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Alant a mélyben, távol és ferdén, az éjszaka sötétjén és az eső kristályos
tündökléséri át mégegyszer felragyogtak a városka fényei, de a következő

pillanatban mindez eltünt: a drótkötélpálya függő kocsija minden átmenet
nélkül került bele a ködnek egy gomolygó zavaros sávjába. Látni lehetett,
amint a köd, mint valami tejszínű tenger ostromolja hullámaival a kocsi
üvegfalát : az időjárás még itt a hegyek között is tavaszelövé lágyult tél
középén s ez a köd már a magasság, magány, hegyoldal, olvadó hó lehellete
volt. A hegyipálya függőszekrénye lassan, libegve és sokáig úszott át a tej
színű áradáson, míg egyszer minden átmenet nélkül újra a sötétségen és az
eső kristályos, sötéten tündöklő vonalain át, felragyogott utasai előtt a hegyi
szálló, kivilágított ablakaival, hófehér ízzásán lágyan sugározva bele az
éjszakába. Az üveg- és acélszekrény lassú siklással közeledett az egyre növekvő

látomás felé s egyszer csak megállt előtte; ahallbavezető üvegtető alatt
a szálloda emberei várakoztak és egy-két kiváncsi vendég.

Csak néhány utas volt: egy kerekarcú, kövér hollandi szállt ki elő

ször, évek óta megszokott vendége az év e szakában a Drachenfels-hotelnek ;
utána egy ugyancsak ismerős vendég, egy bécsi ujságíró, aki már az úton
összebarátkozott egy angol úrral s tört angolsággal adott neki felvilágosítá
sokat és tanácsokat. Végül pedig karcsú termetén sarkáig omló, könnyű,

lágy, ragyogóan kékesfekete bundában egy ismeretlen asszony, zárt és hűvös

arccal, tartózkodó és ideges mozdulatokkal. A szálló titkára, akinek mester
sége volt, hogyaközépeurópai hegyvidéknek ezen a nemzetközi pontján az
ideérkezők minden típusát előre felismerje, nem tudta őt hová sorozni. Német
nek gondolta (a zártságban, idegességben, a megjelenésen túli modorban volt
valami németes), de ugyanúgy gondolhatta franciának is, mert öltözködésének
tökéletes egyszerűsége és könnyedsége olyan volt, mint azé a néhány francia
arisztokrata asszonyé, vagy előkelő szinésznőé, akik itt megfordultak. Az asz
szony németül beszélt, a kiejtés halványul idegen árnyalásával, de angol
útlevelet mutatott, semmitmondó angolleánynévvel, magányos és félreeső

két szobát kért, akár egyedül is kész volt lakni valamelyik emeleten. Míg
a szálloda titkára és portása néhány halk szóval elhelyezkedéséről tanács
koztak, idegesen álldogált a hallban, a szőnyegek, karosszékek, asztalok
között, a villanylámpák tejszínű gömbjeinek hóízzású világításában, lát
hatóan idegesít ve attól, hogy néhány vendég, aki éppen a hallban volt, nézi,
ha csak azzal a közömbös kiváncsisággal is, amely az ujonnan érkezőknek

a már előbb ottlakóktól kijár.
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- Ideges és pihenni jött! - állapította meg magában a titkár; jól
ismerte az arcokon és az arcok mögött ezeket a zárt mélységeket, a magányt
és hűvösséget sugárzó mozdulatokat, a más emberek előtt való félelmet és
idegességet. Valószínűleg a szobájában eszik majd és az étteremben magá
nyos, a többiektől távoleső asztalt kell számára fenntartani, s amíg csak lehet,
nem szabad a közelébe ültetni senkit. Nehéz vendég ez a típus, de végered
ményben nincs semmi baj velük s a számla részleteire való rápillantás nélkül
szoktak fizetni. (5 maga fogta meg a lakkozott barnabőr útitáskát és kísérte
az asszonyt a lifthez, közben közölve vele, hogy a többi böröndök még reggel
itt lesznek az autóbusszal. Az asszony már tudta ezt; hűvösen bólintott,
s mikor belépett az alacsony liftszekrény lámpásai és fénytsugárzó tükrei
közé, látszott, hogy az arca (valaha szép és még most is rendkívüli vonások)
mennyire nem fiatal. Sápadt, kendőzetlen arc volt, ajkai szinte fehérek s
a mosolytalan, merev vonások felett a tágranyílt ideges szemek.

* * *
(Igen, feltétlenül el kell utaznia, mondotta az orvos egy héttel ezelőtt

Londonban, amikor megnézte a vérszegénységtől egészen fehér ínyét, szét
vonva a vékony és sápadt ajkakat, amelyeknek rejtelmes ívét minden mozi
látogató ismerte s amelyek fölé az ezüstös tündöklésű mozivásznon annyiszor
borult férfiajk. És nagyon rossz jel, hogya szeme is ílyen merev és ideges
tündöklésű, s félrevonva az alsó szemhéj át, szintén erős vérszegénységet
mutat a vérerekkel erősen átszőtt felület. Legjobb lenne, ha szanatóriumba
menne!

Nem! Az asszony ideges irtózással tiltakozott a szanatórium ellen,
maga sem tudta miért. Valójában azért, mert évek óta másodpercekre volt
beosztva minden napja, a művészet és szépség rabszolgaságában, és ez kemé
nyen meggyötörte; ezért vonakodott szanatóriumba menni, ahol ugyanez
várna rá: diszciplina és másoknak felette való rendelkezése. Nem, nem megy
szanatóriumba, inkább valami magaslati szállodába Svájcba vagy Ausztriába.
Szálloda. . . ez nehéz lesz, ellenkezett az orvos; neki teljes elszigeteltségre
van szüksége és hogy gondolja, hogy ne ismernék fel őt? Az asszony azonban
fanyarul nevetett; neki csak akarnia kell, hogy fel ne ismerjék, ehhez elég,
ha kendőzetlen arccal és valamivel egyszerűbb ruhában megy az utcára;
néha, amikor kiszabadul a fegyelem és a rákényszerített munkatempó nyü
gétől, megtette és még sohasem történt meg, hogy felismerték volna. A film
vállalat, amelynek ő volt az alapvető egzisztenciája, aggódva és készségesen
engedte el, a szabadsága hónapokra szólt és ő egyelőre ideutazott. Német
volt, de hazájába nem kívánkozott, mert csontos, sovány és esetlen bakfis
leány korában sok kudarcot látott annak vidéki színpadain, - Franciaország
ban tünt fel, franciául és francia néven lépett filmre, sokáig élt Amerikában,
de a nagy filmrendező, aki angoltárgyú filmjeivel ért el nagy sikereket és
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Angliában alapított filmvállalatot, átcsábította magával Angliába. Itt nyelv
ben és érzésben öntudatlanul egészen angol lett, zavarosaknak és értelmet
lennek tüntek fel számára a német viszonyok. Nem kívánkozott haza. Ide
azonban, az Alpok közé, mindig vágyott, különösen szegényes és éhes leány
korában, amikor alant élt, nagyvárosok idegen morajában.)

* * *
Hát itt volt, ha szikrázó tél helyett a rendkívülien szokatlan időjárás

szeszélye lágy, tavaszelőt is adott most január végén. De itt volt s a titkár
enyhe csodálatára mégsem a szobájába kérte a vacsorát, hanem lement az
étterembe, bólintott, amikor megmutatták neki asztalát. Helye valóban
magányos volt, a többiekétől kieső. A merev tündöklésű szemek unottan
sétáltak végig az arany árnyalatú fényben fürdő óriási termen (most csak
az egyik étterem volt nyitva, mert aránylag kevés volt a vendég) az abroszok
damasztja, kristályai és virágjai felett, s a vacsorázók felett. A harmadik
asztalnál a kopasz hollandi ült és evett közömbösen, rajta túl egy fiatal
házaspár, úgylátszik csak egymással törődő nászutasok ; egy nagyobb férfi
társaság, úgylátszik sportolók, a többieknél egy árnyalattal hangosabban
beszéltek és az időt szidták. Idősebb házaspár, gazdagabb emberek, két fiatal
leánnyal. És így tovább ... A nemzetközi hírnevű, óriási szálló elég üres és
nyárspolgári képet mutatott, de mostmár karácsony óta tartott ez a fel
fordult idő. És ugyanolyan szórakozottan és közömbösen, ahogy ő: őt nézték
meg a többiek, ahogy ott ült az étterem óriási üvegfala közelében, magá
nyosan, elfáradt és fehér arcával, ideges és zárt mozdulataival.

A következő napok alatt délelőtt-délutánaludt (még Londonból hozott
magával enyhe altatót), de az alvás még fáradtabbá és elnyűtebbé tette:
az arca fakóbb, puhább és elgyötörtebb lett ... Szinte riasztó volt őt látni,
amint ott üldögélt az üvegfal mellett. Az étterem fala itt a meredek hegy
oldalra nyilt, dél felé s a déli szél esőt és ködöt terelve maga előtt tört meg
éppen a hegyoldalnál. Az óriási felhő- és ködfoszlányok a hegyoldalnak neki
ütődve szálltak és gomolyogtak fel a magasba és csapódtak neki lassan a vastag
üvegtábláknak ; olyannak látszott, mint valami tejszínű tenger zavaros hul
lámainak ostroma és látni lehetett a felhőben születő esőt, amint néha a mély
ből felcsapódó vízárjával rápatakzott az óriási üvegablakokra. Ű ott ült,
borús arca mögött a szállodát ostromló és elborító óriási felhőrongyok ború
jával, megkínzottan és magányosan és nem vágyott másra, mint arra, hogy
aludjék.

* * *
De ez úgylátszik az időjárással is összefüggött, mert azon a napon,

amikor az idő megváltozott, élénkebbnek és frissebbnek érezte magát. Egy
éjszaka orkán jött, jéghideg szél öntötte el a völgyeket és a hegycsúcsokat,
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magasban szálló szakadozott felhőtömegek vonultak át felettük, délutánra
megszűnt a szél, a felhők alacsonyabbra ereszkedtek, másnap reggel ólmosan
mozdulatlanulálldogáltak felettük betakarva a magasabb csúcsokat. Délfelé
gyér szivárgással, de tűéles pelyheket hullatva alá, megeredett a hóesés.
A portásnál és az irodában szakadatlanul szólt a telefon, szobarendelések
érkeztek. A drótkötélpálya már késő délután kezdte szállítani a szállodát
megrohanó vendégeket. Az a sízőtársaság, amely már előzőleg el akart
utazni, most koradélután hegymászó öltözetekben vágott neki a Drachenfels
felé vezető utaknak, megnézni, hol lesz leghamarabb sízésre alkalmas hó.
Az idős házaspár két fiatal leánya nadrágban, síkosztümben veszekedett
a hallban a szülőkkel, akik most még nem akarták őket kiengedni. Este,
amikor az asszony - amint érezte, frissebben és hosszú idő óta először

kialudva - lement a vacsorához, a hall zsongott az érkezöktől. az étterem
félig megtelt, de előkészületeket tettek a másik étterem kinyitására is. Zene
kar érkezett, a két étterem összeszögelésénél lévő dobogón felnyitották a leta
kart zongorát, szabadon hagyták a tánchelyet. Igen, ezen az estén már zene
volt, az étterem, a társalgó és a hall tele volt a zene fájdalmas és érzéki siko
lyával, ami idegesítette az asszonyt, mert a filmek hangfelvételeire emlékez
tette. Az élet egyszerre valóban olyan lett körülötte, mint a filmeken és ő

maga éles szemmel látta azt is, hány részlete utánozza teljesen a filmet.
A két fiatal leány - akik délután síruhában voltak - most egyforma kisebb
estélyi ruhában jött le, mindketten bágyadt zöldben, a társaság fiatal férfi
tagjai szinte átmenet nélkül váltak ismerőseikké, szálas és szélesvállú férfiak
táncoltatták őket, egyelőre csak ők ketten voltak fiatalabb nők, élénken és
felvirulva uralkodtak a helyzet felett. Ottkünn nyugodtan és vastagon esett
a hó, a hallban kiakasztott jelentés szerint az időjárás az egész Alpokon meg
változott.

A sodronypálya függőkocsija másnap reggeltől estig fel- és alájárt,
sportruhás és sítalpas tömegek özönlötték el a szállodát, éppen, hogyelrakták
a csomagjaikat és nekivágtak sível a hegyeknek.

Az asszony asztala este már nem volt magányos s a többiekétől kieső,

ott volt a többiek tengerében, egy magányos asszony asztala, ennyi az egész,
míg a két óriási terem többi vendégei mind társaságokká olvadtak össze.
A két zöldruhás fiatal leány elvesztette tegnapesti egyeduralmát, a forgóajtó
szinte röpítette az éttermekből ki és be a fiatal, hamvasarcú és hamvasszőke

leányokat, kis estélyi ruhákban vagyangolos, végtelenül egyszerű tweed-ekben.
A legtöbb osztrák volt, akadt néhány birodalmi német, de általában Közép
európa volt, amely felkerekedett és eljött ide a hegyek közé; egészen várat
lanul jött egy csomó angol is, külön-külön, de egyformára csiszolt modo
rukkal és egyforma típusukkal mégis egységes és összetartozó szigete t kép
viselve a többiek között.

Néhány nagyon szép leány és még szebb fiatal asszony volt a vendégek
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között, a zöldruhás kisleányok csak az átlagosan csinosak középrétegében
röpködtek a tánc alatt a fiatal férfiak árjában, láthatóan nem törődve trón
vesztésükkel. A magányos asszonnyal, aki egyedül ült az asztalnál, senkisem
törődött, nemcsak ő szigetelte el magát a többiektől. hanem a többiek is
elszigetelték magukat tőle. Amire vágyott, megtörtént. azután, hogy az egész
világ őt nézte a filmvásznon, amit és hogyan játszik, most ő nézhette inkogni
tóban azt, hogy az élet mit játszik körülötte.

Igen, az élet volt ez, amelyet nem láthatott az elmúlt évek alatt, bele
temetkezve a munkába és a munka fegyelmébe. Az élet hullámzott a tánc
teremmé átalakított társalgó tarka lámpái alatt, a fény színes árjában és
a zene tarka hömpölygésében. az élet egyik akváriuma volt vastag üveg
falak és sárgaselyem függönyök között, az élet a férfi és a nő között ...
S ő szemlélte fanyarul és cinikusan. Mennyire őt másolták, ha nem is tuda
tosan, de öntudatlanul azok a nők, ha nem is mind, de sokan, mennyire az
ő tartását, ruháit, arckifejezését és azt a halvány és titokzatos mosolyt,
amely híresebb és mélyebb volt már, mint Leonardo Giocondájának mosolya.
Jól érezte magát itt e fényben, melegben, zenében és morajban; egyedül
volt, napok óta csak a szobaleánynak és a pincérnek kellett mondania néhány
parancsoló szótagot. Ez a magány, úgy érezte, sokat gyógyított idegességén
és fáradságán. Kipihente benne azt a zaklatottságot, amelyben az elmúlt
évek alatt élt, azután, hogy híres partnerével való híres szerelme és szakítása
után Európába menekült, a munkába, rendkívüli méretű történelmi fílmekbe,
a munka rettenetes fegyelmébe, abba, hogy szakadatlanul rendelkezzenek vele.

Az azonban, ami körülötte volt, nem volt játék; maga az élet volt;
emberek, akik természetes érintkezési felületekkel rendelkeztek a többiek
felé, s ezeket az érintkezései felületeket el is használták. 6 pedig egyszerre
a fényben és zajban frissebbnek és nyugodtabbnak érezte magát, mint
néhány nappal azelőtt magányosan, idegenül, afféle menekülésben, Miért
volt ez a menekülés? Mindegy! Megszűnt, ő megállt, a magány elomlott
körülötte, mínt amikor egy szobában kitárulnak az összes ajtók, - jöjjön
be mindenki! De ahhoz miért így szorongani idegen álarcban?

* * *
Másnap egész nap nem ment ki a szobájából, de már késő délután

kirakta azokat a holmikat, amikbe fel fog öltözködni. Az életben nem lehet
ugyanazokat a ruhákat viselni, mint a filmeken, a Jupiter-lámpák fényében,
mert a fényképezésre más anyagok és más színek valók, mint a társaságban
való hatásra. Az a ruha, amit fel akart venni, egyik valóban társaságba szánt
másolata volt annak a filmruhájának, amelyet egyik híres szerepében viselt.
S amikor leült a tükör elé kendőzőszereinek arzenáljával, a keze époly acé
losan biztos volt, mint amikor a műtermi felvételek számára készítette ki
magát; mindig saját maga, mert kényes volt, érzékeny és ideges és nem
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tűrte, hogy bőrét más keze, akár férfié, vagy asszonyé, érintse. Az eszközökkel
óvatosan bánt és tudatosan, ezeknek a lámpáknak a fénye más, mint a jupiter
lámpáké, az átmenetnek sem szabad hirtelennek lennie. De nem kellett félnie
semmitől. Amit végzett, mestermű volt: az az asszony, aki a tükörből kiné
zett rá, az ő volt, olyan, amilyennek az egész világ ismerte: a két híres szem
öldök megnyujtva, a szemek alól eltüntetve a parányi ráncok és mégis alá
árnyaltan, ami távlatosabbá és mélyebbé tette az egész arc plasztikus felépült
ségét, arca hamvasabb, orrvonala puhább, a két ajka egészen más, - s ebben
az arcban még különösebben tündökölt az egyetlen valami, ami nem vál
tozott el rajta: a szeme. Igen, ez az a szem volt, amilyennek öt kontinens
ismerte: tört és merev tündöklésű élet és vakított itt is, mikor híres lép
teivel végigsétált a folyosón. Lenn már a vacsoraidő közepe volt, a szálloda-boy.
aki a forgóajtót kezelte, közömbösen megbámulta egy pillanatra és óvatosan
megperdítette mögötte a forgóajtó vastag üvegszárnyát. 6 pedig lassan sétált
végig az asztalok között a vacsora rnorajában, itt-ott felnéztek az emberek,
de azután tovább ettek, a nők közül néhányan megbámulták és lejegyezték
magukban a ruháját, de semmi feltünés és semmi suttogás nem kísérte, mint
annak idején, amikor ebben a valódi maszkjában bárhol is megjelent. Kicsit
zavartan ült le. De végre is nem is lett volna sem természetes, sem kellemes,
ha azonnal felismerik és megbámulják ... De azért most fázott ebben az
ismeretlenségben és magányban. Az óriási teremben az evés és beszélgetés
tengermoraja, az asztalok felett kékes köd, a lámpák fényében és a zene
patakzóan síró melódiái. Ismerte ezt a magyar darabot, amit a zenekar ját
szott, azt is tudta, hogy nem játszák egészen jól, sokszor hallotta egyik film
jének felvételei alatt igazi cigányzenekartól. Erre gondolt, amikor váratlanul
«ismerőst» fedezett fel, a negyedik asztalnál elég kényelmetlen helyen, (a ma
érkezett vendégeknek már nem tudtak kényelmes helyen lévő asztalokat
adni) egy emigráns német írót; nem volt zsidó, de azért el kellett menekülnie
a hazájából, ami anyagilag nem jelentett különösebb kárt számára, mert elég
jövedelme volt tekintélyes külföldi kiadóitól. Hollandiában élt, most bizo
nyára az esőben és ködben úszó tengerparti mélyföld nyirkos hidege elől

sietett ide a magasba, az Alpokon is megindult hó hírére. Természetesen csak
abból a szempontból volt számára ismerős, hogy a nemzetközi művészi életnek
ugyanabban a magas rétegében élt, mint ő. Személyesen nem ismerte, de az
író írt róla még annakidején és cikkeit eljuttatta hozzá. A férfi most közöm
bösen beszélgetett tovább s a pillantása egyetlen rezdüléssel sem mutatta,
hogy számára ismerős tüneményt lát. Az asszony ekkor egyszerre elkezdett
nyugtalankodni. Nyugtalanúl az volt az érzése, mint akinek valami torz és
elhibázott lehet az öltözékén, de nem tudja mi. A magyar zenedarab végetért,
a zene szünetet tartott, a zenészek táncdarabokat kerestek elő, a vacsorázó
társaságok kezdtek felszedelőzködni és a társalgó felé vonulni. A köréjük
gyült férfiismerősök koszorújában mint két felgyúlt rózsa vonult el mellette
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a két nővér, az egyik rápillantott, azután valami halk megjegyzést tehetett
róla, mert a másik leány is, és a társaságból többen ránéztek, lehetőleg fel
tűnés nélkül. Azután mintha nevetést hallott volna. Az arca égett az üde
hamvasságot adó krém lágy rétege alatt. Világosan érezte a helyzetet: ezek
nek rémlik ugyan valami hasonlatosság, de azt hiszik, hogy utánzat! A saját
utánzata! Ha valaki figyelte volna attól kezdve, hogy ideérkezett : most
látott volna először az ajkán egy fanyar mosolyt. Ugyanazt a fájó, édes és
titokzatos mosolyt, amely oly ezüstösen derengett öt földrész összes mozi
vásznain. Csakhogy most nem játszott !

* * *
Ez a mosoly - törötten és idegesen ráfagyva vonásaira - akkor is ott

volt arcán, amikor fenn volt a szobájában és a nagy hármas tükör kétoldalán
felgyujtva a villanylángokat belenézett az üveglap mélyezüsttavába. Az ő

arca nézett vissza rá, az a filmarc, amelyet nevével jegyzett; semmi változás
nem volt részletein, de ezek a részletek most mintha nem tartoztak volna
össze és nem tartoztak volna hozzá. .. s ekkor a vegyszerekkel lassan mosta
le arcáról a krémeket és a festékeket mindaddig, amíg csak egy másik arc
nem nézett vissza rá. Sápadtan nézte ezeket a sápadt vonásokat, az álarcot,
a másik álarcot, azt, amit itteni napjai alatt viselt. Két arc! Vajjon melyik
az igazi? Az-e, amit az egész világ ismer és amelyet most lemosott magáról,
az érzéki, édes és titokzatos asszonyi arc, az álmodó és ismeretlen kéjeket
igérő, vagy ez a fáradt, zárt, öregedni készülő arc a maga szétomló voná
saival? Ijedten és idegenül nézte a tükörből rátekintő arcot, amelynek felső

ajkai fájdalmasan és sírósan felvonódtak. Most melyik az? S ha egyik sem,
akkor talán a kettő találkozásánál egy ismeretlen harmadik? Miért? Hogyan
hogy eljött ez a nap, amit nem sejtett előre. . . s széttorzult vonásokkal,
idegenül és falfehéren nézte önmagát, mint valami őrült.
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