— Mi az? Valami baj van? Mit szólt az orvos?
Inge mosolygott. Tekintete, sőt hangja is más volt,

mint eddig.
— Nincs semmi bajom. Az orvos azt mondta, 

hogy nem vagyok beteg.
— De mégis — türelmetlenkedett Szabolcs, — ez 

a gyengeség, a gyomor érzékenysége, ez a sápadtság 
nem jöhet ok nélkül.

— Az orvos azt mondta, hogy mindennek ide
gességem az oka — szólt Inge és lesütötte a szemét.

— Olyan ideges lennél?
Inge bólintott.
— Nagyon.
— De miért? Bánt valami?
— Azt hiszem, te megértesz engem, Szabolcs — 

kezdte Inge a régi hangján. — A lelkemben nagy változá
sok mentek végbe az utóbbi időben, régi eszmevilágom 
megváltozott, az új még nem alakult ki. Amíg mellet
ted voltam, mindez nem bántott annyira, legtöbbször



nem is gondoltam rá, de most, hogy elmész, szinte fé
lek egyedül maradni lelkem zűrzavarával.

— Ó, ha tehetném. . .  ha mindig melletted lehet
nék. De nem tudom elképzelni életedet a szűk, kisvárosi 
korlátok között, cél és cselekvés né lk ü l...

— Nézd, Szabolcs, én hiszek és bízom benned és 
tudom azt, hogy te azt fogod tenni, ami nekem leg
jobb és legmegfelelőbb. Ha te úgy látod, hogy a te kör
nyezeted nem nekem való, akkor bizonyos, hogy ez 
így is van. Én belenyugszom, mert tudom, hogy ez a 
legokosabb, amit tehetek. De ezzel a belenyugvással 
még nem állott be a teljes szélcsend.

— Mit csináljunk, hogy kissé megnyugodjál? 
Mondd, hogy képzeled a mi holnapunkat? Beszélj erről.

Inge nem válaszolt mindjárt. Nyugtalanító vára
kozás vibrált kettőjük között, Szabolcs úgy érezte, hogy 
a lány most mondani fog valamit, valami új és döntő 
súlyú vallomást, Ingén is meglátszott, hogy készülődik 
valamire, mintha friss, nagy szavak készültek volna ki
röppenni a sápadt, zárt ajkak közül.

— Nagyon fáradt vagyok most, Szabolcs, nem 
tudok nyugodtan beszélni, ágyba kell feküdnöm. Este 
nem láthatjuk egymást. Ne érzelegjünk, ne adjunk na
gyobb súlyt az utolsó estének, hiszen minden este le
zár valamit, ezért, ha valamihez viszonyítjuk az estét, 
akkor mindegyik utolsó is lehet. Te is korán lefekszel, 
hiszen holnap korán kell kelned. . .  Holnap pedig me
gint félreteszünk minden szirupos érzelgősséget, kemé
nyen és cimborásan megszorítjuk egymás kezét és a 
legtisztább, a legőszintébb örömmel azt mondjuk egy
másnak: a viszontlátásra!



Szabolcs tétován kereste a szavakat, a gondolato
kat, de Inge sietősen kezet adott és felsietett szobájába. 
Mikor magára maradt, halványan érezte, hogy ez nin
csen jól így, neki beszélnie kell Ingével, mert nem le
het ilyen befejezetlenül, ilyen bizonytalanságban hagyni 
életük problémáit. Most érezte ismét felbuzogni azt az 
idegesítő nyugtalanságot, amely miatt pár napnak előtte 
még keservesen szenvedett. Akkor azonban beszélt Ingé
vel, s valami végleges, vigasztalan szomorúságban oldó
dott fel nyugtalansága. Most azonban ebbe a tespedt, 
fekete nyugodtságba újabb izgalmak szivárogtak. Mintha 
a töltések megrepedtek volna és titkos kezek felnyitot
ták volna a zsilipeket: mind aggasztóbban csörgött, 
sistergett, gyülemlett az ár.

Figyelmetlenül kezdte el a csomagolást. Mikor már 
félig elkészült, akkor vette csak észre, hogy kifelejtette 
könyveit, amiket a bőrönd fenekére kellett volna tenni, 
viszont becsomagolt olyan dolgokat, amelyekre holnap 
még szüksége lehet. Sokkal nyugtalanabb volt, sem
hogy újból kezdhette v*>lna a munkát. Az ágyra ve
tette magát és át próbálta gondolni a helyzetet.

Utazik holnap?
Igen, utazik. A halogatásnak semmi értelme nin

csen. Ingétől nem válik el örökre, még hosszú időre 
sem, ez természetes. Leveleket váltanak és hamarosan 
találkoznak. Talán addigra sok minden megoldódik. 
Ingének egyébként* igazsága van: minek érzelegni és az 
utolsó estéből olyan nagy dolgot csinálni! Érzi, hogy 
hamarosan találkozniok kell. Egymás értéke külömben 
is csak akkor válik tisztán áttekinthetővé, ha már tá
vol lesznek egymástól és a vágyódás perzseli bensőjíi-



két. Milyen erős és milyen tartós lesz ez a vágyódás? 
— ez lesz próbája és mértéke a nyugtalanul lobogó 
tüzeknek.

Felkelt és nyugodtan csomagolt. Holnap reggel uta
zik. Először Palermóba megy, azután Girgentibe . . .  
És Inge?

Mikor készen volt, kiment a terraszra. Esteledett. 
Ilyen hát „az utolsó“ szicíliai este. Az öreg pán idáig 
sírja pogány nótáit, groteszk tarantelláit, két ciprus ke
ményen, feketén rajzolódik be az alkonyati égbolt lágy 
selymébe. A Castello alatt szamarak zokognak. A violák 
most kezdenek ébredezni, a Vénusz ezüst szeme is fel- 
gyúladt, mintha csak a pipáló Etnát nézné. . .

— Inge!
Ismét valami nyugtalanság borzongott át rajta. De 

talán még látja ma este. Talán lejön az estebédre, s 
utána beszél vele.

Szabolcs alig evett valamit, nehezére esett a nye
lés, mintha gombóc akadt volna meg torkában. Inge 
nem jött. Gravelék nyugodtan csámcsogtak, megfon
toltan tördelték a mogyorót, a németek hangosan be
szélték meg a holnapi útitervet, a prágai banktisztvi
selő már ismeretséget kötött két, tegnap érkezett fran
cia hölggyel.

Szabolcs visszament szobájába, majd kiült a ter
raszra. Mennyi csillag és mennyi illat! Lent az öreg 
szentjánosfa homályából kacagás és kurta játékos sikol
tás szökkent fel, a szomszéd villában valaki mandolint 
pengetett.

Lehunyta szemét. Békés, fájdalmas fáradtság ciró
gatta végig tagjait. Úgy érezte, hogy hamarosan el



aludna. Le is feküdt az ágyba, mintha szunyókált volna 
is valamit, de ekkor hirtelen a régi nyugtalanság vibrált 
át idegein és forró testtel, nyitott szemmel nyikorog- 
tatta az ágyat. Egy mondat kalapált folyton a fülébe: 
félek egyedül maradni, félek egyedül maradni! Talán 
ő is most ágyában hánykolódik, árnyak és rémek su
hannak át a szobán és senki sincs, aki megsimogatná 
szép fejét, lesimítaná a felrebbent szemkagylókat és 
babusgatóan duruzsolná: Ne félj, itt vagyok melletted, 
ne félj, kislányom.

Felugrott az ágyból. Most elmegy hozzá, megnyug
tatja, vagy talán önmagát akarná megnyugtatni?

Mindegy. Most beszélniök kell. Együtt kell marad- 
niok holnap reggelig, vagy még tovább. Egyiküknek 
sem szabad egyedül maradni.

Sietve felöltözött és lábujjhegyen kisurrant a sötét, 
halott folyosóra. Inge ajtaja fölött még világos az ablak, 
még fenn van!

Valami zaj csörren az egyik szobából. Szabolcs 
megtorpan és visszafojtja lélegzetét. A zaj elült, de mire 
ismét indulni készül, Inge szobájában nincs már világos
ság. Mégis odáig kúszik és megnyomja a kilincset. Az 
ajtó zárva van. Hallgatózik. Füle szinte zúg a megfeszí
tett figyelemtől. Még egyszer megnyomja a kilincset és 
akarattal hirtelen elengedi, hogy egy kis zörrenést csi
náljon. Semmi válasz. Már késő. Talán már alszik.

Visszamegy szobájába és üres szemmel nézi a da
gadthasú, nyitottfedelű bőröndöt. Az álom már messze 
röpült, most árván és békétlenül gubbaszt az éjszaká
ban. De talán egy séta megnyugtatná és megbékítené. 
Már is kinn volt a terraszon, onnan lesietett a kertbe,



majd a szűk, hulladékszagú kis uccákba. Senkivel sem 
találkozott. Céltalanul, lehorgasztott fejjel bandukolt 
és felidézte Inge szavait. Régi eszmevilága összeom
lott . . .  Most egyedül van lelke zűrzavarával. A szavak 
különös súlyt és hosszú fájdalmas árnyékot kaptak, 
mint magányos fák a hanyatló napban.

Szabolcs hirtelen úgy érezte, hogy hibásan csele
kedett, kegyetlen volt, mert sajgó órákat és éjszakákat 
okozott Ingének. Az önvád mardosta mind nyugtala
nabbul. Most már nem gondolt azzal, hogy szereti-e 
Ingét, vágyódik-e utána, egyedül azt érezte, hogy rossz 
és igaztalan volt vele szemben, s ezt szerette volna vala
hogy elutazása előtt jóvátenni.

Folyton lejebb és lejebb szalad, míg egyszerre csak 
az egyik villa kiszökellő útkanyarulatánál maga előtt 
látta az Isola Bellát, amint szelíden sötétlett a tenger 
csillagfényes, misztikus azúrjában. Szinte olyan volt, 
mint nagy, fekete, hűséges komondor. Mikor a Szép 
Sziget foglyai voltak, akkor is így vibrált és kábított 
a végtelen csillagsugár. Akkor is illatok kószáltak az éj
szakában. Egy madár éleset rikoltott a puha pihenésben.

Nem! Nem utazik!
Most tisztán és mélyen érezte, hogy nem hagyhatja 

el Ingét. Ha el is megy Palermóba meg Girgentibe, de 
hamarosan visszatér, addigra pedig megoldódik további 
sorsuk. Mert sorsuk közös lesz. Ez most már bizonyos. 
Tisztán látja, hogy Ii\ge sorsa az övé és az ő élete Inge 
élete. Nemcsak a vágy akarja ezt, hanem az okosság 
és a jóság. Ök már nem válhatnak el egymástól. Ezt 
holnap megmondja Ingének és Alinarinak is bejelenti, 
hogy hat nap múlva visszatér. Ez a megoldás tetszett



és nagy megnyugvást hozott tévelygő leikébe. De mi
kor a valóságba vetítette ezt a megoldást, ezt a meg
másíthatatlan parancsot, ismét nyugtalanságok redőz
ték fel lelkét. Milyen lesz Inge élete mellette? Hol talál 
célt és értelmet a sívár, görnyedt hétköznapokban? 
Talál-e teret cselekvési kedve? Talál-e formát tevékeny
sége abban a sívár, tespedt környezetben.

Visszafordult. Nem akart többet töprengeni, kü- 
lömben is úgy érezte, hogy minden meg fog oldódni 
az alatt a pár nap alatt, mialatt utazni fog. Halkan 
fütyörészni kezdett és könnyen lépkedett fölfelé a lép
csőkön, a durvakövű hegyi utakon. Egy kakas kukoré
kolni kezdett. Talán azt jelezte, hogy a kísértetek órája 
véget ért.

29.

Inge kisasszony már felkelt?
— Ó, már régen, már el is ment — mosolygott 

Mária, a szobalány.
Szabolcsot bosszantotta a dolog. Miért megy gya

log az állomásra, mikor az autón neki is lett volna 
helye? No majd korábban mennek le, hogy ideje le
gyen beszélni vele. Az autó azonban nem jött pontosan 
és Alinari nem készült el idejében. Szabolcs ideges volt.

Gyönyörű, ragyogó reggel dalolt, dáridózott. A 
nap boldogan nyújtotta szét forró karjait és fénylő 
ujjairól vidám sugarak csorogtak le, mint ezüst kanál
ról a méz. A kertek, a ciprusok, a sziklák közt kéklő 
indiafügék oly frissek és harmatosak voltak, mintha 
csak az előbb mosakodtak volna. A szamarak szivettépő



sírása is vidáman csengett. Az élet, a tavasz hatalmas 
himnusza harsogott, zúgott, ujongott, káprázott, lihe
gett mindenfelől.

Szabolcs nem tudta magába szívni ezt a sok daloló, 
lubickoló fényt és életet. Nyugtalan tekintete ide-oda 
rebbent, mikor az autó motor nélkül gurult, kanyar
góit lefelé: hátha valahol ott lépked Inge az út szé
lén? De leértek az állomásig és mégsem találkoztak 
Ingével. Alinari átsietett a várótermeken, Inge azon
ban ott sem volt.

— Talán előre ment a hajnali vonattal és most 
jön vissza. . .  Esetleg együtt mentek Messináig . . .  — 
találgatta a padrone.

Szabolcs azonban nem bízott ezekben a nagyon 
is regényes utazgatásokban. Inge nem rendez ilyen 
komplikált meglepetéseket. És Szablocsnak igaza is volt. 
A vonat berobogott, de Inge nélkül. Szabolcs átszaladt 
egv-két vagonon, de mindhiába. Szinte kedve lett volna 
leszállni, a vonat azonban elindult s neki alig maradt 
ideje, hogy az egyik ablakból integessen Alinarinak.

Zavaros szemekkel állt meg a folyosón. Belebámult 
a vakító, viháncoló tengerbe, de nem látta a napsuga
rak duzzadó jókedvét. Csak akkor figyelt fel, mikor a 
vonat az Isola Bella elé ért. A reggeli nap ragyogásá
ban a sziget szebb volt, mint valaha.

— Isola Bella!. . .  — mondta hangosan, felbugy- 
gyant fájdalommal.

És ekkor hirtelen, villanásszerűen, az előugró szikla
fokon észrevette Inge alakját. Igen, igen, az Inge ott, 
mogyorószínű ruhájában, kék mellénykéjével! Ott állt



a meredély felett és mintha — ó, jaj! — mintha meg
mozdulna, mintha előre lépne!

Ebben a pillanatban sötétség lett. A vonat befutott 
az alagútba és a tenger, az Isola Bella, a ragyogó reg
gel színpompázó képe eltűnt Inge ingatag, kékmellé- 
nyes alakjával együtt.

30.

Mikor ismét világos lett, Szabolcs émelyegve támoly- 
gott be a fülkébe. Arca sápadt volt, szive pedig 

oly finoman és sebesen vibrált, mint valami féktelen 
motolla. Eszeveszetten rohanó szívverését nem lehetett 
volna megszámolni. Riadt, zavaros tekintettel bámulta 
az új tájakat, az új sziklákat, az új tengert, az új verő
fényt és messze, a málnapiros távoli ködöket a tenger 
felett.

— Isola Bella!
De talán nem is volt az Inge ott a sziklafokon? 

Talán káprázat volt? A képzelet bűvös és megmagya
rázhatatlan megvillanása.

Nem, nem! Inge alakja nem lehetett a képzelet 
játéka. Eltűnésére, furcsa szomorú tekintetére, megvál
tozott modorára, az utolsó napok sok titokzatosságára 
ad magyarázatot a sziklafokon felvillanó alakja. És ta
lán — ó, fájdalmas, borzalmas talán! — megmozdulása, 
előrelépése sem volt káprázat. Talán az volt utolsó 
gyönyörű felragyogása ott az Isola Bellán, a reggel ra
gyogó mámorában. . .

Nyugtalanul feszengett a helyén. Űtitársai autó- 
gummikról és fizetésképtelen cégekről beszéltek, a sa



rokban egy öreg nénike, megható öreg kosárral az ol
dalán, minden öt percben az iránt érdeklődött, hogy 
nem kell-e majd neki átszállani, mert Milazzóba sze
retne utazni a lányához. Vele szemben egy nyugtalan 
mozdulatú ifjú pedig színesen és hangosan beszélte el, 
miként késte le a múltkor a vonatot.

Mikor Messinába érkeztek, Szabolcs lázasan le
rohant és a telefont kereste. Vagy tíz percig várt az 
összeköttetésre. Remegő, türelmetlen hangon kért mi
előbbi kapcsolást. Végre felcsendült Salvatore hangja.

— Signorina Inge otthon van?
— Igen, épp az előbb érkezett haza.
Szabolcs már nem tudott többet beszélni a fel

buggyant boldogságtól.
— Beszélnek? Befejezték? — türelmetlenkedett a 

központ.
— Nem tudtam tőle elbúcsúzni. . .  adja át üdvöz

letemet . . .  A viszontlátásra, kedves Salvatore . . .
Ez a boldog és bizonyos hír, hogy Inge ismét a 

Pensione Rosában van s így minden borzalmas elgon
dolás szertefoszlott, derűs, közlékeny útitárssá tette Sza
bolcsom Ha már nem is mondhatja el Ingével történt 
megismerkedését és lelkének vergődő, válságos napjait, 
de legalább másról beszélhet. Boldog beszélhetnékje 
volt. Derűjéből, lelkének nyugodt ragyogásából mások
nak is akart adni.

A' társalgás azonban nem ment olyan könnyen. 
Egy nagyorrú fascista tiszt és egy izgága modorú ifjú 
szállt be a két kereskedelmi utazó helyett. A legutóbbi 
cataniai futballeredményekről beszéltek unalmas részle
tességgel. Az izgága ifjú aztán elmondta, miként nyerte



meg Palermóban a kardvívás nagy díját. Többször kö
rülnézett és várta a hódoló, alázatos tekinteteket. Sza
bolcs udvariasan, szinte kimérten érdeklődött. Ezekkel 
az emberekkel nem volt kedve szóba állni. Beszélő
vágya elfonnyadt, mint levegőnélküli növény. A per- 
gamentarcu öreg nénike idegesen nézett ki és aggódva 
kérdezte, hogy nem lesz-e a következő állomás Milazzo?

Szabolcs kiment a folyosóra. Csendre vágyott, 
tiszta áhitatos csendre, amelyben életté válhatna Inge 
arca, hangja, mozdulata. De a folyosón nem volt egye
dül. Két férfi vitatkozott azon, hogy miért csökkent 
a múlt évben a szicíliai bor exportja. A másik oldalon 
egy feketeruhás asszony nevetgélt nagyon is meghitten 
egy ösztövér, bőnadrágos fiatalemberrel. Hová mene
küljön?

Nyugtalansága bágyasztó borúba hajlott. Az előbbi 
derűs hangulat elillant s most csüggedten gubbasztott 
megint a fülke sarkában. Milyen fájdalmas hullámzá
sok, zuhanások, ingadozások! Ha Inge mellette lenne, 
akkor nyugodtan szemlélné a tovasiető tájat, az úti
társak arcjátékát és hanghordozását. De így keserűen, 
fásultan elszigetelte magát a környező világtól, szinte 
kéjelegve kereste az elhagyottság keserűségeit.

Még akkor se tudta lehántani fásultságát, mikor 
megérkezett Palermóba. Unalmasan, fonnyadtan ült ko
csijában, amely lassan döcögött vele a szálloda felé. 
Lassan feltápászkodott egy kérdés: miért is jött Paler
móba, ha semmi sem érdekli?

Korán lefeküdt. Egy kíntoma dadogott lent az 
uccán . . .  „La mia vita é come un fiore. .  .cc Milyen 
édes emlékek. . .  A szomszédszobában a vízvezeték csö



römpölt. Léptek kopogtak. Lent autó tülköl. Rekedt 
hangok hasogatják az estét. . .

Lehunyta a szemét. Ha most valami kis vérrög 
cltömeszelné a szív egyik kis e ré t. . .  Ha egy hegyes 
kötőtű itt baloldalt besurranna a negyedik vagy ötö
dik bordaközbe. . .  Ha a szív idegei egy pillanatra 
megállnának . . .  Milyen egyszerű lenne minden . . .  
Csend lenne a szobában és a mellkasában.

3i-

O lmos tagokkal ment le a lépcsőkön. Még fel sem 
nyitotta útikönyvét, még azt sem tudta, hová 

fog menni ma délelőtt: a múzeumba, a Capella Palati- 
nába, az eremiták klastromába, vagy talán Mon Reá
léba? Milyen tompán aludt az éjjel és mégis valami foj
togató, nyomasztó fáradtság béklyózta le tagjait és ele
ven figyelmét.

Hanyagul adta oda a portásnak a szobakulcsot.
— Tessék egy levél. . .
Szabolcs felrezzent. A levél csakugyan az övé, 

hozzá még Inge írása.
Izgatottan ment az étterembe. Megrendelte teáját 

és türelmetlenül hasította fel a borítékot.

Írn o m  kell neked, d rága és szeretett társam , m ert 
nem  tud tam  s valószínűleg nem  is tud o k  beszélni V eled . 
A n n y i m inden történ t velem  m a délután, h o g y  m inden fe l
b o m lo tt bennem . M ég azt sem  hiszem , h o g y  holn ap ott  
leh etnék az állom áson, hiszen o tt sem tu d n ám , h ol kezd
jem  el sürgős, fon tos és hatalm as m o n d an ivaló m at. E zé rt  
m inden bizonn yal csak bedobom  az állom áson ezt a le
velet, h o gy  az a T e  von ato d d al m enjen P alerm óba. D e



nem  v á rla k  m eg és nem  b ú csú zom  el T ő led . M en ek ü lö k  
a szótól. M égis akarom , h o g y  ham arosan tudjad m eg azt, 
am it m egm ond ani nem  v o lt  erőm . G ye n g e és g y á v a  let
tem , pedig talán soha sem v o lt  szükségem  en nyi erőre  
és önb izalom ra, m in t m ost.

M ik o r  m a azt kérdezted, h o g y  m it m o n d o tt az o r
vos, nem  hazu d tam , csak elh allgattam  valam it. M e rt igaz  
az, h o g y  nem  v a g y o k  beteg. A z  o rvo s szinte teljes b izo 
nyossággal m egállapította, h o g y  nem  v a g y o k  beteg és 
rosszullétem nek, idegességem nek az a m agyarázata, h o g y  
élettani elváltozás állott be szervezetem ben, egy új élet 
indult útn ak .

A  m egdöbbenésnél sokkal n agyo b b  vo lt az ö rö m ö m . 
Ű jjo n g v a  szerettem  voln a H o z z á d  rohanni és kö zö ln i V e 
led a n a gy  újságot, de m ik o r lejöttem  az o rvo stó l, letettem  
erről a tervem rő l. N e m  tud tam , h o g y  fogadtad vo ln a  a h írt, 
szinte rem egtem  attól a go n d olattól, h o g y  bosszankodást, 
gyan ak vást láto k  m ajd bú jkáln i tekintetedben. H á th a  T e  
nem  örüln él ilyen tisztán és határtalan ul. H o g y  fájn a ez 
nekem ! É s m o st o lyan  gyen gének  érzem  m agam , h o g y  
nem  tud n ék sím án elviselni ilyen  fájdalm akat.

E z é rt  kell írn om  N ek e d , drága társam , íg y  n yu g o d -  
tabban m o n d h ato m  m eg, h o g y  én n agyon  ö rü lö k  az új 
életnek és sem m iesetre sem akaro k  az útjába állni. N e k e m  
ő célt és tartalm at ad. K ülönösen jó k o r jön m ost, am ik o r  
összeom lott régi v ilágo m  és a recsegő, füstölgő ro m o k  
k ö zö tt m ég nem  láttam  tisztán az új célt és tartalm at, 
am iért élnem  kell, küzdenem  kell, életlehetőségeket kell 
készítenem  a gyerm ek nek. E z  teljesen betölti az életem et.

T erm észetes, h o g y  V e le d  és M elletted szeretnék erre  
készülni, hiszen a gyerek  nem csak az enyém . M o st m á r  
nem  lenne fon tos, h o gyh a fá ra d t perceket tölth etn él o tt
h o n : én ú g y  sem lennék egyedül. N e m  lennék sohasem  
egyedül. N e m  lennék sohasem egyedül a kisvárosi k ö z ö n y 
nyel, a szürke, gö rn yed t n apokk al. M in d ig lenne m u n k ám  
és célom .

D e nem  ak aro k  útadba állni és olyan  elh atározásokat



kikén yszeríteni Belőled, am elyn ek belső ru gó i, m élyebb  
g y ö k e rü k  nincsen. G o n d o lj arra, ha dönteni akarsz, h o gy  
en m in d en ütt m egélek és m in den ütt u gyan az m aradok^  
m ert célo m tól és kötelességem től sohasem  v á ló k  meg. 
A laszk áb an  életem nek u gyan az a tartalm a lenne, m int 
K ín áb an , v a g y  M ad agaszkár szigetén: egy új em bert kí
sérek ú tjára és bízom  benne, h o g y  az igazibb, a tökélete
sebb em bert.

E z é rt  kérlek őszintén m inden páncélos lovagiasság  
és p o lgári kötelességérzet nélkül, tisztán szíved  szerint 
h atározzál. É n  m inden elh atározást szeretettel fogad ok , 
hiszen szeretlek és a T ie d  v a g y o k .

Inge.

A tea ott párolgott előtte. Szabolcs elmosolyodott 
és ez a vastag, duzzadó derű nem akart lehullni az ar
cáról. Nyugodtan kanalazta teáját és derűs figyelemmel 
nézte, mint omlanak szét a cukorkockák az arany vörös 
folyadékban. Mellette egy angol nő szemlélte a reggeli
jét, hogy ott van-e minden, amit rendelt: a tea, a vaj, 
a dzsem, a tojás, a pirított kenyér és a sonka.

— All right! — mondta harsányan és elégedetten 
a pincérnek.

— All right! — bólintott Szabolcs és nyugodtan, 
kövér derűvel kanalazta teáját.

Mikor befejezte reggelijét, ismét odament a por
táshoz.

— Mikor megy a legközelebbi vonat Messina felé?
— Tizennégy óra ötvenkor.
Most kilenc óra van, szóval a délelőttje Palermóé. 

Lassan, szinte otthonias nyugalommal indult a múzeum 
felé. Útközben megállott egy könyvesbolt kirakatánál* 
Sok szótár és nyelvgyakorló tarkállott a polcokon.



Szabolcs bement és egy dán nyelvgyakorlót vásárolt. 
Azután tovább indult, mondhatni céltalanul a Via 
Maquedán. A nap éles, forró csókokkal szórta tele az 
uccát. Szabolcs kinyitotta a dán füzetet és mohó kí
váncsisággal közeledett az új ismeretlenhez, mintha va
lami furcsa, idegen lakás előszobájában állna. Ki tudja, 
milyen titkokat, szépségeket, borzalmakat fog találni, 
ha beljebb megy?

— Jer er, du er, han e r . . .  Én vagyok, te vagy, 
ő van . . .

Egy szőke fiucska jött szembe vele. Talán négy-öt 
esztendős lehetett, de öntudatosan, komolyan lépke
dett, nagy szemei figyelmesen, értelmesen tapogatták 
végig az embereket, a kirakatokat, a nap szikrázását. 
Szabolcsot hirtelen valami meleg hullám öntötte el, 
mint valami réges-régen várt találkozáskor. S alig tudta 
visszatartani magát, hogy át ne karolja és össze ne csó
kolja ezt a szép szőke gyereket. Ki lehet ez a fiú? 
Friss, egészséges északi jelenség, nem olasz, főképpen 
nem szicíliai. Honnan jött? Kivel van? Talán ahhoz a 
két hölgyhöz tartozik, aki mögötte lépked?

Az emberek torlódtak, siettek, gomolyogtak és a 
fehérarcú kisfiú örökre eltűnt a hajszásan hullámzó 
emberfolyóban.

Szabolcs tovább ment a királyi palota irányában. 
A múzeum helyett inkább megnézi a Capella Palatinát, 
amely már nem lehet messze innen. Érdeklődése feléb
redt, léptei meggyorsultak. Mikor a katedrálist meg
látta, nem tudta megállni, hogy be ne menjen. A 
kapuban találkozott két vidám német hölggyel, akik 
Siracusában ugyanabban a szállodában laktak s akik*



kel beszéltek is a görög színházban. A hölgyek moso
lyogtak, tekintetükben vidámság csillogott. Szabolcs 
megemelte kalapját.

A katedrális ablakain ferdén hullott be a napfény, 
z főoltáron sápadt gyertyák strázsáltak, tömjénes köd
ben, az egyik gyóntatószék előtt jámborarcú diák tér
depelt. Szabolcs tovasietett a főkapu felé, ahol egy 
szaporaszavú árus levelezőlapokat árult. A katedrális 
előtti park fái és pázsitja üde mélyszínű zöldben ra
gyogtak, egy gyerek meggypiros léggömbökkel szaladt 
az ú to n . . .  Mindenütt tavasz és szerelem pihegett.

Megnézte az óráját és sietett, hogy kihasználja 
hátralevő idejét, hogy valamit magával vigyen a citta 
felicéből. Hamarosan megtalálta a Capella Palatinát. A 
hűvös homály, a mozaikok meleg aranya, a hidegtestu 
finom márványoszlopok, a szentírás merev, jámbor 
alakjai megzavarták azt az ujjongó tavaszt, amely most 
lelkében harsogott. De az áhitat hideg csendje, a nor
mand és arab ívek alatt borongó homály nem tudta 
azért elfojtani lelkének harsonázó derűjét. Erős, nyu
godt és hatalmas volt ez a derű.

Egyszerre valaki megérintette a karját. Balthasar 
tisztelendő. Arca ragyogott és gömbölyödött.

— De hol van Inge asszony? — volt a második 
kérdése.

— Gyengélkedik, nem jól érzi m agát. . .
Balthasar arca most elkomorult, de ebben a ború

ban volt valami kómikus. Szabolcs megnyugtatta, hogy 
nincs komoly bajról szó. A tisztelendő kérdésekkel 
halmozta el Szabolcsot, tekintetében érezni lehetett az 
őszinte érdeklődést, a baráti ragaszkodást. Talan már



rég nem akadt; olyan emberekre, akikkel rokonszenve
zett volna s akik előtt beszélőkedve szabadon csapong- 
hatott volna. Látszott rajta, hogy Siracusa óta sok min
den rekedt meg benne, sokat kérdezett és még többet 
szeretett volna mondani.

Szabolcs elbeszélte, hogy már ebédután utazik, ezért 
Balthasar atyának azt az ajánlatot tette, hogy ebédel
jenek együtt, legalább ezalatt is együtt lehetnek. A 
tisztelendő örömmel vette az ajánlatot.

— El sem hiszi — kezdte, mikor kint jártak az 
uccán, — hogy mennyit gondoltam önökre! Szinte 
megéreztem, hogy még találkozni fogunk.

Közlékenysége vidáman burjánzott, szélesedett, 
olykor gyerekes, majdnem vakmerő őszinteségek bugy- 
gyantak ki a száján. Ebédközben is Ingéről folyt a szó.

— Nagyon értékes lélek — bólongott Balthasar 
és lassan töltögette a sűrű marsallát. — Én még nem 
találkoztam nővel, akiben ennyi érték lett volna, önnek 
nagyszerű párja van, az Isten kiváló lelket lehelt a szép 
testbe. Okos, művelt, megértő és hívő lélek. Igen, igen, 
hívő lélek. Én megéreztem benne a h ite t. . .

Szabolcs szelíden a poharába mosolygott.
— Inge asszony eégszségére! — szólt Balhasar tisz

telendő és kék szeme kissé fátyolos lett.
Koccintottak. Balthasarnak ízlett a naspolyabarna 

marsalla.
— Én imádkozni fogok Istenhez, hogy az önök 

élete és házassága ne legyen meddő, mert nagy kár 
lenne, ha ilyen két pompás ember utód nélkül maradna. 
Emlékszik, erről beszéltünk, mikor Kyane forrása felé 
a papiruszok között csónakáztunk. Minden gyermek-



ben egy jobb, tökéletesebb ember indul útnak és gon
doljanak csak arra, hogy ha Isten megadná azt, hogy 
Önöknél is tökéletesebb ember születne. Milyen nagy
szerű lenne! Két ilyen kiváló embernél is kiválóbb! Én 
kérni fogom az Istent és bízom benne, hogy látni fo
gom azt az új embert, a maguk emberét! Az új em
ber egészségére!

A két pohár összecsendült.
Szabolcs nyugodtan ivott és semmit sem szólt. T it

kát lelke mélyén rejtegette, melengette, mint valami 
névnapi meglepetést.

32.

Inge már napok óta korán kelt. Korán is feküdt, de 
különben sem tudott sokáig aludni. Reggel első dolga 

volt a magyar nyelvtant elővenni és egy-két oldalt ko
molyan tanulni belőle. Már több, mint egy hete, hogy 
megkapta Berlinből a rendelt könyvet, de bizony ne
hezen haladt ebben a furcsa, testvérnélküli nyelvben. 
Most a lenni ige ragozásához ért. Nyugodt, nagy be
tűkkel írta füzetébe:

JELEN IDŐ:
Én vagyok,
Te vagy,
Ö van,
Mi vagyunk . . .

Valaki türelmetlenül, élesen kopogott.
Inge felugrott. Tudta, hogy csak ő lehet.
Némán borultak össze és szomjasan keresték egy



más száját. Szabolcs gyűrött, sárga volt az éjjeli utazás
tól, nyakkendője félrecsúszott.

— Mikor mehetünk? — szólalt meg végre Szabolcs.
Inge szorosan előtte állt, kezével lassan végigsimí

totta felöltőjének kihajtóját és megigazította a ferde 
nyakkendőt.

— Amikor te akarod. Én hamar kész vagyok a 
csomagolással.

Szabolcs körülnézett a szobában, bizony itt lenne 
elég csomagolni való. Az asztal szinte roskadozik a 
könyvektől. De nini, mi ez?

Döbbenve vette észre a magyar írást.
— Hát te magyarul tanulsz? — kacarázott éb

redő csillogó szemekkel és felemelte a fűzetet. — Én 
vagyok, te vagy, ő van, mi vagyunk. . .  vagy akarod 
dánul hallani? Jég er, du er, han er, vi e r . . .

A fűzet kiesett kezéből. Inge vad szenvedéllyel kul
csolta át a nyakát.

— Vi e r . . .  — suttogta Szabolcs és megcsókolta 
a magas, fehér homlokot.

— Mi vádzsunk. . .  — dadogta Inge halkan, fura 
idegen hangsúllyal és lezárt szemkagylója alól két könny
csepp surrant ki.

— Mi vagyunk . . .

33-

Este már vonaton ültek. Szűkén, zajos, szenvedélyes 
hangú útitársak között, de lelkűkre nagy, redőtlen 

nyugalom simult. Az utolsó napok izgalma, nyugtalan 
feszültsége feloldódott: a szem messze siklott a síma,



mosolygós víztükrön, az éles, azúrkék horizont felé. 
Olyan tiszta volt előttük az élet és a holnap.

Ez a nagy, belső nyugalom ellankasztotta izmaikat, 
ólmossá tette szempilláikat. A sok viaskodó éjszaka fá
radtsága most ömlött szét tagjaikon, most először érez
ték, hogy nyugodtan, régi gyermekes derűvel tudnának 
aludni. De alvásról nem igen lehetett szó. A két fáradt 
ember összebújt a fülke sarkában. Inge Szabolcs vállára 
tette a fejét és úgy próbált szunyókálni. A vonat ke
gyetlenül zakatolt a sziklás, kanyargós pályán és ide-oda 
szitálta a kókadt fejeket. Három nyugtalan, fekete- 
nyakkendős utas Olaszország külpolitikájáról és a jö
vendő háborúkról csattogott puffogó pátosszal, az ajtó 
mellett egy sápadtarcú, kócoshajú asszony rívó, ráncos 
csecsemőjét ringatta türelmetlen lábdobogással. Szembe 
vele egy csinos, olajbarna tengerész narancsot hámozott. 
Édes, vastag, áporodott illatok nyújtózkodtak a fülké
ben, mint lusta, jóllakott, ketrecbe zárt tigrisek.

így indult el két összesímult lélek az új élet és az 
új, tökéletesebb ember felé.





Ez a könyv az ERDÉLYI  SZÉPM1VES C É H 
ötvennyolcadik kiadványa; V. sorozatának 14—15 . 
számú könyve. Nyomtatta a C O N C O R D I A  

n y o m d a  G a r a m o n d - a n t i q u a  betűkkel.
A szedést F U C H S  I MRE,  a nyo

mást M A R O S A N  I S T V Á N  
vezette. Kötése R O H O N YI 

A N T A L  könyvkötő 
műhelyében 

készült.
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