
 
  

Raina von Buchenau korán árvaságra jutott. Nagynénje birtokán nőtt fel, aki félénk, gyámoltalan 

teremtést nevelt belőle, aki mindenben engedelmeskedik neki. Raina akkor sem mer ellenkezni, amikor 

Barbara néni úgy rendelkezik, hogy férjhez kell mennie Arnulf von Reckenberghez, a szomszédos birtok 

tulajdonosának fiához. Reckenberg vonzó, fiatal katonatiszt, aki csak a vagyonért egyezik bele a 

házasságba, Rainára szinte ügyet sem vet. Míg a fiatal lány továbbra is megadóan tűri sorsát, barátnője 

elhatározza, hogy kezébe veszi az események irányítását… 
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I. 

 

Barbara von Buchenau sietős, hosszú léptekkel haladt a birtok felé. 

Esetlen, nehéz gumicsizmájával élvezettel gázolt bele az útjába kerülő mély 

pocsolyákba, melyeket az országos eső hagyott maga után. Mély kortyokban 

szívta magába a falusi illatokkal terhes, csípős, fűszeres kora tavaszi levegőt. 

Soha jobbkor nem jöhetett volna ez az eső! A föld már nagyon ki volt 

szomjazva. 

Barbara kisasszony arcán ritka vendég volt a derű, most azonban még ő is 

nevetve nézte, ahogy a márciusi szél vadul csapkodja az istállóajtókat, és 

tisztára söpri a legkisebb zugot is. Aztán az égre sandított. 

– Ma és holnap biztosan kitart még az eső, és akkor az elég is lesz egyelőre 

– mormogta. 

Gyakran szokott magában beszélni. Rászokott, miközben egymagában 

lovagolta be a a környékbeli földeket és erdőket. 

Apjuk Barbara bátyjára hagyta Buchenaut, az örökségnek a lányra eső 

része pedig jelzálogként a birtokon maradt. A kamatokat a bátyjának kellett 

volna fizetnie, aki meglehetősen rendszertelenül tett eleget eme 

kötelezettségének. Tisztként szolgált egy előkelő ezrednél, s szemrevaló 

feleségével igencsak nagy lábon éltek. Már akkor sem mentek valami jól a 

dolgok, amikor az édesapjuk meghalt, fia pedig végképp lezüllesztette 

Buchenaut, úgyhogy a birtok hamarosan kalapács alá került. Barbara 

örökségét, melyet a birtokra terheltek, gyakorlatilag elveszettnek lehetett 

tekinteni. Élt azonban egy férfigyűlölő nagynénje, aki a lány bátyját 

megkerülve, egész vagyonát Barbarára hagyta azzal a feltétellel, hogy azt 

Buchenau visszavásárlására és rendbehozatalára kell fordítania. Be kell 

bizonyítania, hogy a „buchenaui nőknek több sütnivalójuk van, mint a 

férfiaknak”, hogy rátermettebbek és megbízhatóbbak – szólt a végrendelet ide 

vonatkozó része. 

Az évek során Barbara erre bőségesen szolgáltatott bizonyítékot. Bátyja 

időközben imádott feleségét is elveszítette, s kétségbeesésében golyót repített 

a fejébe. Egy kislányt hagyott hátra, akit Barbara magához vett. Minden 

idegszálával kötődött az otthonához, sohasem hagyta el hosszabb időre 

Buchenaut. Miután átvette a birtok irányítását, több évig tartó szívós, 

fáradhatatlan munkával sikerült fölszámolnia az adósságokat és újra 



felvirágoztatnia az elhanyagolt gazdaságot. Magára sohasem gondolt, s szinte 

észrevétlenül repült el ifjúsága, miközben a boldogság rendre elkerülte. Ám 

számára is eljött az óra, amikor szíve követelni kezdte a jogait. Ez akkor 

következett be, amikor a szomszéd birtokot, Reckenber-get megvásárolta egy 

földesúr. 

A lány első látásra beleszeretett Georg von Reckenbergbe, pedig a nevén 

kívül szinte semmit sem tudott róla. Csak később jutott a tudomására, hogy 

már évek óta nős, sőt van egy tizenkét éves fia is. Mire a fiatalembert a 

családja is követte Reckenbergbe, Barbara már kiheverte csalódását. Nem volt 

túlzottan szenvedélyes természetű, könnyen tudott uralkodni az érzelmein. 

Titokban azért továbbra is vonzódott a férfihoz, s ennek következtében jó 

szomszédi, sőt baráti kapcsolat alakult ki a két család között. Miután 

szertefoszlottak reményei, Georg von Reckenberg feleségének és fiának is 

kijutott azokból az érzelmekből, melyeket a férfi iránt táplált. 

Barátságosabban és közvetlenebbül viselkedett ezzel a három emberrel, mint 

bárki mással. Reckenbergné szelíd, halk szavú asszony volt. Remekül 

kiegészítették egymást a nyersebb modorú Barbarával. A két nő közt barátság 

alakult ki. 

Amikor bátyja öngyilkos lett, Barbara magától értetődőnek tartotta, hogy 

magához vegye árván maradt gyermekét. Kötelességtudóan, ám kíméletlen, 

rideg szigorral nevelte a kis Rainát. Leendő örökösét látta a kislányban, hiszen 

ő már nem gondolt férjhez menésre. Erélyes, önfejű természetével nem is igen 

tudott volna semmilyen társhoz alkalmazkodni. 

Gondosan nevelte a kislányt, ám ennek fejében jogosnak érezte, hogy saját 

elképzelése szerint formálja, mintegy belekényszerítse a neki tetsző mintába. 

Talán azt hitte, így elfojthatja a gyermekben az esetleges nemkívánatos 

öröklött tulajdonságokat. Ám ahelyett hogy erős, céltudatos embert faragott 

volna belőle, kezdettől fogva elfojtotta benne a saját akaratnak még a csíráját 

is, így Rainából önállótlan, gyámoltalan teremtés vált, szánalmas, elnyomott 

kis lény, aki állandóan attól rettegett, hogy valamivel esetleg magára haragítja 

nagynénjét. Barbara árgus szemekkel őrködött az öltözködése és hajviselete 

felett, s a fiatal teremtés leginkább egy pártában maradt aggszűzhöz 

hasonlított. 

Amikor Raina betöltötte tizenhetedik évét, Barbara megállapodott a 

Reckenberg házaspárral, hogy nevelt lánya a fiuk felesége lesz. Bár a fiatalok 

alig ismerték egymást, Raina meg sem mert mukkanni, csak halvány pír jelent 

meg riadt arcán, amikor gyámanyja közölte vele elhatározását. Barbara néni 

mellesleg nem is tűrt volna ellentmondást. 

Arnulf von Reckenberg ugyancsak engedett szülei akaratának. A 

fiatalember tíz évvel idősebb volt Rainánál, de őt nem nevelték szolgai 



engedelmességre. A lányt egyáltalán nem szerette, és a házasság gondolata 

egyet jelentett számára az arany szabadság föladásával. Belátta viszont, hogy 

egyszer úgyis meg kell nősülnie, és akkor már Raina igazán kényelmes 

megoldásnak tűnik, hisz felettébb alkalmazkodó, igénytelen. Legfőképp pedig 

Buchenau Reckenberggel határos, és mivel Raina az örököse, a két birtokot 

gyönyörűen egyesíthetik. Arnulf alapjában véve nemes lelkű fiatalember volt, 

természetével nem fért össze a hideg, anyagias számítás, ám a szülei 

belésulykolták, hogy szent kötelessége gyarapítani a birtokot, és az ő 

köreikben különben is szokásos volt az érdekházasság. így aztán eszébe sem 

jutott, hogy szülei terve ellen szegüljön. Csak azt kötötte ki, hogy egy-két évig 

még ne fosszák meg szabadságától. A szülők ebbe szívesen beleegyeztek, 

hiszen igazán nem volt miért sietni a friggyel. Arnulf és Raina tehát egyaránt 

úgy tekintettek egymásra, mint a sorstól elkerülhetetlenül kirendelt 

házastársra, bár ez a legcsekélyebb mértékben sem változtatott kapcsolatukon. 

A fiatalember áthelyeztette magát a közeli garnizonba, amely csak 

kétórányira feküdt Reckenbergtől, s szabadnapjain gyakran hazalátogatott. 

Buchenauban továbbra is csak rövid udvariassági látogatásokat tett, mert 

Barbara néni környezetében nemigen lehetett szó kedélyességről, Raina pedig 

amúgy sem vonzotta. 

Bizonyos részvéttel tekintett menyasszonyára, és megfogadta magában, 

hogy kellemes életet biztosít a számára, ha majd egybekelnek. De a lány 

gyámoltalansága nyomasztotta, és nemigen talált vele közös témát. Keresve 

sem lehetett volna kevésbé összeillő párt találni, mint a snájdig, elegáns 

lovastiszt és az esetlen, vénkisasszonyos Raina. Arnulf nemegyszer gondolta 

magában bánatosan, miközben elnézte menyasszonyát: „Mamának okvetlenül 

meg kell tanítania őt öltözködni, ha egyszer a feleségem lesz. Talán ki tudna 

hozni valamit belőle, mert így egyszerűen lehetetlen!” A fiatalember szívéről 

mindig nagy kő esett le, amikor maga mögött tudhatta a buchenaui 

udvariassági vizitet. 

Egyikük sem vágyott mielőbb egybekelni, de mivel a lány időközben 

betöltötte huszonegyedik évét, pünkösdre kitűzték az esküvőt. Most pedig már 

márciust írtak, s a tavasz jelezte érkezését. 

Az idős Barbara kisasszony épp hosszú lovaglásból érkezett haza. 

Buchenauban ilyenkor dandárja volt a munkának, meg kellett művelni a 

földeket. A kisasszony alaposan átázott az esőben, és alig várta, hogy száraz 

ruhába bújhasson. Raina az ajtó előtt állt, és nagy, kék szemével félénken 

nézett a nénjére. 

– Szegény néni, teljesen eláztál! Már előkészítettem a száraz holmikat. Tina 

odafönt vár, hogy segítsen átöltözni – mondta csöndes, fakó hangon, amely 

furcsán hatott egy fiatal lány szájából. 



Barbara néni kirázta a vizet a szoknyája aljából, és fölnézett a lányra. 

– Annyi biztos, hogy jól jön most a száraz ruha. Gyorsan átöltözöm, tíz 

percen belül készen is vagyok. Gondoskodj róla, hogy addigra szolgálják fel a 

teát! Átkozottul hűvös tud lenni a márciusi szél, alig várom, hogy meleg teát 

ihassak – rendelkezett barátságtalanul. 

– Meglesz minden, Barbara néni. 

Az idős kisasszony végigdübörgött a kőlapokkal kirakott folyosón, majd a 

széles tölgyfa lépcsőn felment az első emeletre. Közben harsány, parancsoló 

modorban utasításokat adott a házvezetőnőnek és az egyik szobalánynak. 

Raina még egy darabig elálldogált a nyitott ajtóban, és mélyen magába 

szívta a friss levegőt. Most végre kipirult, megélénkült kissé az arca, s így látni 

lehetett, milyen szép, finom arcszíne van. Aki pedig vette volna a fáradságot, 

hogy figyelmesebben is szemügyre vegye ezt a fiatal teremtést, az elámult 

volna visszafogott, szelíd bájától. 

Ilyennek azonban, mint most, egyedül a jó Isten láthatta Rainát. És amikor 

a lány lépteket hallott a háta mögött, és megfordult, az arcán megint Ugyanaz 

a merev, kényszeredett, riadt kifejezés ült, mint szinte mindig. Az 

előcsarnokban takaros öltözetű szobalány vágott át, kezében teás tálcával. 

Raina bezárta az ajtót, majd felment a szobájába, hogy munkakötényét 

finomabb, fehér, hímzett köténykére cserélje. Frizurájára nem fordított sok 

gondot, csak simára kefélte a haját, nehogy egyetlen tincs is elszabadulhasson, 

Barbara néni nem állhatta a „rendetlen” hajviseletet. Miután ezzel végzett, 

lesietett a nappaliba, mindent gondosan elrendezett a megterített 

teázóasztalon, majd a kézimunkájáért nyúlt, hogy ne üljön tétlenül, amíg 

Barbara néni megérkezik. 

Nagynénje gyorsan átöltözött. A csuromvizes lovaglóruha helyett 

ugyanolyan durva, praktikus háziruhát öltött, mint Raina, és fölé fekete 

selyemkötényt kötött. Erős szálú, őszülő haját szorosan hátrafésülte, és 

kontyba fogta össze a tarkóján. Raina is ugyanígy viselte dús aranyszőke haját, 

csak az ő kontya, mivel sokkal nagyobb volt, még sokkal előnytelenebbül állt 

neki. Senki sem sejthette, milyen csodálatos, hullámos aranyzuhatagot rejt a 

puritán frizura. 

A két hölgy letelepedett a teához. Ilyenkor általában a háztartást beszélték 

meg, s Rainának be kellett számolnia, mi történt nagynénje távollétében. Most 

egy látogatóról adott számot. 

– Amíg lovagoltál, Planitz kereskedelmi tanácsos keresett. Üzleti ügyben 

akart beszélni veled. 

Barbara kisasszony sokatmondóan elmosolyodott. 

– Aha! Biztosan üzletet akar kötni. Mindent fel akar vásárolni a 

konzervgyárai számára, ami csak buchenaui földön termett. Februárban is 



ezzel jött már. Egyetlen szál sárgarépát sem akar kiereszteni a karmai közül. 

Csak tudnám, mit forral! Már Reckenberg felé is kinyújtotta a csápjait, 

Kranzau báró pedig biztosan elígérte neki az egész termést, még mielőtt 

egyáltalán elvetette volna. Nagyon sürgős neki valami miatt. 

– Azt hittem, mindig ilyenkor köti a szerződéseit. 

Barbara néni töprenkedve ráncolta a homlokát. 

– Hm… ezerkilencszáztizenkettőben májusban szerződtem vele, 

tizenháromban pedig április végén. Idén már márciusban itt van. És hogy 

sürget! Pedig mindig ki szokta várni, míg mi megyünk hozzá, hogy jól 

felsrófolhassa az árakat. Most pedig maga jön, és ilyen hamar! Gyanús ez 

nekem, nagyón gyanús. Ravasz róka az a Planitz, semmit sem csinál jó ok 

nélkül. 

– Talán csak most van ideje a szerződésekre, néném. 

Az idős hölgy megrázta a fejét. 

– Nem, nem. Biztos vagyok benne, hogy forgat valamit a fejében. Még a 

kistermelőkhöz is személyesen ment el, pedig korábban ilyet sosem tett. 

Mindenkitől fölvásárolja az egész termést. Forgat valamit a fejében, de én 

résen leszek! Ha valami nagy haszonra spekulál, abból én is kérek. 

– De hisz meg is kérdezhetnéd, miért ennyire fontos neki. 

Nagynénje felnevetett. 

– Komolyan azt hiszed, hogy megmondaná az igazat? De annyi biztos, hogy 

nekem is lesznek föltételeim. Reckenberg-nek is megmondtam, hogy 

vigyázzon, ha a tanácsossal köt szerződést. Mikor jön legközelebb? 

– Holnap délután. Azt mondtam, hogy teaidőben jöjjön, mert akkor biztos 

itthon talál. Megkérdezte, hogy a feleségét és a lányát is magával hozhatja-e. 

Azt feleltem, hogy örülnénk neki. Ugye, te is így gondolod? 

– Természetesen. Mi mást felelhettél volna. A jó kereskedelmi tanácsos 

minden alkalmat megragad, hogy kapcsolatba kerüljön az arisztokráciával, 

pedig hát vele csak üzletelni szoktak. A felesége legalább rendes asszony, el 

lehet vele beszélgetni. Igaz, nekem nem valami rokonszenves a hivalkodóan 

drága toalettjeivel, de egy óráig elviselem. A legjobb még a lányuk a családból. 

Ő legalább nem kérkedik az apja gazdagságával, és az öltözködésben is sokkal 

szerényebb, mint az anyja. 

– Úgy is van, nénikém, Dora Planitz minden tekintetben különbözik az 

anyjától. Nekem nagyon tetszik az a lány. 

– Vettem is észre, hogy összemelegedtetek az utóbbi időben. 

Raina arcát enyhe pír futotta el. 

– Dora Planitz nagyon kedves hozzám. Sokkal, de sokkal kedvesebb, mint 

bármelyik más fiatal hölgy. Igazán udvariatlanság lett volna részemről, ha 

nem viszonzom a barátságát. 



– Jól van, semmi kifogásom ellene. Igazán finom, előkelő teremtés, nem is 

értem, hogy lehet ilyen lánya annak a Planitznak. 

– Hát, valóban nagyon elüt az apjától. Az anyjára legalább külsőleg 

hasonlít valamicskét. 

– A kereskedelmi tanácsos büszke is rá, és bizonyára minden vágya az, 

hogy arisztokrata férjet szerezzen neki. Azt hiszem, Kranzau bárót szemelte ki. 

Eleinte Arnulf felé is kacsingatott, de értésére adtam, hogy ő már eljegyezte 

magát veled, erre nem mesterkedett tovább. Kranzauval talán több szerencséje 

lesz. A bárónak pénzre van szüksége. 

Raina rezzenéstelen arccal hallgatta a nénit. Közben arra gondolt, hogy 

Dora Planitz jobbat érdemelne egy ilyen Kranzau-féle férfinál. Kis idő múlva 

halkan megkérdezte: 

– Azt mondtad a kereskedelmi tanácsos úrnak, hogy eljegyeztük egymást 

Arnulffal? 

Nagynénje határozottan bólintott. 

– Így láttam jónak, hiszen húsvétkor úgyis kihirdetik az eljegyzést. Arnulf 

szüleivel megbeszéltem, hogy húsvét vasárnap rendezünk egy kis ünnepséget. 

Tegnap délelőtt szét is küldtem a meghívókat. Neked pedig rendeltem egy 

fehér ruhát, helyesebben Arnulf édesanyja átvállalta tőlem ezt a feladatot, én 

most nem érek rá ilyesmivel foglalkozni. 

Raina ezt a hírt is egykedvűen fogadta. Már megszokta, hogy Barbara néni 

mindenben a megkérdezése nélkül dönt, még az ő legszemélyesebb ügyeiben 

is. Annak viszont különleges oka volt, hogy Reckenbergné felajánlotta, 

gondoskodik jövendőbeli menye eljegyzési ruhájáról. Arnulf többször 

panaszkodott neki, mennyire bosszantja a lány esetlen, bájtalan öltözködése, 

és az asszony maga is fölfigyelt már arra, milyen lehetetlen ruhákat készíttet 

Rainának a nénje. Ezért próbálta diplomatikusan kieszközölni, hogy Raina 

legalább az ünnepségen csinos legyen. Barbara azért nem adott teljesen 

szabad kezet neki. Szigorú utasításokkal látta el mind a ruha jellegére, mind 

pedig árára vonatkozólag. Raina minderről persze semmit sem tudott. 

– Nagyon örülök, hogy Arnulf áthelyeztette magát a mi garnizonunkba – 

folytatta a kisasszony. – Egy darabig persze még a seregnél kell maradnia, de 

sebaj. Reckenbergbe úgyis csak később költözhettek. Attól viszont egyáltalán 

nem lettem volna elragadtatva, ha követned kellett volna valami távoli 

állomáshelyre. Ott szörnyen nagy lábon élnek a tisztek, mindegyik túl akar 

tenni a többin. Az itteni helyőrség sokkal szerényebben él. És így minden 

héten meglátogathatlak, hogy megnézzem, rendben mennek-e a dolgok. A 

háztartásotokat úgy fogom berendezni, hogyha majd Arnulf leteszi a 

szolgálatot, a bútorotokat magatokkal tudjátok vinni Reckenbergbe. Ott majd 

berendezhetitek velük azokat a szobákat, amelyek még üresen állnak. Már 



mindent megbeszéltem Arnulf szüleivel, és a bútorokat is megrendeltük. Igaz, 

a városi lakásba kissé terebélyesek és nehézkesek lesznek, de hát az úgyis csak 

átmeneti. 

Raina leszegett fejjel hallgatott. A jó szemű megfigyelő észrevette volna a 

szép ívű szemöldöke között megjelenő ráncot és ajkának finom remegését, 

amely elárulta, hogy korántsem olyan nyugodt és közömbös, mint amilyennek 

látszani szeretne. Barbara néni azonban nem figyelt az unokahúga lelki 

rezdüléseire. Sosem ismerte volna el, hogy a lánynak joga van bármit is akarni 

vagy kívánni, és mélységesen meg volt győződve afelől, hogy ő mindig a lehető 

legjobb döntéseket hozza a nevében. Rainának pedig szinte mindegy volt, mit 

határoznak az élete felől, akarata az évek során teljesen eltompult. 

Csak Arnulfon töprengett gyakran és a kettejük különös kapcsolatán. Azon 

például sokat rágódott, hogy ha a fiú pár éven belül úgyis le akar szerelni, 

akkor miért helyeztette át magát a régi helyőrségéből, ahol pedig annyira jól 

megvolt. Nem tudhatta, hogy ennek egyetlen oka volt: Arnulf nem akarta 

kitenni az esetlen, gyámoltalan Rainát a helyőrség elegáns, nagyvilági 

társaságának. Voltak ott olyan hölgyek is, akikkel élénken flörtölgetett annak 

idején, és most igencsak tartott az éles nyelvüktől. A helyi garnizonban pedig 

már ismerték Rainát. A tisztekhez tartozó hölgyekkel már több ízben 

találkozott, és ezek nem is voltak annyira ragyogóak és igényesek. Szegény 

lány persze a nyomukba sem léphetett, de ők legalább tudták, hogy mi okból 

lett ilyen, és már megszokták a látványát. Arnulf fejében még az is megfordult, 

hogy talán jobb volna az esküvő után egyenesen Reckenbergbe költözni, 

csakhogy visszarettent attól a gondolattól, hogy akkor össze volna zárva azzal 

az „unalmas Rainával”. Úgy gondolta, jobb lesz a lányt előbb leválasztani a 

nagynénjéről és egy kicsit fölvidítani a társaságban. De a maga számára is 

szükségesnek érezte ezt a közbenső állomást, mely fölkészítheti őt a falusi élet 

szemlélődő magányára. 

 

II. 

 

Róbert Planitz kereskedelmi tanácsos másnap késő délután érkezett meg 

Buchenauba feleségével és lányával. A tanácsos minden erejével azon volt, 

hogy bizalmas viszonyba kerüljön a környék arisztokrata családjaival. Ahhoz 

azonban már nem volt kellően intelligens, hogy észrevegye, azok igencsak 

távolságtartóan viselkedtek vele szemben. Legfeljebb a feleségét fogadták 

rokonszenvvel, egyenrangúnak pedig csak a lányát tekintették. 

Planitzot magát senki sem szerette, mégis érintkeztek vele, mivel a környék 

minden földbirtokosával fontos üzleti kapcsolatokat tartott fönn. Csaknem 



húsz éve építtette első nagy konzervgyárait, és évről évre bővítette, fejlesztette 

őket. Mostanra már dúsgazdag embernek számított. 

A tanácsost becsvágya odáig ragadtatta, hogy lányának vérbeli arisztokrata 

férjet kívánjon. Miután von Buchenau asszony a tudomására hozta, hogy 

Arnulf von Reckenberget szemelte ki unokahúga leendő férjéül, Planitz úr 

Kranzau báróra összpontosította érdeklődését. 

Kranzau a harmincas éveiben járt, tekintélyes, vérbeli vidéki nemes volt, 

ám egyáltalán nem örvendett jó hírnek. Durva, kötekedő embernek ismerték, 

ivott, kártyázott, futott minden szoknya után, és szívesen kérkedett férfiúi 

jogaival. Mindez azonban egy cseppet sem izgatta a kereskedelmi tanácsost, 

aki maga is meglehetősen durva, élvhajhász hajlamú férfi volt. A bárót csak 

mint „belevaló legényt” szokta emlegetni, elégedett kuncogással. 

Úgy tűnt, Kranzau bárónak sincs ellenére, hogy Dora Planitzot vegye nőül. 

A szép, büszke lány felkeltette érzéki vágyát, apja vagyona pedig nagyon is jól 

jött volna neki. A Kranzau-birtok ugyanis épp nehéz időket élt, már csak a 

legnagyobb erőfeszítéssel lehetett egyáltalán fönntartani. így azután a báró és 

a kereskedelmi tanácsos érdekei ugyanazt kívánták, még ha egyelőre nem is 

beszéltek róla. 

Hanem hogyan viszonyult mindeme tervekhez maga Dora Planitz? Dora 

ugyanolyan elutasítóan viselkedett Kranzau báróval, mint a többi férfival, aki a 

közelébe szeretett volna férkőzni. Apja már célzott rá, hogy örülne, ha Dora a 

bárót másképp kezelné, mint a többi legyeskedőt, de sejtelme sem volt arról, 

hogyan fogadta a lány a jó tanácsot. 

Apa és leánya között meglehetősen furcsa volt a kapcsolat. Róbert Planitz 

mérhetetlenül büszke volt gyönyörű lányára, s minden kívánságát igyekezett 

teljesíteni. Dora azonban talán senkivel nem viselkedett olyan hűvösen és 

tartózkodóan, mint az édesapjával. A közönynek egészen sajátos módját 

fejlesztette ki vele szemben, szinte átnézett rajta, s igyekezett kitérni az 

érintkezés elől. Ha apja nem kérdezte, a lány magától sohasem szólt hozzá, s 

viselkedésében nyoma sem volt a gyermeki ragaszkodásnak. Az anyja 

irányában sem tanúsított soha gyöngédséget, igaz, az sem árasztotta el őt a 

szereteté- vel. Különös elidegenedés uralkodott közöttük. Aki ezt a három 

embert együtt látta, önkéntelenül is megérezte a harmónia teljes hiányát. 

Amikor a kereskedelmi tanácsos kocsija befordult a buchenaui ház 

kijózanítóan dísztelen, szürke homlokzata elé, Raina von Buchenau sietett a 

vendégek köszöntésére. Csendes, tartózkodó módján üdvözölte Dora szüleit, a 

lánynak pedig félénk, barátságos pillantással nyújtott kezet. 

Dora melegen megszorította a barátnője kezét, és szívbéli részvéttel nézett 

a rosszul öltözött fiatal teremtésre. 

Raina bevezette a vendégeket a szalonba. 



A tanácsos pompázatos villában, valóságos palotában lakott a város 

legelőkelőbb negyedében. A Buchenau-kastély berendezése túlságosan is 

puritán volt az ő ízlésének, db azt nem tagadhatta, hogy előkelőséget áraszt, 

ennek pedig fenntartás nélkül behódolt. 

A szalonban Barbara von Buchenau kisasszony sietett elébük. Rainához 

hasonlóan egyszerű, durva háziruhát viselt, mintha csak a tanácsosné 

méregdrága, divatos toalettje ellen tüntetne. Kimérten köszöntötte a 

látogatókat, a tanácsost határozottan harcias tekintettel méregette. Csak 

Dorahoz volt egy árnyalatnyival kedvesebb. 

Szokványos, udvarias csevegésbe merültek. Dora arcán mintha enyhén 

gunyoros kifejezés ült volna, míg a felületes társalgást hallgatta. Mikor, 

azonban Raina egy pillanatra a szemébe nézett, hamisítatlan jóságot, 

melegséget olvashatott ki belőle. Hozzávetőleg egyidős volt a két lány, Dora 

mégis jóval érettebbnek hatott magabiztos, nagyvilági modorával. 

Barbara kisasszony javaslatára áttelepedtek a nappaliba, ahol tea mellett 

folytatták az érdektelen beszélgetést. Miután a néni a második csészét is kiitta, 

apró, ravasz szemét várakozásteljesen függesztette a kereskedelmi tanácsosra, 

és sokat- mondóan bólintott felé. 

– Nos, tanácsos úr, talán rátérhetnénk az üzletre – javasolta szinte harcias 

hangon. 

A férfi nyájas mosollyal meghajtotta magát. 

– Ahogy óhajtja, méltóságos kisasszony. Állok rendelkezésére. 

Barbara kisasszony tekintélyes alakja fölemelkedett a fotelből. 

– Jöjjön, a dolgozószobámban nyugodtan beszélgethetünk. A hölgyek 

addig kénytelenek lesznek beérni az unokahúgom társaságával. 

A tanácsos olyan könnyed, ruganyos mozdulattal pattant föl, ami meglepő 

volt egy ilyen nagydarab, testes férfitól, és szolgálatkészen meghajolt. 

A dolgozószobában elszánt küzdelem vette kezdetét. A ravasz kereskedelmi 

tanácsos méltó ellenfélre talált a konok Barbarában, aki éppúgy szem előtt 

tartotta a saját érdekeit, mint ő. A gabonaféléken kívül mindent fel akart 

vásárolni, ami Buchenauban termett. Barbara meg is jegyezte, bizonyára 

különleges oka van arra, hogy ebben az évben ilyen hatalmas tételre akar 

szerződni. Fején találta a szöget: a kereskedelmi tanácsos úr kiterjedt és 

szerteágazó üzleti kapcsolatai a legmagasabb katonai körökbe is elértek, és 

most nagyszabású spekulációra készült. Évek óta szállítója volt már a 

hadseregnek, és a múlt évben szokatlanul nagy előrendeléseket kapott. Igazán 

nem az a fajta ember volt, aki figyelmen kívül hagyja az ilyen sokatmondó 

jeleket. Persze gondosan ügyelt rá, hogy se Buchenau kisasszony, se más ne 

lásson bele a kártyáiba. 



– De méltóságos kisasszony, mi abban a különös, ha a munkásaimnak 

munkát, a gyáraimnak pedig elegendő nyersanyagot szeretnék biztosítani? – 

kiáltott föl, a világ legártatlanabb ábrázatával. 

Barbara egy pillanatig sem hitt a tanácsos jóhiszeműségében, s elhárító 

kézmozdulatot tett. 

– Ne is próbáljon ámítani, tanácsos úr! Biztos vagyok benne, hogy nagy 

üzletre készül a terményeinkkel. 

A tanácsos jámbor kacajra fakadt, ám a szeme úgy villogott, mint a rókáé. 

– Miért is tagadnám, méltóságos kisasszony? Ki ne szeretné a jó üzletet! 

Mindnyájan jól akarunk járni, én is, kegyed is, no meg a többi ügyfeleim is. Mi 

van ebben olyan különös? Nos tehát… elfogadja az ajánlatomat? Mindent, ami 

buchenaui földön terem, s amit a konzervgyáraim fel tudnak dolgozni, ön 

kizárólag nekem ad el. Megadnám érte ugyanazt az árat, amit tavaly. 

Barbara gúnyosan végigmérte a férfit. 

– Meghiszem azt, tanácsos uram! Csakhogy kettőn áll a vásár. Minden az 

öné, azzal a feltétellel, ha hajlandó húsz százalék felárat fizetni. 

Tudta persze, hogy a tanácsos legalább a felét le fogja alkudni. Tíz 

százalékra számított, ezért követelt húszat. 

A tanácsos összerándult, mint akit vipera mart meg. 

– Húsz százalékot? De méltóságos kisasszony, hova gondol? Ez teljes 

képtelenség! Semmiképpen sem tartok indokoltnak ilyen méretű áremelést. 

Óriási ráfizetés volna nekem, hisz én is a piacról élek! 

Tudta ugyan, hogy húsz százalék többletköltség mellett is nagyon jó üzletet 

kötne, de hát még jobbat szeretett volna. Elkeseredett küzdelem vette kezdetét 

a kisasszony és az üzletember között. Végül sikerült tizenkét százalék 

emelésben kiegyezniük. Barbara kisasszony diadalmaskodott, hiszen a várt tíz 

százalék helyett tizenkettőt harcolt ki, és diadalmaskodott a tanácsos is, mert 

neki még így is megérte az üzlet. Mindkét küzdő fél elégedett volt tehát a csata 

kimenetelével, és emelkedett hangulatban hagyták el a harcteret. 

Barbara kisasszony mielőbb telefonálni akart barátjának Reckenbergbe. 

Előzőleg úgy állapodtak meg, hogy tíz százalékkal emelik az árakat, s ebből 

semmiképpen sem engednek. Most azonban, hogy sikerült kicsikarnia a 

tizenkét százalékot, Georgnak is szép haszna lesz majd belőle, amit az idős 

hölgy nem is sajnált tőle. 

A kereskedelmi tanácsossal együtt csatlakoztak a három hölgyhöz. Raina 

újra teát töltött a nagynénjének. Dora Planitz fölkelt, amint az apja a szobába 

lépett, és az ablakhoz ment. A nap diadalmasan tűzött át a felhők résein. 

– Csodálatos idő van kinn, méltóságos kisasszony. Ha nincs ellenére, 

szívesen sétálnék egyet ebben a gyönyörű parkban. Nem bánja, ha Raina 

elkísér? – kérdezte Dora Planitz. 



– Dehogy, menjenek csak – felelte a kisasszony. 

Raina fölkelt, és követte Dórát. A parkban már mindenütt serkent az üde 

zöld fű. A madarak vidáman csiripeltek a csupasz faágak között, mintha csak 

az esőzések után félénken előtekingető napsugarakat üdvözölnék. A két fiatal 

lány összemosolygott, mikor közvetlenül az orruk előtt rebbent föl egy madár. 

Lassan kitavaszodik – jegyezte meg Dora, és Raina megkönnyebbülten 

bólintott. 

Egy darabig szótlanul mendegéltek egymás mellett. Raina közben többször 

is elgondolkozó pillantást vetett Dórára. 

– Miért néz rám ilyen furcsán, Raina kisasszony? – kérdezte egyszer csak 

Dora. 

– Csodálom magát, mert olyan szép – felelte Raina, nagy nehezen leküzdve 

zavarát. 

Dora kedves, résztvevő pillantást vetett rá. 

– Maga is pont ilyen szép lehetne, ha egy kicsit akarná. Szerintem nem is 

tudja,, milyen gyönyörű szeme van például, a hajáról nem is beszélve. De 

mintha szándékosan csúfítaná el magát. Bocsássa meg az őszinteségemet, de 

valakinek fel kéne már végre nyitnia a szemét. Isten és önmaga ellen való 

vétek, amit magával művel. Élnie kellene a jó Isten gazdag adományaival, nem 

semmibe venni! 

Raina döbbenten meredt Dórára. 

– Barbara néni akarja így – jegyezte meg bátortalanul, fülig pirulva 

zavarában. 

– Na de végtére is ez nem a nénje dolga volna, hanem a magáé! 

– Téved, Dora kisasszony. Buchenauban minden a nagynéném akarata 

szerint történik. Én semmi sem tehetek ez ellen, de nem is akarok. Tudnia 

kell, hogy én az égvilágon mindent Barbara néninek köszönhetek, s minden 

tekintetben tőle függök. Kegyednek vannak szülei, akiknek az a kötelességük, 

hogy gondoskodjanak kegyedről, de azért a szabadságát is meghagyják. 

Raina talán még életében nem beszélt ennyit és ilyen lelkesen, Dora 

megértő jósága mindig is megoldotta a nyelvét, és fölszabadította a gátlásai 

alól. 

Dora arca azonban elborult, és komoran vonta össze a szemöldökét. 

– Azt hiszi, olyan nagyon boldog vagyok, Raina? – kérdezte keserűen. – Ne 

tévessze meg a látszat! Higgye el, nem vagyok sokkal jobb helyzetben, mint 

maga. Talán csak határozottabban küzdők a szabadságomért. 

– Azt mondja, nem boldog? – kapta föl a fejét döbbenten Raina, és 

barátnője szomorú arcába nézett. – Pedig én mennyire irigyeltem mindig! Azt 

hiszem, az édesapja roppant büszke magára, és bizonyára az édesanyja is 

nagyon szereti. 



Dora Összepréselte az ajkát, és egy darabig borús arccal meredt maga elé, 

majd ismét Raina felé fordulva, csendesen így folytatta: 

– Azt hiszem, nincs ember a világon, aki a szíve mélyén magányosabb 

volna nálam. Eddig azt gondoltam, maga is ugyanígy éli meg a helyzetét, és 

ezért mindig is vonzódtam magához. Szerettem volna, ha barátok lehetünk. A 

fiatal hölgyek mind olyan idegenek a számomra, és mindegyiknek annyi 

rokona, barátja van. Egyedül maga tűnt éppolyan magányosnak, mint én. De 

sosem adódott alkalom arra, hogy igazán megbarátkozhassunk, és most már 

késő. 

Raina szívdobogva hallgatta a másik lány szavait, melyek fölrázták 

fásultságából. Szívére szorította a kezét, és csillogó szemekkel nézett Dórára. 

– Miért volna késő? – kérdezte lélegzet-visszafojtva. 

Dora végigsimított a homlokán. 

– Úgy hallottam, hamarosan kihirdetik az eljegyzését von Reckenberg 

úrral. Egy menyasszonynak pedig kisebb gondja is nagyobb annál, hogy 

magányos lányokkal barátkozzék. 

Raina hevesen megrázta a fejét. 

– Ó, dehogy, ne mondjon ilyet! Én… ó, én annyira boldog volnék, ha maga 

érdemesnek tartana a barátságára! Csak attól tartok, hogy túlságosan 

jelentéktelen vagyok. Nem hiszem, hogy szórakoztató társaság lehetnék. 

Dora megtorpant, komolyan Raina szemébe nézett, és megragadta a kezét. 

– Úgy látom, magát egyáltalán nem nevelték önbizalomra – mondta 

részvéttel. 

– Tudom én magamtól is, hogy jelentéktelen vagyok, és nincs rajtam 

semmi szeretnivaló – sóhajtott Raina. 

– Úgy? Így beszél egy menyasszony, méghozzá a társaság legtündöklőbb, 

legcsinosabb tisztjének a menyasszonya? Azt hiszem, von Reckenberg úrnak 

talán jobb szeme van ehhez. Ő biztosan szeretetre méltónak találja magát, és 

pontosan tudja, micsoda drágakövet rejt a szerény külső! 

– Nagyon kérem, ne mondjon ilyeneket! – kiáltotta fájdalmasan Raina. – 

Én csak nyomorúságos porszem vagyok, nem tündöklő drágakő, és ezt Arnulf 

von Reckenberg is pontosan tudja. Helyesebben szólva, szinte nem is ismer. 

Nem is veszi a fáradságot, hogy megpróbáljon megismerni. 

– És mégis eljegyezte magát? – kérdezte Dora, és még jobban elszorult a 

szíve. 

– Engedett a szülei akaratának, ahogy én meg a nénémnek 

engedelmeskedtem. így kellett történnie, hogy Buchenau a Reckenbergeké 

legyen, mivel én leszek Barbara néni örököse – felelte rezignáltan Raina. 

Ám a beletörődés mögött gyötrő fájdalom is csengett a hangjában, és ez 

nem kerülte el Dora érzékeny fülét. 



– Ó, hát csak ezért biztosan nem nősülne meg Reckenberg! Maga nyilván 

nagyon tetszik neki – bizonygatta. 

Raina csak a fejét csóválta. 

– Nem, dehogy, higgye el, az én személyem teljesen mellékes ebben a 

tervben. 

Dórát szíven ütötték ezek a szavak. Megint megfogta Raina kezét, és 

melegen megszorította. 

– Szegény Raina! Most már úgy érzem, maga talán még sajnálatra méltóbb, 

mint én! Engem legalább a szabad akaratomtól nem fosztottak meg, és soha 

nem is hagynám, hogy olyanhoz adjanak, akit nem szeretek! 

Raina félénken nézett rá, és felsóhajtott. 

– Nekem már nincs is saját akaratom, azt a keveset is összezúzták, ami 

talán volt. Világéletemben azt kellett tennem, amit Barbara néni mondott, és 

hát azt hiszem, sosem voltam egy küzdő természet. 

Dora hosszan a szemébe nézett, majd kinyújtotta felé a kezét. 

– Legyünk barátnők, Raina! Akarja? 

Raina mélykék szeme felragyogott az örömtől, és Dora láthatta, milyen 

szép lehetne ez a lány. 

– Hogy akarom-e? Teljes szívemből, kedves Dora! 

Hosszan, komolyan néztek egymásra, és szorították egymás kezét. Az ő 

barátságuk nem afféle szokásos, felületes barátság lesz, ami éppoly könnyen 

fölbomlik, mint ahogy köttetett. Mindketten nagyon komolyan gondolták, 

hogy most hűséget fogadnak egymásnak. Dora egy kis idő múlva nagy levegőt 

vett, és barátságosan átölelte Raina vállát. 

– Most pedig be szeretném bizonyítani, hogy tényleg a barátnőm vagy, 

Raina. Tudom, hogy feltétlenül megbízhatok benned, és nem fogod kifecsegni, 

amit most a titoktartás pecsétje alatt elmondok neked. Megígéred, hogy 

senkinek nem árulod el, amit hallani fogsz? 

Rainát annyira boldoggá tette a másik lány barátsága és bizalma, hogy a 

legszívesebben dalra fakadt volna. 

– Megbízhatsz bennem. Minden köztünk marad, ameddig csak akarod. 

Dora megszorította Raina kezét, azután egy padhoz vezette barátnőjét. 

– Jobban megértesz majd, ha felfedtem előtted a titkomat, és meg fogod 

érteni, miért mondtam, hogy magányos vagyok. Biztosan nagyon megütközöl, 

ha azt mondom, hogy nincs ember a világon, akit jobban gyűlölnék és 

megvetnék, mint azt a férfit, aki az apámnak nevezi magát. 

– Az isten szerelmére, Dora, de hisz ez borzasztó! – Raina szinte 

magánkívül volt a döbbenettől, Dora komor szavai a szíve mélyéig fölkavarták. 

Dora úgy húzta ki magát, mint aki óriási terhet dob le a válláról. 



– Ó, Raina, ha tudnád, mennyire megkönnyebbültem, hogy végre 

kimondhatom! Iszonyúan fojtogatott ez a titok, és minél tovább kellett 

magamba fojtanom, annál jobban nőtt bennem a gyűlölet. Már 

gyermekkoromban is megmagyarázhatatlan ellenszenvet éreztem az apám 

iránt. Amikor hozzám ért, legszívesebben ellöktem volna a kezét, és 

szabályosan belebetegedtem abba, hogy ezt nem tehetem meg. Álnok, hazug 

csalónak éreztem magam, mert el kellett titkolnom a gyűlöletemet, és 

szégyelltem magam miatta, mert sehogy sem bírtam megmagyarázni. Igaz, sok 

mindent láttam és hallottam, ami visszatetszést keltett bennem. Észrevettem, 

hogy igen kegyetlenül bánik azokkal az emberekkel, akik tőle függenek. 

Többször is láttam, hogy védtelen állatokat durván megrugdosott. De hát ez 

még nem elég ok arra, hogy az ember gyűlölje az apját! Engem közben 

elhalmozott ajándékokkal, s leste minden kívánságomat. Én persze 

kimondhatatlanul szégyelltem magam emiatt. Szabályosan meg akarta 

vásárolni a ragaszkodásomat, amihez pedig természetes apai joga lett volna. 

Szörnyű gyötrelem volt ez nekem. Gonosznak, hálátlannak éreztem magam! 

Pokoli teherként cipeltem ezt a megmagyarázhatatlan gyűlöletet. 

Édesanyámhoz sem menekülhettem előle, mert nem mertem a bizalmamba 

fogadni. Állandóan társaság vette körül, és észrevettem, hogy terhére van, ha 

olyasmit kérdezek tőle, amin el kell gondolkodnia, vagy ha bármivel magamra 

akarom vonni a figyelmét. A gyerekek igen érzékenyek, én is hamar 

észrevettem, hogy anyám nem nagyon szeret, és örül, ha megfeledkezhet 

.rólam. így aztán szép lassan elhidegültem tőle is, pedig nagyon akartam 

szeretni, valósággal éhezett a szívem a gyöngédségére. Látod már, kedves 

Rámám, mennyire magányos gyerek voltam én? És még sokkal magányosabb 

lettem volna, ha nem találok a mi nagy, pompás házunkban legalább 

egyvalakit, aki szeretettel és megértéssel volt irántam. Egy öreg, hű szolgálót, 

az én Christinémet! Ne, Raina, kérlek, ne nézz rám ilyen rémülten, és ne ítélj 

el, míg végig nem hallgattál! Akkor sokkal jobban meg fogsz érteni. Hanem… 

remélem, nem untatlak… 

Raina lélegzet-visszafojtva nézett a fölindultságtól sápadt, szép arcba, és 

önkéntelenül is megragadta Dora kezét, majd félénken, gyöngéden 

megsimogatta. Két könnycsepp gördült végig Dora arcán. Türelmetlen 

mozdulattal letörölte, és így folytatta: 

– Amikor már nem bírtam tovább magamba fojtani azt a szörnyű, 

érthetetlen viszolygást, ez a tizenhatodik születésnapomon történt, 

bánatomban Christinéhez menekültem, aki kiskorom óta mellettem volt, ha 

beteg voltam, mindig ő ápolt, mert anyám nem ért rá. A születésnapomra 

szokás szerint rengeteg ajándékot kaptam, de képtelen voltam bármiféle hálát 

érezni. Christinének őszintén meggyóntam az érzéseimet, és kétségbeesetten 



azzal vádoltam magam, hogy rossz és hálátlan gyerek vagyok. Végighallgatott 

valami különös megindultsággal, és végül csöndesen megszólalt: „Mégiscsak 

létezik mennyei igazságszolgáltatás, szegény Dorkám! Látom, milyen 

borzasztóan szenvedsz, de nem nézhetem tovább tétlenül! Bár szigorúan 

megtiltották, hogy eláruljak neked egy titkot, amelyet rajtam kívül csak a 

kereskedelmi tanácsos úr és a felesége ismer, most mégis szeretnék neked 

mindent elmondani. Túlságosan szeretlek, nem hagyhatom tovább, hogy így 

gyötrődj! Nem kell szégyellned magad azért, mert nem tudod szeretni a 

tanácsos urat. Ő nem az apád!” Az izgatottságtól hangosan felkiáltottam, s 

mint az őrült, megráztam Christinét. „Nem az apám! Nem az apám!” v- 

kiabáltam, s hatalmas megkönnyebbülést éreztem. „Nem, Dorka, te Hans Lind 

lánya vagy, édesanyád első férjéé”, folytatta ünnepélyesen Christine, majd 

elmesélte, hogy anyám két rövid évig egy fiatal, vagyontalan kereskedő 

felesége volt, aki a mostohaapám üzletében dolgozott. Egy dél-német 

nagyvárosban történt mindez. Planitz már akkor is nagyon gazdag ember volt, 

de még nem nevezték ki tanácsossá. Szüleim igen szerény körülmények között 

éltek. Anyám koldusszegény árva lány volt, amikor apám elvette, és ő is csak 

annyit keresett, hogy éppen csak eléldegéltek belőle. Akkoriban Christine volt 

az egyetlen háztartási alkalmazott szüleim kicsi, de kényelmes otthonában. 

Anyám káprázatos szépség volt, és apám kimondhatatlanul szerette. Szíve 

szerint a csillagokat is lehozta volna neki az égről, de hát valójában nem sókat 

nyújthatott. Anyám pedig jólétre és csillogásra vágyott, és sokkal többet várt 

volna apámtól, hiába származott olyannyira szegényes körülmények közül. 

Egyéves házasok voltak, amikor megszülettem, s ettől kezdve édesapámnak 

még jobban be kellett osztania a pénzt, hogy legalább némi vésztartalékot 

megtakaríthasson. Ez azonban nem volt ínyére anyának. Egyre csak a 

szórakozáson és a költekezésen járt az esze, s bár szegény apám még 

mellékállást is vállalt, naphosszat dolgozott, így sem tudta felesége költséges 

hóbortjait, pompavágyát fedezni. Mert neki egyre több és több kellett! Egy 

napon, munka után anyám megvárta édesapámat az üzlet előtt, s ekkor 

találkozott először a főnökkel. Valószínűleg nagy hatással volt rá, mert 

Christine hallotta, hogy anyám azon tréfálkozott hiú örömmel, hogy Planitz úr 

úgy bámulta, hogy még a szava is elállt, és csak úgy szikrázott a szeme. Attól a 

naptól kezdve Róbert Planitz kitartóan ostromolta édesanyámat. Apám 

távollétében meg is látogatta, s olyan nyíltan udvarolt neki, hogy Christine 

azon kezdte tömi a fejét, hogyan figyelmeztethetné apámat. Anyám azonban 

megtiltotta neki, hogy beszéljen ezekről a látogatásokról, így aztán hallgatott. 

Sajnálta édesapámat, mert tudta, mennyire szereti a feleségét. Aztán eljött 

a farsang. Anyám egyre elégedetlenebb volt az életével, mióta rájött, hogy 

jobban is mehetne a sora, csak akarnia kellene. Planitz elhalmozta csábító 



ajánlatokkal, káprázatos ígéretekkel. Egyszer csak azzal a követeléssel állt 

anyám az ura elé, hogy vigye el egy jelmezbálba. Apám kénytelen volt ezt 

megtagadni, mivel egyszerűen nem engedhették meg maguknak. Anyám 

sértetten duzzogva elvonult. És ebben a hangulatában meghallgatta a csábítót, 

és beleegyezett, hogy ver le tart a bálba. Hogy a férj meg ne sejtsen valamit, 

főnöke üzleti útra küldte, de ő valószínűleg gyanút fogott. Feltűnt neki felesége 

megváltozott viselkedése, s valamilyen sugallat hatására gyorsan elintézte 

üzleti ügyeit, hogy a bál kezdetére hazaérjen. Talán az utolsó pillanatban meg 

is gondolta magát, s mégis teljesíteni akarta édesanyám kívánságát. 

Mindenesetre két kölcsönzött jelmezzel toppant be a házába. Feleségét 

azonban nem találta otthon. Rám Christine vigyázott, aki nagyon megrémült, 

amikor apám egyszer csak ott állt előtte, és vallatóra fogta. Elmondott neki 

mindent, amit tudott, s ami már régóta nyomta a szívét, mert nagyon 

ragaszkodott édesapámhoz. így tudta meg, hogy délután egy rózsaszín 

selyemből varrt jelmezt hoztak anyámnak minden báli kiegészítővel együtt, ő 

felöltözött, és apám érkezése előtt félórával egy elegáns autón távozott. 

Apám magánkívül volt a dühtől. Egyenesen a bálba sietett, ahol vagy egy 

órán át kereste a feleségét. Végül egy páholyban talált rá, félreérthetetlen 

helyzetben a főnökével. Felindultságában leütötte a férfit, aki vérbe borult 

arccal zuhant a földre. Aztán némán, megvető pillantással hátat fordított 

anyámnak. Senki nem tudta föltartóztatni, amikor a fölindultságtól 

halálsápadtan távozott a bálból. Hazaérve közölte Christinével, hogy közte és a 

felesége között mindennek vége, s hogy leütötte a főnökét. Azt sem tudja, 

életben van-e, vagy sem. De nem kívánja megvárni, hogy börtönbe csukják. 

Jogosan tette, hogy megbüntette azt, aki sárba tiporta a becsületét. El akarja 

hagyni Németországot, mondta, hogy Amerikába menjen, ahol talán még új 

életet kezdhet. Kiragadott az ágyamból, hogy engem is magával visz. Christine 

megpróbált a lelkére beszélni, hogy egy kisgyereket mégsem vihet magával a 

bizonytalanba. Azonkívül bármit tett is a felesége, egy gyereknek akkor is az 

édesanyja mellett van a helye. Apám magához szorított, és kétségbeesetten 

összevissza csókolt, aztán visszaadott Christinének, és megeskette, hogy 

mellettem marad, míg ő olyan körülményeket teremt, hogy magához 

vehessen. Ezután majdnem az összes megtakarított pénzét odaadta a hűséges 

cselédnek, s a lelkére kötötte, hogy gondoskodjon rólam, amíg nem hallat 

magáról. A hű lélek mindent megígért neki, hogy megnyugtassa kissé. Majd’ 

megszakadt a szíve, apámért, vigasztalni mégsem vigasztalhatta semmivel. 

Apám még egyszer, utoljára megcsókolt, aztán elsietett. 

Anyám rettegve tért haza, egy órával később. Azt hitte, apámat otthon 

találja. Könnyek közt mesélte el, mi történt a bálban, s amikor Christinétől 

meghallotta, hogy édesapám örökre elment, és Amerikába készül, 



összeomlott, és zokogva átkozta önnön könnyelműségét. Apám főnöke csak 

elkábult az ütéstől, és később saját lábán tért haza. Attól mindenesetre 

óvakodott, hogy feljelentést tegyen, inkább kitalált valami mesét, hogy a 

sérülését magyarázza. Szegény apámat tehát nem kezdték üldözni. Nem is lett 

volna szükséges, hogy elhagyja a hazáját. Valószínűleg nem is csak a 

biztonsága érdekében menekült, hanem anyám hűtlensége miatti 

keserűségében. Anyám kérésére a főnöke később nyomoztatni kezdett utána. 

így tudta meg, hogy apám Hamburgban felszállt egy hajóra, amely három 

nappal később elsüllyedt. Egy steward és egy fűtő kivételével senki sem élte túl 

a katasztrófát. Őket egy hevenyészett tutajról fogták ki, miután már majdnem 

két napja hányódtak a tengeren. Jelentést tettek a hajótörésről, melyből 

kiderült, hogy ők az egyedüli túlélők. Az utaslista egyértelműen bizonyította, 

hogy apám is a hajón volt, így hát anyám megkapta az igazolást, hogy özvegy. 

Gyászolt, szomorkodott egy darabig, biztosan komoly lelkifurdalása is volt. 

Ám a férfi, aki tönkretette apám boldogságát, és végül is a halálát okozta, 

továbbra sem tágított mellőle. Ragyogó, gondtalan életet kínált neki, ő pedig 

egyáltalán nem volt irigylésre méltó helyzetben, és végül igent mondott neki, 

mivel vonzotta a gondtalan megélhetés. Egy év sem telt el a báli éjszaka óta, és 

anyám Róbert Planitz felesége lett! Christine mindent elmondott anyámnak, 

amiről apámmal beszélt. A pénzt is átadta, amit kapott tőle, és elmondta, hogy 

megígérte neki, addig nem tágít mellőlem, míg ő magához nem vehet. 

Valószínűleg a bűntudat akadályozta meg őket abban, hogy elválasszák tőlem 

Christinét. A hű szolgáló így anyámmal és velem mostohaapám házába 

költözött, majd később ide is velünk jött. Itt senki sem tud arról, hogy 

édesanyám egyszer már férjnél volt. Mindenki úgy tudja, hogy Róbert Planitz 

gyereke vagyok, miután adoptált, és az igazi apámnak adta ki magát. 

Christinének meg kellett ígérnie, hogy mindenki előtt, de főleg előttem 

hallgatni fog. Ígéretét egészen addig a napig meg is tartotta, amikor erőt vett 

rajtam az elkeseredés és a kétségbeesés, mert azt a férfit, akit apámnak kellett 

szólítanom, csak gyűlölni tudtam. Éreztem hát, hogy nem az ő vére folyik az 

ereimben! Fölháborított, hogy rám kényszerítették ennek az embernek a 

nevét, és hogy szegény apámnak még az emlékét is kioltották a szívemben! De 

mégis kimondhatatlanul jólesett, hogy legalább ezt az embert nem kell többé 

apámnak éreznem. Azóta nem is neveztem így többé, és azt sem hagytam 

soha, hogy hozzám érjen. Gyűlölöm a nevet, amit rám kényszerített! Az arcába 

szeretném vágni: Én Dora Lind vagyok, és hozzád semmi közöm! Vissza 

akarom követelni tőle a nevemet és a lába elé hajítani a vagyonát. Anyámtól 

teljesen elidegenedtem. Hozzáment ehhez az alakhoz, és tűrte, hogy apámnak 

kellett neveznem őt, miközben semmit sem tudtam az igazi apámról! Ezt nem 

tudom se megérteni, se megbocsátani! Én nem vagyok olyan szelíd, 



alkalmazkodó lélek, mint te, Raina. Miután Christine mindezt elmesélte 

nekem, oda akartam állni anyámék elé, hogy visszaköveteljem az igazi 

nevemet, és elmondjam, mennyire fölháborít, hogy apámnak még az emlékét 

is kiölték belőlem. Christine azonban könyörgött, hogy hallgassak, különben 

biztosan el kell hagyma a házat, s így engem is. Nem is bántam volna, ha én is 

elmehetek vele, de félig még gyerek voltam, nem lettem volna képes eltartani 

magamat, arra pedig végképp nem, hogy róla is gondoskodjam, ha 

megfosztom az állásától. Mindezt végiggondoltam, és beláttam, hogy okosabb, 

ha tényleg hallgatok, és hagyom, hadd menjenek a dolgok a maguk útján. De 

attól fogva idegen voltam Planitz kereskedelmi tanácsos házában. 

Idővel kissé megnyugodtam, s megpróbáltam igazságosan gondolkozni 

édesanyámról. Christine a lelkemre beszélt, hogy őt azért ne gyűlöljem meg. 

Olyan jellem szegény, hogy nagyon fontosak neki a külsőségek, és nagyon 

könnyelmű volt ugyan, de annyira mégsem bűnös, hogy ne lehetne neki 

megbocsátani. Később még, már apám halála után… hát nem tudott ellenállni 

a gondtalan élet csábításának. Én nem is tudom, milyen borzasztó a 

szegénység, bizonygatta Christine. Látod, Rainám, így Christinének 

köszönhetem, hogy legalább anyámhoz úgy tudok viszonyulni, mint azelőtt. Ő 

persze nem is sejti, hogy mindent tudok. A mostohámat viszont már abban a 

tudatban gyűlölhetem, hogy minden okom megvan rá, és leghőbb vágyam, 

hogy amint lehet, megszabaduljak a társaságától. Mióta megtudtam, hogy nem 

ő az apám, állandóan azon töröm a fejem, hogyan tudnék kitérni a 

jótéteményei elől. Mindenki azt hiszi, hogy én leszek az örököse, s a fér- fiák 

versengenek a kegyeimért, pedig megspórolhatnák maguknak a fáradságot, ha 

a gazdag örökség lebeg a szemük előtt. Inkább meghalnék, mint hogy 

elfogadjam azt az örökséget! Mindent megteszek azért, hogy a lehető 

legjobban függetlenítsem magam. És, hála az égnek, nem is sikertelenül. 

Anyám és mostohaapám nagy bosszúságára igyekszem a legegyszerűbben 

öltözködni. Soha nem fogsz drága ékszereket látni rajtam. És tudod, miért 

teszem mindezt? Hogy semmit ne kelljen elfogadnom a mostohaapámtól. 

Körülbelül két éve már keresek annyit, amennyire szükségem van. Persze 

titokban, Christinén kívül senki nem tud róla. Azt a pénzt, amelyet a 

mostohaapám kiutal számomra, szegény, elesett emberek megsegítésére 

fordítom. 

Raina nagy szemeket meresztett. 

– Mivel keresed azt a pénzt, Dora? 

Dora halványan elmosolyodott. 

– Különleges nyelvtehetség vagyok, Raina. Egy nagy kiadónak sikerült 

eladnom több regényfordításomat, aztán később magam is megpróbálkoztam 

az írással. Néhány novellám megtetszett nekik, s ez még több pénzt hozott a 



konyhára Mindent Christinén keresztül intézek, senki más nem tud róla. 

Órákat töltök az íróasztalomnál, de anyám és a mostohám azt hiszik, hogy 

leveleket vagy naplót körmötök. Ékelődnek miatta, és nem is sejtik, mennyire 

komoly dolog ez. Persze álnéven írok. Így meg tudom keresni a ruháimra és 

más effélékre valót. Ha ékszert kapok ajándékba, beteszem egy kis dobozba, de 

soha nem hordom. Ha megkérdezik, miért nem, azt felelem, hogy nem tetszik, 

ha fiatal lányok teleaggatják magukat ékszerekkel. A mostohám nevet ezen a 

rigolyámon, ahogy ő nevezi, de aztán elégedetten, büszkén bizonygatja, hogy 

nekem nincs is szükségem ilyesmire, előkelő és királynői vagyok ékszer nélkül 

is. Egy ideje már nem gyötör az ajándékaival, és hagyja, hogy egyszerűen 

öltözzem. Anyám a toalettjeivel úgyis kellőképpen reprezentálja férje 

gazdagságát. Boldoggá tesz, hogy valamennyire sikerül megőriznem a 

függetlenségemet. Ha Christine meg az anyám nem volna, már most 

elhagynám azt a házat, és a magam lábára állnék, bár az írás meglehetősen 

nehéz kenyér. Nos, Raina, most aztán alaposan kiöntöttem neked a szívemet. 

Ezt még soha senkinek nem mondtam el. Köszönöm, hogy olyan türelmesen 

és együtt érzőén hallgattál, és még egyszer arra kérlek, őrizd meg a titkot, amit 

rád bíztam. 

Raina fölegyenesedett. Tágra nyílt, rémült szemekkel hallgatta végig a 

vallomást. Életében először tekinthetett be a nagyvilág zavaros, bűnös életébe. 

Bár sok mindent nem értett, úgy vélte, hogy Dora talán még nála is sajnálatra 

méltóbb teremtés. Megragadta barátnője kezét, és szívbéli részvéttel nézett a 

szemébe. 

– Szegény, szegény, drága Dora! Biztosan sokat szenvedtél – suttogta, s 

bátortalanul megsimogatta a lány karját. 

– Igen, Raina, szenvedtem, és szenvedek most is. Nem is sejted, mennyire 

lázadozik egész lényem az ellen, hogy ennek az embernek a házában kell 

élnem. Hitvány ember, hitvány és aljas, nekem elhiheted! Ismerem, mint a 

tenyeremet, és sokkal többet tudok róla, mint szeretné. Az a fajta, aki hullákon 

is képes átgázolni, ha hasznot remél. Boldog vagyok, hogy nem ő az apám, és 

rettenetesen nyomaszt, hogy el kell tűrnöm a társaságát. Alig várom a napot, 

amikor végre elhagyhatom a házát. 

– Téged más fából faragtak, mint engem – sóhajtott fel Raina. – Te bátor 

vagy és erős. Azt hiszem, még az életed árán is képes lennél harcolni. 

Dora büszkén kihúzta magát. 

– Igen, ez így igaz, Raina. 

– Én sosem volnék képes rá – ismerte be leverten a másik lány. – Tudod, 

van úgy néha, mikor Barbara néni zsarnokoskodása már elviselhetetlen, hogy 

föltámad bennem valami kis tiltakozás, úgy érzem, ezt mégse kéne engednem. 

Akkor is például, mikor se szó, se beszéd közölte velem, hogy hozzá kell 



mennem Arnulf von Reckenberghez. Már-már ott tartottam, hogy fogom 

magam és elrohanok. De aztán mégis inkább szó nélkül beletörődtem. 

– Jaj, te szegény! Az az erélyes nénikéd tényleg elpusztította benned az 

akarat írmagját is! Hát, valóban elég sajnálatra méltóak vagyunk mi ketten. Ne 

hidd ám, hogy nekem az a nagy erőm valami sokat segít! Vannak dolgok, amik 

ellen a legnagyobb akaraterő sem használ. Hanem egyet biztosan tudok. Olyan 

férfihoz, akit nem szeretek, sosem hagynám hozzákényszeríteni magam! 

Raina lesütötte a szemét, s arca végtelen gyámoltalanságot tükrözött. 

– Ó, Dora! 

Barátnője átölelte. 

– Bocsáss meg, nem akartalak megbántani. Azt kell tenned, amit a 

természeted parancsol, nekem pedig azt, amit az enyém. De mától kezdve 

őszintén segítünk egymásnak, és nehéz sorsunkat megkönnyítjük azzal, hogy 

mindig elmondjuk, ami a szívünket nyomja. 

Raina kedvesen elmosolyodott, s Dórára emelte a tekintetét. 

– Úgy lesz! Még, sosem volt barátnőm, de benned bízom. Van azonban egy 

dolog, amit még neked sem merek elmondani. Ezt be kell vallanom őszintén. 

Valami… itt, belül… amit legszívesebben magam előtt is titkolnék, annyira 

szégyellem magam miatta. Erről az egyről nem beszélhetek. Különben 

mindenben nyílt és őszinte leszek hozzád, ahogy barátokhoz illik. 

Dora fürkésző pillantást vetett Rainára, s észrevette, hogy barátnője 

zavarában elpirul. Elég okos volt ahhoz, hogy megsejtse, mi lehet az, amit 

Raina saját magának sem akar bevallani. Rájött, hogy a lány titokban 

bizonyára szerelmes a számára kiválasztott férfiba, de mivel az nem szereti 

viszont, szégyelli kimutatni az érzéseit. Szegény, kicsi Raina, gondolta 

szánakozva. Erős vágy támadt a szívében, hogy segítsen rajta, és amennyire 

lehet, védelmezze. Arnulf von Reckenberg vak és süket, ha képes közönyös 

maradni ez iránt a szeretni való, bájos teremtés iránt! Raina igazán 

megérdemelné, hogy észrevegyék, micsoda kincset rejt előnytelen külseje. 

Talán föl lehetne nyitni valahogy a jó báró szemét… A társaságban az a pletyka 

járta róla, hogy az elragadó Sundheim bárónő körül legyeskedik, és hogy a 

fiatal özvegy határozottan kitünteti a figyelmével. Ha Raina ezt észrevette, és 

ha valóban szereti von Reckenberget, akkor biztosan vérzik a szíve. 

Ám Dora egy szóval sem árulta el, mi jár a fejében. Sétálgattak, 

beszélgettek még erről-arról, és rövid idő alatt olyan közel kerültek 

egymáshoz, mint sokan hosszú évek során sem. 

Mire visszatértek a házba, a kereskedelmi tanácsos és felesége már épp 

indulni készült. A sikeres üzletkötés feletti jó hangulatában Barbara néni 

meghívta Dórát, hogy látogasson el gyakrabban Buchenauba, Raina biztosan 

örülne neki, hisz amúgy is olyan keveset találkozik fiatal hölgyekkel. 



Dora örömmel elfogadta a meghívást, és egy meleg kézszorítással tudtára 

adta Rainának, hogy élni is fog vele, amikor csak teheti. A többiek előtt, 

mintha csak összebeszéltek volna, továbbra is magázódtak. 

Szegény Raina szíve csak úgy repesett örömében. Dora őszinte barátságát 

csodálatos ajándéknak érezte. 

Sokáig nem ment ki a fejéből, amit Dora a külsejéről mondott. Este, amikor 

egyedül maradt a szobájában, kibontotta dús, szőke haját, és megpróbált a 

barátnőjééhez hasonló frizurát fésülni belőle.. Persze nemigen sikerült, hisz 

gyakorlatlan volt az ilyesmiben, és a dús hajtömeggel nehéz volt bánni. De 

Raina még így, rendezetlenül lelógó, zilált hajjal is csinosabbnak érezte magát, 

mint a szigorúan összefogott, nagy, esetlen konttyal. Bizony… sőt, úgy erezte, 

hogy még éjszakára copfba font hajával, fehér hálóingben is ezerszer szebb, 

mint a legjobb ünneplőben és a rettenetes hajviselettel, amit nagynénje 

egyszer s mindenkorra ráparancsolt. 

Ám azonnal el is pirult a puszta gondolattól, mintha nagy bűnt követeit 

volna el Barbara néni ellen. Nagyot sóhajtva bújt az ágyba, és kényelmesen 

elfészkelődött. Két kezét összekulcsolta a hófehér takaró fölött, és tágra nyílt 

szemmel bámult a sötétbe. 

Eseménydús nap volt ez a mai. Végül azonban – mint minden áldott este – 

Arnulf von Reckenbergre terelődtek a gondolatai. Szenvedélyesen kívánta, 

bárcsak olyan szép és elegáns lehetne, mint Dora, hogy Arnulfnak ne kelljen 

szégyenkeznie miatta. 

Barbara néni roppant elégedetten tért aznap nyugovóra. Örült, hogy tíz 

százalék helyett tizenkettőt sikerült kialkudnia a tanácsostól, és hogy hasonló 

haszonhoz segítheti barátját, Georg von Reckenberget is. Georg ugyanis 

megtelefonálta neki, hogy hozzájuk a tanácsos másnap délelőttre jelentkezett 

be. Igen, Barbara kisasszony rendkívül elégedett volt. Nem is sejtette, hogy 

alig néhány szobányira tőle egy emberi lélek föltámadt az ő kemény, 

ellentmondást nem tűrő akarata ellen, amely gúzsba akarta kötni. 

A tavaszi szél pedig úgy rázta az ablaktáblákat, mintha csak a 

szabadságáért küzdő fiatal szív segítségére akarna sietni. 

 

III. 

 

Arnulf von Reckenberg a szokásos udvariassági látogatásra érkezett 

Buchenauba. Rainának hozott egy csokor virágot, illedelmesen érdeklődött a 

hölgyek hogyléte felől, majd megpróbált Rajnával valami társalgásfélét 

kezdeményezni, ám nem járt sok sikerrel. Vele szemben a lány még 

bátortalanabb és gátlásosabb volt, mint egyébként. Hol elvörösödött, hol 

elsápadt, zavarában nem mert a férfi szemébe nézni, s kurtán válaszolgatott a 



szokványos kérdésekre. Természetesen észrevette az Arnulf tekintetében 

vibráló türelmetlenséget, ahogy átsiklott rajta szánakozó pillantása. A férfi 

kínlódott még egy darabig, lopva felsóhajtott, s egyfolytában az óráját 

nézegette. Alig várta, hogy végre távozhasson. Mindez csak növelte Raina 

zavarát. 

Az sem könnyítette meg a helyzetüket, hogy Barbara néni is jelen volt a 

beszélgetésnél. Szóba került a húsvét vasárnapra kitűzött eljegyzési ceremónia 

is. Barbara néni persze ezt is egyedül döntötte el, ki sem kérve Raina 

véleményét. A lányt csak Arnulf kérdezte meg végül, hogy elégedett-e a 

tervekkel. 

Raina félénken a férfira pillantott, meglátta arcán az ideges 

türelmetlenséget, és alig tudta eldadogni, hogy neki minden megfelel így. 

Szívében pedig kétségbeesetten sikoltotta: „Nem, egyáltalán nem értek egyet 

semmivel! Végtelenül gyötrelmes számomra, hogy úgy kezelnek, mint valami 

lélektelen tárgyat! Borzalmas, hogy a nyakába varrnak egy férfinak, akinek 

csak terhére vagyok, aki csak a Buchenau-birtokhoz tartozó kellemetlen 

ráadásnak tekint, és akinek sejtelme sincsen arról, ami a lelkemben zajlik!” 

Önkéntelenül is fölmerült benne, vajon mit szólna Arnulf, ha így hallaná őt 

kifakadni. Félénken a fiatalember felé sandított. Az éppen Barbara nénivel 

társalgott, és nem szögezhette rá szokásos bíráló tekintetét, így aztán Raina 

alaposabban szemügyre vehette. 

Torkában dobogott a szíve. Dora a legtündöklőbb, legcsinosabb tisztnek 

nevezte a fiút, és milyen igaza volt! Sugárzó, lenyűgöző jelenség! Karcsú, 

izmos, a feje nemesen formált, a szeme acélkék, kifejező. Életerő sugárzik 

belőle, és a határozott vonás keskeny ajkai körül arról tanúskodik, hogy az élet 

komoly dolgaiban is képes férfiként megállni a helyét. 

Hogy körülrajonghatták, elkényeztethették a hölgyek a régi garnizonjában! 

Már itt is ő a társaság kedvence. Hát igen, neki könnyű, akaratlanul is 

megnyílnak előtte a szívek. Ő bezzeg még Arnulf szívét sem tudta 

meghódítani! A lány elkeseredve gondolt arra, hogy őt szemelték ki feleségnek 

emellé a nagyszerű férfi mellé, aki a legcsekélyebb vonzalmat sem érzi iránta! 

Arnulf ismét Rainához fordult. A lány ijedten lesütötte a szemét, s mereven 

bámult maga elé. 

„Uram, atyám, ez nem lehet igaz! Még unalmasabb, mint azelőtt, pedig ez 

már szinte képtelenség!” – gondolta magában Arnulf ingerülten. 

Tisztelettudóan kezet csókolt Barbarának, Rainát pedig könnyedén átölelte, s 

alig érezhető csókot lehelt sápadt, hűvös ajkára. A lány nem viszonozta a 

csókot, és azonnal kibontakozott a karjaiból. Halvérű nőszemély, gondolta 

Arnulf. Tudta jól, hogy még a leggőgösebb, leghidegebb nőkre is hatást tud 

gyakorolni, és meg volt győződve, hogy Raina helyében bárki más rég tüzet 



fogott volna. Kelletlenül nézett végig a menyasszonyán – mozdulatlan, merev 

arcvonásain, vérlázítóan „lehetetlen” öltözékén, otromba frizuráján. 

„Lélektelen, tunya, korlátolt teremtés – gondolta magában –, de hát 

feleségnek pont ilyen a kényelmes.” 

Valósággal kimenekült a szobából. 

Raina az ablakhoz lépett, mivel közben Barbara kisasszony is távozott. A 

függöny mögé rejtőzve nézett Arnulf után. A fiatalember könnyedén fölpattant 

a kocsijára, elragadta a gyeplőt a lovászfiútól, és elhajtott, anélkül hogy csak 

egy pillantást is vetett volna Raina ablakára. 

Délután meghozták a fehér ünneplőruhát, amelyet Barbara megbízásából 

Arnulf édesanyja rendelt Rainának. A nagynéni óvatosan kiemelte a 

kartondobozból a puha, hófehér, illatos ruhakölteményt, amely egyáltalán 

nem nyerte el a tetszését. 

– Hivalkodó gönc, és milyen semmi kis anyagból van, semeddig sem tart 

el. Csak másokra ne bízzon az ember semmit! – dohogott rosszallóan. 

Rainának annál inkább tetszett a ruha. Még sohasem volt ilyen szép és 

finom holmija. Boldogan simogatta az illatos, puha selymet, s közben vadul 

kalapált a szíve. Vajon jól fog állni? – gondolta. De jaj, még ez a finom ruha 

sem szépíthette meg igazából Rainát, mivel sehogy sem harmonizált általános 

megjelenésével. Nem is állt tökéletesen, meg kellett bízni egy ügyes kezű 

szobalányt, hogy kissé alakítsa át. Szegény Raina! Milyen szánalmasan festett, 

mikor az eljegyzés napján új ruhájában kilépett a szobából! A ruha nem illett 

az egyéniségéhez, esetlenül állt rajta, mintha csak kölcsönbe kapta volna 

valakitől. Arnulf lemondó ábrázattal üdvözölte menyasszonyát, s édesanyjára 

pillantott, mintha az akarna mondani: „Reménytelen eset, ezt a lányt nem 

létezik megszépíteni.” 

Reckenbergné is kétségbe volt esve. Mennyi gonddal, szeretettel válogatott, 

míg megtalálta ezt a ruhát Rainának! A fiatal elárusítólánynak hajszálra olyan 

alakja volt, mint Rainának, úgyhogy megkérte, próbálja föl. Rajta persze 

elbűvölő volt a ruha. De Rainának sajnos semmi érzéke nincs az 

öltözködéshez. Reckenbergné reményt vesztve igazgatta a ruhát leendő 

menyén, s a hajába is beletúrt kicsit, hogy egy-két tincset kiszabadítson. 

Kedvelte Rainát, és nagyon szerette volna, ha a fia is melegebben érez iránta, 

már csak azért is, mert mindenképpen ő lesz a felesége. De ismerni éppolyan 

kevéssé ismerte a lányt, mint bárki más a környezetében. Senki nem sejtette, 

milyen gazdag érzelmi életet él a csöndes, zárkózott teremtés, hogy milyen 

lelki és gondolati mélységeket rejt jelentéktelen külseje. 

Reckenbergné elégedetten szemlélte beavatkozása eredményét: Rainának 

rendkívül jól álltak a szállongó, laza tincsek. Ám ebben a pillanatban belépett 

Barbara néni, aki csak a konyhába sietett ki utolsó eligazításra. 



– Teremtőm, milyen rendetlen a fejed! Azonnal indulj a szobádba, és 

fésülködj meg tisztességesen! Úgy hallom, megérkeztek az első vendégek. 

Arnulf és édesanyja némán összenézett. Raina engedelmesen felment a 

szobájába, vizes kefével lesimította a haját, s gyűlölettől izzó szemmel meredt 

tükörképére. 

Néhány perccel később már Arnulffal és Barbara kisasszonnyal együtt 

üdvözölték a vendégeket, s fogadták a rengeteg jókívánságot, amelyekről 

Raina tudta, hogy sohasem fognak beteljesedni. Egyfolytában érezte, hogy 

gúnyos pillantások hasonlítgatják össze jóképű vőlegényével. 

A vendégek között volt Planitz kereskedelmi tanácsos a feleségével és 

lányával, Kranzau báró és a vidám, kacér Sundheim bárónő is.. 

A kereskedelmi tanácsos, mint mindig, most is a piperkőcségig elegánsan 

volt öltözve, ami eléggé groteszk hatást tett, mivel testes és közönséges 

megjelenésű ember volt. Élénken társalgott hol ezzel, hol azzal a 

földbirtokossal. Csakis üzletről lehetett vele beszélgetni, szinte semmi más 

nem érdekelte. 

Miután minden vendég megérkezett, asztalhoz ültek. Arnulf természetesen 

a menyasszonyát vezette asztalhoz, s közben elkapta Sundheim bárónő gúnyos 

pillantását. Persze sokkal szívesebben vette volna, ha a kacér, szórakoztató ifjú 

özvegy az asztalszomszédja, aki elragadóan kokettál, és akivel pompásan lehet 

csevegni. Csak sajnos eléggé messzire helyezte őket egymástól Barbara 

kisasszony rendezői szeszélye. 

– Miért néz rám olyan különösen, méltóságos bárónő? – kérdezte később, 

és hódító pillantást vetett a hölgyre. 

– Különösen néztem volna, Reckenberg úr? 

– Ahogyan most is. Van a tekintetében valami, ami nyugtalanít és 

lenyűgöz. Muszáj mindig a szemébe néznem. 

– És az olyan borzasztó, hogy a szemembe kell néznie? – kérdezte kacér, 

huncut mosollyal a bárónő. 

Arnulf szeme a hölgyéhez hasonlóan fölszikrázott. 

– Ellenkezőleg, méltóságos bárónő! Elképzelni sem tudnék kellemesebb 

időtöltést – vágta rá merészen. 

– Nos hát… akkor meg miért panaszkodik? 

– Nem is panasznak szántam. Csak éppen annyit szeretnék tudni, pontosan 

minek is köszönhetem a kegyed csodaszép szeméből sugárzó érdeklődést. 

A bárónő fölkacagott, és olyan tüzes pillantást vetett Arnulfra, hogy abból a 

tapasztalt férfi kiolvashatta, milyen nagy hatást tett rá. 

– Muszáj lesz mindent meggyónnom? – incselkedett a hölgy. 

– Dehogy muszáj… csak szépen megkérem – esdekelt egyre melegebb 

hangon a férfi. 



Nagy kedve támadt, hogy a jegyesség unalmát egy szórakoztató flörttel űzze 

el. Régebben nem sok figyelmet szentelt a bárónőnek, és az sem igen törődött 

vele, mivel épp nyakig volt egy másik szerelmi kalandban. Csakhogy a 

jóvágású kapitányt elhelyezték a garnizonból, és a bárónőnek valami kárpótlás 

után kellett néznie. Arnulf von Reckenberg épp megfelelőnek tűnt e célra. A 

bárónőnek ugyanis esze ágában sem volt újra férjhez menni, mivel elhunyt 

férje óriási jövedelmet hagyott rá, amelytől azonban elesett volna, ha 

házasságra lep. Ehhez pedig nem fűlött a kacér hölgy foga. 

A jó kiállású, ragyogó ifjú von Reckenberg izgatta a fantáziáját. Eszményi 

partnernek tűnt egy könnyű flörthöz, hiszen annyi biztos, hogy esetlen, 

bájtalan menyasszonya nem köti le az érzelmeit. így hát méltó zsákmánynak 

ítéltetett a bárónő szemében, aki azonnal kivetette rá a hálóját. És nem is 

sikertelenül. 

A hölgy egy darabig méregette Arnulfot, vajon kellő hatással van-e rá az ő 

érett, mégis üde szépsége. És mivel forró érdeklődést látott a férfi szemében, 

elégedetten folytatta: 

– Azt próbálom kitalálni, hogy a társaság legfessebb, legérdekesebb férfija, 

aki ráadásul ma ünnepli az eljegyzését, miért látszik oly kevéssé boldognak. 

Arnulf szinte kétségbeesett pillantást vetett Raina felé, aki kényszeredett, 

merev tartásban ácsorgott néhány hölgy társaságában. 

– Igazán csodálkozom, méltóságos bárónő, hogy egy ilyen okos asszony, 

mint ön, éppen ezt nem találja ki magától – jegyezte meg halkan. 

A bárónő vállat vont. 

– Reckenberg leendő ura aligha kényszerülhet arra, hogy a szíve ellenében 

házasodjon! 

Arnulf hangosan felsóhajtott. 

– Ez az ön véleménye, tisztelt bárónő, de vannak az életben olyan 

helyzetek, amikor már csak kényelmességből is engednünk kell. Reckenberg 

urának az a kötelessége, hogy családot alapítson. 

– Más fiatal hölgy nem akadt volna erre a célra? – feszegette kaján arccal a 

bárónő. 

– Tudja, Reckenberg és Buchenau csábítóan közel fekszik egymáshoz – 

sóhajtott fel Arnulf. – Azonkívül pedig úgy értesültem, hogy kegyednek nem 

áll szándékában másodszor is megházasodni A bárónő szeme megvillant. 

– Jók az értesülései. De legyen őszinte, és ismerje el, hogy nem is olyan 

régen még figyelemre se méltatott! 

Arnulf tekintete is föllángolt. 

– A magam részéről mindig is érdeklődtem ön iránt, de kegyed nem 

viszonozta az érdeklődésemet. 



– Ön roppant következeden – vágta rá a bárónő kacéran forgatva 

legyezőjét. 

– Hogy érti ezt? 

– Nos hát… először azzal vádol, hogy bámulom, aztán meg hirtelen az a 

baja, hogy nem veszem észre. Nem hiszem, hogy valaha is érdeklődést 

mutatott irántam. 

– Most bezzeg annál inkább! 

– Ejnye, ha ezt a menyasszonya hallaná! 

– Hagyjuk ezt, most magáról beszéljünk, ne a menyasszonyomról! – 

legyintett Arnulf lekicsinylőén. 

A bárónő észrevette, hogy Dora Planitz közeledik feléjük, 

– Ez most nem a megfelelő hely és alkalom, de holnap szívesen látom 

teára. 

Arnulf megragadta és forrón megcsókolta az asszony kezét. 

– Köszönöm a meghívását. Pontos leszek. 

Ebben a pillanatban odalépett hozzájuk Dora. A belső szobából mindent 

látott, s azt is észrevette, milyen kétségbeesetten bámulja Raina a vőlegényét 

és a bárónőt. Megsajnálta barátnőjét, és elhatározta, hogy közbelép. Miközben 

jelentéktelen kérdést intézett a bárónőhöz, hosszan és komolyan Arnulf 

szemébe nézett. A férfi csak most nézte meg magának jobban Dórát, és 

hirtelen feltűnt neki szép arca és kifejező szeme. 

Asztalhoz ültek. Arnulf sem a menyasszonyára, sem Dórára nem fordított 

figyelmet. A Raina társaságában érzett unalomért igyekezett vigasztalódni: 

tüzes szemezésbe kezdett a bárónővel. Ám erre Dórán kívül senki sem figyelt 

föl. Dórii, nagy bánatára, Kranzau báró vezette a helyére, ahonnan mind a 

jegyespárt, mind pedig Sundheim bárónőt szemmel tarthatta. Raina miatt 

élénk érdeklődés ébredt benne a fiatalember iránt. 

Részvéttől összeszoruló szívvel pillantott néha Rainára, aki sápadtan, 

rémülten, feszélyezetten ült vőlegénye mellett. Mennyire nem ért hozzá, hogy 

kihangsúlyozza előnyös vonásait! Nyilván sejtelme sincs arról, milyen 

előnytelenül néz ki. Valóban nem meglepő, hogy a vőlegénye más nők után fut. 

És ha Arnulf azt látja, hogy a szép Sundheim bárónő érdeklődik iránta, és meg 

akarja hódítani, akkor szegény Rainának tényleg semmi esélye nem marad. 

„Bár tudnék valahogy segíteni rajta!” – gondolta gyötrődve Dora. 

Gondolataiba merülve teljesen elhanyagolta asztalszomszédját, aki pedig 

mindent megtett azért, hogy társalgásával szórakoztassa, és mohó tekintettel 

csüggött minden rezdülésén. Az ifjú báró ugyanis eltökélte, hogy udvarolni fog 

a gazdag kereskedelmi tanácsos lányának, s igyekezett kihasználni az 

alkalmat. Dora azonban alaposan megnehezítette a helyzetét, úgyhogy a báró 

már-már azt fontolgatta, nem lenne-e okosabb és kényelmesebb, ha 



kívánságával a kereskedelmi tanácsoshoz fordulna, hiszen biztos volt a 

beleegyezésében. Dóráról azt gondolta, hogy csak kelleti magát egy kicsit. 

Dora sejtette, mit forgat fejében a báró. Undorodott sóvár pillantásától, s 

igyekezett megközelíthetetlennek látszani, bár mostohaapja sokatmondó 

pillantással arra utasította, hogy viselkedjék kedvesebben az 

asztalszomszédjával. A lány válaszul büszke, elutasító arckifejezést öltött, és a 

szája körül komor, keserű vonás jelent meg. 

Kranzau báró a hölgyek részéről sokkal készségesebb viselkedéshez volt 

szokva. Mivel a környéken fölöttébb kevés volt a partiképes fiatalember, az 

anyák és leányok valósággal körülrajongták. Végtére is jó kiállású, tetszetős 

legény volt, aki sokkal inkább számíthatott sikerré, mint elutasításra. Arról 

pedig csak kevés beavatottnak volt tudomása, hogy a birtoka be van táblázva. 

Így hát jóformán bármelyik ifjú hölgy ajtaján bízvást kopogtathatott volna. Őt 

persze kizárólag a nagyon gazdag partik érdekelték. Dora ráadásul szép is volt, 

fölkorbácsolta a báró érzékeit, és tartózkodó viselkedése csak még 

kívánatosabbá tette a szemében. 

Kranzau a kelleténél kicsit többet fogyasztott a kitűnő borokból, és hiába 

bírta az italt, idővel mégiscsak túl jó kedve kerekedett. Nagy hangon kérkedett 

férfiasságával, és látszott v. rajta, hogy ellenállhatatlannak képzeli magát. 

Dórának nagy önuralomra volt szüksége, hogy ne hagyja szó nélkül faképnél. 

A férfi vaskos hízelgése, átlátszóan szándékolt figyelmességei sértették az 

érzékenységét, és minél harsányabban, tüzesebben ostromolta a báró, ő annál 

csöndesebb és megközelíthetetlenebb lett. Vacsora után megragadta az első 

kínálkozó alkalmat, hogy elmeneküljön a társaságából, ami persze nem 

tetszett a kereskedelmi tanácsosnak. Egy mellékszobába lépve megpillantotta 

a lányát, aki gondolataiba merülve állt az ablaknál. 

– Jól szórakozol, kislányom? – kérdezte, s a karjára tette a kezét. 

Dora heves mozdulattal lerázta a tanácsos kezét. Fagyos, büszke pillantást 

vetett a férfira, aki végtelenül visszataszítónak tűnt a szemében. 

– Köszönöm, jól – válaszolta kurtán. 

– Örülök néki, kislányom, de amint már mondtam, szeretném, ha kicsit 

kedvesebb lennél Kranzau báróhoz. Figyeltelek az asztalnál. Még 

tartózkodóbban viselkedtél vele, mint egyébként. Igyekezhetnél, hogy jobban a 

kedvemben járj. 

A tanácsos nyugodt hangon beszélt, tekintetében azonban volt valami, ami 

meghazudtolta nyájasságát.   

Dora aranybarna szeme fölszikrázott, és úgy elsötétült, hogy szinte 

feketének tűnt. 

– Tévedsz, ha azt hiszed, hogy képes volnék bárkit bátorítani! 



– Ki beszél itt bátorításról? – felelte a tanácsos azon a behízelgő hangon, 

melyet gyakran ütött meg a lányával szemben. – Az én gyönyörű 

kislányomnak különben sincs ilyesmire szüksége, hiszen a szépségét színarany 

háttér emeli ki, amelyet én teremtettem neki. 

Jót mulatott saját szavain, mintha jól sikerült tréfát sütött volna el, és 

igyekezett kedélyesen folytatni, bár hiúzszeme türelmetlenül megvillant. 

– Próbálj megérteni, Dora, igazán elég okos lány vagy! Tetszik nekem a 

büszkeséged. Planitz kereskedelmi tanácsos lánya megengedheti magának, 

hogy büszke legyén. Kranzauval azonban éreztetned kell, hogy van esélye 

elnyerni a kezedet. Persze csak hadd törje magát, az jót tesz, de ne legyél 

túlságosan elutasító! Azt nem szeretném, megértettél? 

Utolsó szavai olyan határozottan és keményen csengtek, hogy furcsán 

elütöttek az addigi nyájas tónustól. Dora arca lángba borult. 

– Azt csak bízd rám, hogyan viselkedjek Kranzau báróval! 

Egyáltalán nem kívánom az udvarlását, és annak sem látom értelmét, hogy 

olyan reményeket ébresszek, amelyeket nem tudok teljesíteni – szögezte le 

keményen. 

A tanácsos fölkapta á fejét, és szemében félelmetesen gonosz fény villant 

meg. De úgy látszik, Dora nyugodt, merő tekintete mágikus hatással volt rá. 

Újfent mosolyt kényszerített az arcára. 

– Ó, ezek az apró női szeszélyek! Nem bánom, még makacskodhatsz egy 

darabig, csak aztán nehogy túllőj a célon! Egyet ne felejts el semmiképpen: azt 

akarom, hogy Kranzau báróné légy, világos? Úgyis tudod, hogy eddig még 

mindig keresztülvittem az akaratomat. 

Utolsó szavai már szabályos fenyegetésnek hangzottak. Dora nem felelt. 

Vendégek özönlötték el a szobát. A mostohaapja újra magára öltötte nyájas 

ábrázatát, és elfordult. Dora komoran nézett utána. „Nem hagyom, soha nem 

fogom hagyni, hogy kényszerítsen” – gondolta. Továbbra is tartózkodóan 

viselkedett, a báróval, és kitért előle, amikor csak tehette. Az ünnepség 

folyamán sikerült néhány percre kettesben maradnia Rainával, aki 

Reckenbergné mellett ült. 

– Megengedik, hogy leüljek? – kérdezte Dora illedelmesen. 

Reckenbergné, aki eddig kedvesen foglalkozott Rainával, készségesen 

odébb húzódott. Dórát nagyon kedvelte. Kis idő múlva aztán felemelkedett a 

helyéről. 

– Magatokra hagylak benneteket, lányok. Megnézem, mit csinál a papa. – 

Biccentett, megsimogatta Raina arcát, és távozott. 

– Sápadtnak és komornak látszol, Raina – jegyezte meg Dora 

aggodalmasan. – Aki nem tudja, biztosan nem is hinné, hogy te vagy az 

ünnepelt. 



– Nem is vagyok ünnepelt, csak jelentéktelen mellékszereplő, nekem 

elhiheted – sóhajtott a menyasszony. – Bárcsak vége lenne már ennek az 

egésznek! 

Dora megszorította a kezét. 

– Bántott valaki, szegénykém? 

– Igen, bántottak – felelte Raina olyan pillantással, mely föltárta a 

barátnője előtt kétségbeesése feneketlen mélységét. – Mást se hallok, mint 

hogy ez életem legboldogabb napja. Te tudod jól, hogy semmi boldogságot 

nem hozhat nekem. 

Mély szomorúság érződött ki a szavaiból. Dora simogatni kezdte a kezét. 

– Te szegény, kis riadt őzike! Hát nem tudod, hogy a boldogsághoz 

bátorság és önbizalom is kell? 

Honnan merítenék én bátorságot és önbizalmat? – jajdult föl Raina sebzett 

tekintettel. – És még ha volna is, nekem az sem hozna semmi jót! 

Dora megszorította a kezét. 

– De bizony, Raina. Csak akarnod kell. Meg kell tanulnod akarni! Tudod, 

mit szeretnék a legjobban? 

– Nos? 

– Fel szeretnélek rázni, hogy ne hagyd magad ide-oda taszigálni, mint 

valami tárgyat. Ha már egyszer beleegyeztél abba, hogy Arnulf von 

Reckenberg felesége leszel, mindent meg kell tenned, hogy biztosítsd a téged 

megillető helyet az oldalán. Hidd el, ha egy nő nem harcol már az elején a 

jogaiért, akkor később hiába próbálkozik! 

Raina gyámoltalanul nézett barátnőjére. 

– Jaj, Dora! Szerinted mit kellene tennem? 

Dora csodálatos szeme erélyes tekintettel szegeződött rá. 

– Legelőször is fel kell hagynod ezzel a céltalan ábrándozással. 

Tudatosítanod kell magadban, hogy emberi lény vagy, akinek saját élete van, 

hogy jogod van arra, hogy saját személyiséged legyen, és magad határozd meg 

a sorsodat. Mindenekelőtt a leendő férjednek kell bebizonyítanod, hogy önálló 

egyéniség vagy, nem pedig akarat nélküli báb. Gondolj már végre magadra is! 

Jogodban áll, sőt kötelességed a leendő férjedet minden rendelkezésedre álló 

eszközzel magadhoz láncolni. Bűnt követsz el ellene és önmagad ellen, ha 

továbbra is ilyen elhanyagolt külsővel mutatkozol, ha szándékosan elcsúfítod 

magád! Neki jó az ízlése, s jelenlegi állapotodban biztosan semmi szeretnivalót 

nem talál rajtad. Így arra kényszeríted, hogy elforduljon tőled, és más nők 

után fusson. 

Raina egészen megrémült Dora határozottságától, s pillantása véletlenül a 

szomszéd szobába tévedt, ahol Arnulf éppen a karosszékben ülő Sundheim 

bárónő fölé hajolt, és élénk csevegésbe merült a kacér hölggyel. 



– Ez már meg is történt, Dora! Semmit sem számítok neki, egyáltalán 

semmit! 

– Akkor tégy valamit, hogy felfigyeljen rád! Ez nem csak jogod, hanem 

kötelességed is! Még ha nem is szereted jobban, mint ő téged, most már akkor 

is hozzád tartozik. A tulajdonod, és meg kell védened! 

Raina összerezzenése nem kerülte el Dora éles szemét. Már tudta, hogy 

igaza volt, mikor föltételezte, hogy barátnője szereti Arnulfot. Mivel pedig a 

szeretetével és jóságával már megajándékozta szegény kicsi Rainát, 

természetes volt számára, hogy energiáját, akaraterejét is barátnője 

szolgálatába állítsa. Raina közben kissé összeszedte magát. 

– Tudom, hogy jót akarsz, Dora, de nekem ez nem fog menni – mondta 

nagyot sóhajtva. – Arnulfot nagyon elkényeztették a nők. Hogy is vonhatnám 

magamra a figyelmét! 

Dora megszorította a kezét. 

– Majd én megtanítlak. Hidd el, egyáltalán nem is nehéz! Holnap eljövök 

Buchenauba, s megmutatom, mire képes egy jól megválasztott ruha, s mennyit 

tud rontani az emberen egy előnytelen. Psszt, itt jön Barbara nénéd! Tudod, 

nem is adhattak volna neki találóbb nevet, hiszen az már barbárság, ahogy 

veled bánik. 

Raina arcán mosoly suhant át. Ez a mosoly annyira elbűvölő volt, hogy 

Dora szerette volna valahogy föltartóztatni. 

– Barbara néni jót akar nekem, ne mondj róla ilyen csúnyákat. 

– Hát persze, a gólya is jót akar a békának, amikor lenyeli – nevetett Dora. 

– Ezennel hadat üzenek a nagynénédnek. Meglátod, új embert faragok 

belőled. Arnulf von Reckenberg egy napon majd nem győz álmélkodni, hogy 

hová tette eddig a szemét, mert nem vette észre, milyen vonzó asszonyt 

rendelt mellé a sors. Aztán… a többit majd meglátjuk. 

Mit nem adott volna érte Raina, ha oszthatta volna barátnője bizakodását! 

Féltékenyen bámulta, ahogy Arnulf ragyogó szemmel kezet csókol a 

bárónőnek. Ez Dora figyelmét nem kerülte el. Nagy, komoly szemét a fiatal 

tisztté szegezte, olyannyira merően, hogy az megérezte, hogy nézik. Elfordult a 

bárónőtől, és a két fiatal teremtés felé pillantott. A tekintete egyszer csak 

találkozott Dóráéval. És ekkor váratlanul, sietősen búcsút vett a bárónőtől. 

– Bocsásson meg, méltóságos bárónő, de ezen a napon vannak bizonyos 

kötelezettségeim. Könyörgök, sajnáljon egy kicsit ezért, és holnap próbáljon 

meg kárpótolni – kérte sokatmondóéin, majd odasietett Rainához és Dorahoz. 

Persze nem a menyasszonya személye vonzotta, csakis a szép büszke Dora 

Planitz, aki iránt hirtelen érdeklődni kezdett, mióta észrevette, hogy a lány 

figyelme felé fordult Raina a szíve szerint menekült volna a vőlegénye elöl, 

pedig titokban vágyott a társaságára. Dora bosszúsan nézte, hogy Raina arca 



megmerevedik, élettelenné, kifejezéstelenné válik hirtelen, és ügyetlen, 

elfogódott lesz a viselkedése. Legszívesebben megragadta volna barátnője 

vállát, hogy alaposan megrázza. Igyekezett társalgásával lekötni Arnulfot, 

nehogy vissza találjon kívánkozni a bárónőhöz. Sikerrel is járt: hamar 

fölkeltette a férfi érdeklődését. 

És ekkor különös ötlete támadt. Mi volna, ha ő maga venné föl a harcot a 

kacér, hódító kedvű bárónővel? Ez az asszony nyilvánvalóan eltökélte, hogy 

behálózza von Reckenberget és ha ez sikerül neki, akkor Raina boldogsága 

szörnyű veszélybe kerül! „Raina érdekében kacérkodni fogok a vőlegényével 

egy kicsit, csak hogy elvonjam a figyelmét Sundheimneről – határozta el Dora. 

Arnulf kötelességszerűen váltott egy-két szót a menyasszonyával is. 

– Jól mulatsz, Raina? – kérdezte. 

– Köszönöm, pompásan – felelte a lány elszoruló szívvel, látszólag mégis 

elfogulatlanul. 

Arnulf valami beszédtémát keresett. 

– Gyönyörű ez a ruha, amit ma viselsz – jelentette ki. 

– Tényleg tetszik? – kérdezte félénken Raina. 

– Meghiszem azt! Sokkal szebb, mint bármelyik másik ruhád! Kegyed nem 

osztja a véleményemet, nagyságos kisasszony? – fordult Dorahoz 

megerősítésért. 

– Szerintem egy kicsit fakóbb a kelleténél – nézett a szemébe Dora. – És 

legfőképpen hiányzik róla a menyasszonyhoz illő virágdísz. Igazán hozhatna a 

menyasszonyának pár szál piros rózsát abból a vázából ott, hogy az övébe 

tűzhesse. 

Arnulfnak akár tetszett, akár nem, engedelmeskednie kellett. Kiemelt 

néhány szál rózsát a vázából, és könnyed meghajlással átnyújtotta Rainának. 

– Ez nagyon jól fog mutatni, Raina, igaza van a nagyságos kisasszonynak. 

Raina arca szinte fölizzott az örömtől, és olyan sugárzó pillantást vetett a 

barátnőjére, hogy Arnulf egészen meghökkent. Most először vette észre, 

milyen szép szeme van Rainának. Micsoda balgaság, hogy mindig lesüti, 

gondolta. Raina közben reszkető ujjakkal igyekezett az övébe tűzni a 

virágokat, ám ebben a pillanatban odalépett hozzá Barbara néni. 

– Még összepecsételed az új ruhádat, Raina! Nedves a rózsa szára, meg fog 

látszani – oktatta ki bosszúsan. 

Raina megszeppent, és azonnal le akarta venni a rózsákat. Egy tövis 

megszúrta az ujját, s az apró sebből vér szivárgott. Arnulf mindezt látta. Szíve 

mélyén haragudott Barbara kisasszonyra az állandó gyámkodása miatt, és 

megsajnálta Rainát. A rá jellemző lovagias modorban megfogta a lány keskeny 

kezét, ajkához emelte, és lecsókolta róla a vércsöppet. 

– Nagyon fáj? – kérdezte, mintha csak egy pityergő gyerekhez szólna. 



Raina összerezzent, mikor Arnulf ajka reszkető kezéhez ért. 

Ez volt az első érzelmi reakció, amit Arnulf valaha is látott a 

menyasszonyától. Kutatóan nézett a lány lángoló arcába. Lehet talán, hogy 

nem is annyira tompa és lélektelen, mint hitte? Ám Raina lesütötte a szemét, 

és mozdulatlanná dermedve ült a székén. Arnulf megint Dora felé fordult., 

Barbara kisasszony már messze járt. A fiatalember még pár percig kellemesen 

elcsevegett Dórával, közben egy-egy szót odavetve menyasszonyának is, aki 

még mindig görcsösen szorongatta a tőle kapott rózsákat. Végül Arnulfot 

elhívta az apja. 

Dora csibészes mosollyal fordult Rainához. 

– Mostantól testestül-lelkestül a hatalmadban van – jelentette ki. 

– Kicsoda? – rezzent össze ijedten Raina. 

– Hát a vőlegényed, ki más! Ivott a véredből! Hát nem ismered a mesét? 

Na, akkor elmondom, figyelj csak! Kétségbeesett fiatal lány ment segítségért a 

jó tündérhez, és elsírta neki, hogy a kedvese már nem szereti, és más lányok 

után jár. A tündér azt tanácsolta, hogy itassa meg a hűtlent a vérével, egyetlen 

csöpp is elég. A lány így is tett, rávette a kedvesét, hogy fölszívjon egy csöpp 

vért a kezéből. Abban a pillanatban rabul ejtette a fiút a varázs, és soha többé 

nem tágított a lány mellől. Na, hogy tetszik a mese? 

– És soha többé nem tágított a lány mellől – visszhangozta ábrándosan 

Raina. Aztán kihúzta magát, és felsóhajtott: – De hát ez csak mese, Dórám! 

 

IV. 

 

Dora szemében megértő jóság ragyogott. Még szilárdabb lett az 

elhatározása, hogy segít Rainán. 

Dora állta a szavát. Már másnap betoppant Buchenauba, méghozzá igen 

korai órán, rögtön reggeli után, mivel tudta, hogy Barbara néni ilyenkor 

sosincs otthon. Tétovázás nélkül a tárgyra tért. 

– Raina, tegnap megígértem, hogy bebizonyítom, egy csöppet sem vagyok 

szebb nálad, ha nem öltözöm jobban. Gyere, menjünk a szobádba, most 

azonnal teljesítem az ígéretemet – mondta vidáman, és már húzta is magával 

Rainát. 

Odafönt, a lány szobájában különös események vették kezdetüket. Dora 

először is, alaposan végigmérte Rainát. 

– Úgy nézem, az alakunk körülbelül egyforma. Rajta, cseréljünk ruhát! 

Raina kelletlenül próbálta elhárítani a javaslatot. 

– Dora, tudom, hogy jót akarsz, és hálás is vagyok a kedvességedért. De hát 

semmi értelme ennek az egésznek. Te szép vagy, én meg csúf, és ezen nem 

lehet változtatni. 



Dora azonban már javában hámozta le magáról egyszerű, ám elegáns 

tavaszi kosztümjét. 

– Na majd meglátjuk, mit lehet és mit nem. Most azt kell tenned, amit 

mondok. Vetkőzz már, gyorsan! 

Raina ímmel-ámmal engedelmeskedett az erélyes parancsnak. A két lány 

hamarosan fehér alsóneműben állt szemben egymással. Dora alsóneműje 

finom anyagból készült, és csipke díszítette, Rámáé viszont híven tükrözte 

Barbara néni szívbéli vonzalmát a tartós, durva anyagok iránt, valamint a 

„cifrálkodással” szemben táplált mélységes ellenszenvét. A karcsú, formás kar, 

a szép, gömbölyded váll és a kecses fehér nyak viszont valóban szinte 

egyforma volt a két lánynál. 

– Na jól van – nevetett Dora –, most pedig frizurát csinálunk. Ülj le a 

toalettasztalhoz, és maradj szépen nyugton, mert az ilyen nehéz, dús hajat 

nem könnyű ám elrendezni. 

Raina megadóan hallgatott. Dora a háta mögé állt, s buzgón fésülte és 

kefélte Raina gyönyörű haját. Elbűvölő látványt nyújtott a két formás, üde 

fiatal leány. Dora lenyűgözve pergette ujjai között Raina csodálatos arany 

fürtjeit. 

– Ezt a pompás hajkoronát kényszerítette az a barbár nagynénéd olyan 

ormótlan frizurába! Kíváncsi lennék, mit szólna Arnulf, ha egyszer kibontva 

látná ezt az aranyszőke zuhatagot! 

Raina elpirult, és lesütötte a szemét, sandítani sem mert a tökör felé. Már 

nem is próbált ellenkezni barátnőjével, bár meg volt róla győződve, hogy 

minden erőfeszítése hiábavaló. 

Dora örült, hogy Raina egyelőre nem néz szembe a tükörképével. Jó 

negyedórába telt, mire sikerült olyanra fésülnie a haját, ahogy maga is viselte a 

sajátját, Elégedetten szemlélte meg művét. A frizura kitűnően sikerült, s Raina 

legalább olyan szép lett, mint ő. Amikor elkészült, nevetve bekötötte a másik 

lány szemét egy kendővel. 

– Így, most pedig várj, amíg én is megfésülködöm. Azután ruhát cserélünk, 

s majd ha teljes az átalakulás, csak akkor veheted le a kendőt – rendelkezett, 

és egy fotelbe ültette Rainát. 

Fürgén kibontotta sötét haját, aztán egy vizes kefe segítségével simán 

hátrafésülte, ahogy Raina szokta, szorosan befonta, majd az egészet 

összetekerte és feltűzte. A konty ugyanolyan merevre, csúfol elállóra sikerült, 

mint Raináé. Dora, tükörképét látva halkan kuncogott. 

Gyorsan ráadta Rainára az elegáns kosztümöt. Beigazolódott, hogy valóban 

hajszálra egyforma az alakjuk: mintha csak ráöntötték volna a ruhát. Dora 

pedig nagy nevetve húzta magára barátnője esetlen .öltözékét, és a tükör előtt 

állva Raina riadt, gyámoltalanságot sugárzó tartását is fölvette. Önkéntelenül 



is harsány nevetésben tört ki. Odalépett Rainához, és magával húzta az egész 

alakos tükör elé. Leoldotta szeméről a kendőt, vigyázva közben, hogy Raina 

tartását utánozza. Barátnője meglepetten felkiáltott, s pillantása hitetlenkedve 

vándorolt Dóráról saját magára, majd vissza. Dora jó darabig hallgatott, hadd 

hasson a puszta látvány. 

– Nos, Raina? – kiáltotta végül kacagva. – Melyik szebb most a két ifjú 

hölgy közül? Halljam, te vagy én? 

Raina ajkán végre mosoly fakadt, mely még bájosabbá, elbűvölőbbé tette 

szép arcát. 

– Dora, hát hogy nézel te ki? 

– Én? Te hogy nézel ki, Raina? Hát nincs igazam? Ha csak egy kicsit 

akarom, éppolyan előnytelenül tudok kinézni, mint te. És ha te egy kicsit 

akarod, elragadó ifjú hölggyé varázsolhatod magadat! Kérlek, próbáld meg egy 

kicsit lazábban tartani magad! Így, látod? A karodat pedig nem kell olyan 

mereven magadhoz szorítanod. Mindig keress a kezednek valami 

foglalatosságot, mintha éppen az övedhez vagy a láncodhoz akarnál nyúlni, 

csak ne lógasd olyan ernyedten! Amíg meg nem szokod az elegáns tartást, 

vegyél a kezedbe zsebkendőt, egy szál virágot vagy bármi mást! 

Ilyen szemléletes példák segítségével tanítgatta Dora a barátnőjét, s nagy 

örömére igencsak fogékony tanítványra lelt benne. Raina még mindig 

hitetlenkedve bámulta magát a tükörben. Kimondhatatlanul tetszett neki, 

amit látott, és egyszerűen nem fért a fejébe, hogy ő maga az. 

– Ha a vőlegényed véletlenül meglátna így, el sem hinné, hogy te vagy az-

jelentette ki Dora. 

– Mert te csodát műveltél velem az ügyes kezeddel meg ezzel a szép 

ruhával – sóhajtotta Raina. – De én ügyetlen vagyok, nekem biztosan nem fog 

sikerülni ez a frizura. 

– Csak gyakorlás kérdése az egész – bizonygatta Dora, és átölelte a 

barátnőjét. 

– Ehhez én túlságosan ügyetlen vagyok. Be kell vallanom, egyszer már 

megpróbálkoztam vele, de egyáltalán nem sikerült. 

– Hát akkor megtanulod, vagy megcsináltathatod mással is. Végül is 

tarthatnál komornát. 

– Teremtőm, Dora, hova gondolsz! – Raina ijedtében még n karját is égnek 

emelte. – A nagynéném azt hinné, elment az eszem, ha előállnék ezzel a 

kéréssel. Azért is rettenetesen összeszidna, ha megtudná, hogy másképp 

akarok öltözködni és fésülködni, mint ahogy ő kívánja. 

– Hát persze, ha továbbra is hagyod, hogy zsarnokoskodjék fölötted! – 

kiáltotta bosszúsan Dora. 

Raina megragadta a kezét. 



– Ne haragudj, drága Dora! Hálás vagyok neked, hisz olyan jó vagy 

hozzám, de értsd meg, hogy én a nagynéném- re vagyok utalva, ő tart el. 

Barbara néni gazdag, mégis beoszt minden fillért, és csak a praktikus, tartós 

holmit becsüli meg. Ha egy szét csak elébe állnék ezekkel a kívánságokkal… 

Nem, ehhez tényleg nincs bátorságom. 

– Hát nem látod, micsoda bűnt követ el ellened? 

– De igen… mégsem merem! 

Dora magához ölelte barátnőjét. 

– Ó, te szegény, gyámoltalan lélek! Hát rajtad tényleg nem lehet segíteni? 

Továbbra is el akarod tűrni, hogy a nénéd úgy járasson, mint egy 

madárijesztőt, a jövendőbelid pedig más, jól öltözött nők után futkosson, 

miközben rád sem hederít? 

Raina idegesen felsóhajtott, s nagy szemeket meresztett a tükörképére. 

Dora folytatta: 

– Én csak segíteni akarok neked, te gyáva nyuszi! A legszívesebben azonnal 

teljesen átalakítanálak, de hát látom, hogy ebből semmi sem lesz, míg Barbara 

néni fönnhatósága alatt nyögsz. De annyit kijelentek, hogy mától fogva a 

tanítványom vagy, és nem leszek engedékeny tanár! Tanórát tartok, 

valahányszor csak találkozunk. ízléses öltözködésre, fésülködésre, elegáns, 

könnyed viselkedésre, társalgásra tanítalak. Az anyatermészet szerencsére 

bőkezű volt hozzád, és úgy látom, tanulékony is leszel. Majd kihízelgem a 

nagynénédtől, hogy hetente kétszer meglátogathass. A többi napokon pedig én 

jövök el hozzád. Lazsálás mától fogva nincs! Nálunk majd fölpróbálod az 

összes ruhámat, hogy lássuk, mi áll neked igazán jól. Tanácskozni fogunk 

anyám szobalányával is, ő roppant ügyes az ilyen dolgokban. Ragyogó 

eredményekre számíthatunk! 

Dora valahogyan tényleg kicsikarta Barbara néni beleegyezését, hogy Raina 

hetente kétszer meglátogassa. Az idős hölgy rokonszenvesnek találta a lányt, 

aki ügyesen ki is használta ezt, hogy egyet-mást elérjen nála. Persze rendkívül 

óvatosan, diplomatikusan kellett eljárnia. 

Raina szíve mindig izgatottan kalapált a látogatások előtt. Szigorúan 

követték az előre eltervezett programot. Raina végigpróbálta Dora összes 

ruháját, kalapokkal, kabátkákkal és minden elképzelhető kiegészítővel 

variálva. Továbbra is barátnője irányításával fésülködött, méghozzá egyre 

ügyesebben, í míg végül egyedül is boldogult a frizurájával. 

Kemény iskola volt ez a „gráciaképző”, ahogy Dora tréfásan nevezte. A 

tanárnő kérlelhetetlenül szigorú volt. Rainának százszor is el kellett próbálnia 

egy-egy kézmozdulatot, meghajlást, ha Dora nem volt vele teljesen elégedett. 

Teniszeznie, tornáznia is együtt kellett Dórával, hogy magabiztosabban 

mozogjon. A próbák során persze nevettek is sokat. Dórának sikerült 



felébresztenie Raina önérzetét, és egy kis erőt és életkedvet is öntött belé. 

Előcsalogatta női hiúságát, és a minden nőben ott szunnyadó tetszeni akarást. 

Ám nemcsak Raina külsejére, mozgására volt gondja, a szellemét is 

kezelésbe vette. Elbeszélgetett vele, jó könyveket adott neki, amelyeket később 

megvitattak, s megtanította, hogyan fejezze ki magát könnyedén és 

gördülékenyen. Raina nagyon is tanulékonynak bizonyult. Dórának tömérdek 

eddig elrejtett kincset sikerült belőle napvilágra csalogatnia. 

A lánynak egyre inkább nehezére esett á próbák után visszavedleni régi, 

csúnya ruháiba, és haját visszakényszeríteni a barbárul csúf kontyba. De 

kénytelen volt megtenni, csak így térhetett vissza Buchenauba. 

A két lány egyre bensőségesebben ragaszkodott egymáshoz. Raina lassan 

megtanulta, hogyan fejezheti ki, ami a szívét nyomja, és hamarosan már 

minden gondolatát megosztotta Dórával. Egyet kivéve: az Arnulf iránti 

szerelméről még neki sem beszélt. 

Dora is egyre nyíltabb, bizalmasabb lett barátnője iránt. Beszélt a lelki 

vívódásairól, és még a műveit is megmutatta neki. Rainának nagyon tetszettek 

a regények, csodálta barátnője irodalmi tehetségét. 

A Planitz-ház személyzetéből mindig Christine állt szolgálatukra. Dora 

nagy szeretettel bánt az idős cseléddel. A lány hosszabb ideje dolgozott már 

egy nagyszabású regényen, s munkája lassan a befejezéshez közelgett. Raina 

olykor elolvashatott egy-egy részletet belőle, és a mű mindig megújuló 

csodálattal töltötte el. 

– Ó, Dora, hogy tudod ilyen lenyűgözően leírni ezeket a dolgokat! 

Csodálatos lehet annak, aki ilyenre képes! Biztosan tudom, hogy előbb-utóbb 

világhírre teszel szert. 

– Odébb van az egy kicsit, Rainám – nevett Dora. – De egyáltalán nem is 

vágyom rá. Boldog vagyok, hogy kiírhatom magamból, ami foglalkoztat. És ha 

erre a regényre találok kiadót, aki rendesen meg is fizet, akkor maradéktalanul 

elégedett leszek. Ki akarom használni azt a szerény tehetséget, amivel a jó 

Isten megajándékozott, hogy megszabadulhassak annak az embernek a 

támogatásától, aki iránt sosem tudnék hálát érezni. 

– És ha kiadják, a saját neveden jelentetnéd meg? 

– Csak ha Dora Lindnek nevezhetném magam – csóválta a fejét Dora. – De 

attól irtózom, hogy ezt a rám kényszerített nevet adjam a művemhez! 

Hetek teltek el, szinte rohant az idő. Dórának nemegyszer adódott alkalma, 

hogy megfigyelhesse Arnulfot és Sundheim bárónőt a társaságban. Nem 

kerülte el a figyelmét, hogy a hölgy Raina megjelenésén gúnyolódik a vőlegény 

füle hajlatára. Tudta azt is, mennyire szenved Raina attól, hogy a fiatalember a 

víg özvegynek csapja a szelet, őt meg elhanyagolja. Ezért Dora elszánta, hogy 

minden tőle telhetőt megtesz barátnője érdekében. 



Kifigyelte, hogy Arnulf valójában nem is habarodott bele olyan nagyon a 

kacér özvegybe, bár az mindent megtett, hogy behálózza. A bárónő pedig a 

maga részéről megállapíthatta, hogy Dora Planitz az egyetlen oka annak, ha 

széptevője figyelme olykor elfordul tőle. Úgy hitte, Dora a vetélytársa, s el 

akarja hódítani tőle Reckenbergét. Bizonyos értelemben ez igaz is volt, bár 

Dora nem a maga, hanem Raina számára akarta elnyerni a fiatalember 

figyelmét. Féltette barátnője vőlegényét, nehogy menthetetlenül rabul essen a 

bárónő mesterkedésének. Tudta jól, nem lesz nehéz elcsavarnia Arnulf fejét, 

amennyire legalábbis a terve érdekében szükséges. Hisz a fiú nem szerette a 

bárónőt – efféle nőt valódi férfi sosem szerethet igazán –, csak az unalmát 

akarta elűzni vele. 

Dora pontosan kidolgozott tervvel lépett á csatatérre, és nem is maradt el 

megérdemelt jutalma: Arnulf érdeklődését egyre jobban sikerült fölcsigáznia. 

Hogy Rainát előre megnyugtassa, nehogy félreértse a helyzetet, Dora nyíltan 

közölte vele, mi a terve. Raina tágra nyílt, ijedt tekintetet vetett rá. 

– Jaj, drága Dórám, de mi lesz, ha beléd szeret? Én igazán nem 

csodálkoznék rajta! 

– Sose aggódj, kicsi Raina! – kacagott Dora. – Ha tüzet fogna, megvannak 

a módszereim, hogy lehűtsem. De ne hidd, hogy egy hangyányival is jobban 

fog szeretni engem, mint a bárónőt. Eddig tökéletesen közömbösek voltunk 

egymás iránt. 

– Ugyanazt fogja keresni nálam is, amit a bárónőnél: szórakozást, könnyű 

kis kalandot. Én ugyan ki nem állhatom a kacérkodást, de ez egyszer erőt 

veszek magamon a te érdekedben. Kiütjük ezt a Sundheimnét a nyeregből, és 

minden ravaszságomat be fogom vetni az érdekedben, míg csak magadhoz 

nem ragadod a kezdeményezést. Amint ez sikerült, elhagyom a terepet, és 

akkor már minden menni fog magától. Megbízol bennem és a tervemben? 

Raina hálásan csókolta meg barátnőjét. 

– Határtalanul megbízom benned, és határtalanul hálás vagyok! 

– Csak sose köszöngesd, drágám. Elég jutalom nekem, hogy végre valami 

hasznosat is tehetek ebben a haszontalan életemben. Amíg veled nem 

találkoztam, gyakran hittem már magamat teljesen szívtelennek. Most 

legalább tudom, hogy van szívem, és képes vagyok melegebb érzésekre is. 

Hidd el, te legalább annyira jót teszel nekem, mint én neked, a szereteteddel, 

barátságoddal! Ne is beszéljünk arról, kinek van több oka a hálára. 

 

V. 

 



Buchenauban már lázas tempóban folytak az esküvői előkészületek. 

Barbara néninek annyi más fontosabb dolga volt, hogy halogatta, amíg csak 

tehette, aztán viszont annál sietősebben kellett nekilátnia. 

Arnulfnak most valamivel több ideje volt a menyasszonyára. Újabban 

gyakran ellátogatott Buchenauba, Raina azonban megfigyelte, hogy mindig 

akkor jött, mikor remélhette, hogy 

Dórát is ott leli. Ha a két fiatal hölggyel társaloghatott, figyelme elsősorban 

Dórának szólt. A lány azonban olyan ügyesen rendezte a dolgot, hogy a 

fiatalember mindig kénytelen volt a jövendőbelijével is foglalkozni. 

Raina hamisítatlan női érzékkel pompás kis komédiát adott elő a 

vőlegényének. Ha lehet, még a korábbinál is félénkebbnek, esetlenebbnek 

mutatkozott, pedig ekkor már a férfi jelenléte sem váltotta ki belőle a régi 

riadalmat és kétségbeesést Dórának hála, felébredt a büszkesége, önbizalma, 

sőt meg valami harci kedvhez hasonlatos érzés is éledezett már a szívében. 

Szentül eltökélte, hogy az esküvő napjától fogva egyszer s mindenkorra 

kivonja magát Barbara néni terrorja alól, és kibontakoztatja a saját 

személyiségét. 

Dora pontosan begyakoroltatta vele a szerepét. Raina csodálatos 

átváltozása meglepetésként kell hogy érje majd Arnulfot, és akkor biztosan 

föltámad az érdeklődése is. 

A fiú egyelőre egyedül Dórára összpontosította a figyelmét. Napnál 

világosabb volt, hogy Sundheim bárónőnek itt nem teremhet többé babér. 

Dora egy másik csodát is véghez vitt: rávette Barbara nénit, hogy abban a 

divatárudéban rendelje meg Raina kelengyéjét, amelyet ő javasolt, sőt a 

rengeteg föladata miatt időzavarral küszködő kisasszonyt még arra is rábírta, 

hogy hagyja rá a kelengye összeállításának további ellenőrzését. 

– Igazán szívesen magamra vállalom ezt a dolgot, méltóságos kisasszony. 

Majd elkísérem Rainát a próbákra, hiszen kegyednek anélkül is rengeteg a 

dolga. 

A kisasszonynak valóban nemigen lett volna ideje minderre, úgyhogy mit 

sem sejtve átengedte Dórának a kelengye intézését. Így hát Rainát a barátnője 

kísérgette a divatszalonba, és mivel Barbara néni csak annyit kötött ki, hogy 

minden tartós, jó minőségű és ne túl drága legyen, elég sok beleszólása is 

maradt a kivitelezésbe. így aztán Raina kelengyéje ugyancsak másképpen 

alakult, mint ahogy azt a kisasszony képzelte volna. Megjegyezte ugyan, hogy a 

számla valamivel magasabb a vártnál, de különben nemigen foglalkozott az 

üggyel. Dora – mint mondotta, „praktikus megfontolásból”, egyenesen az ifjú 

pár városi lakására szállíttatta az egész kelengyét, az esküvői öltözék 

kivételével. 



Ne kelljen emiatt külön a városba mennie, méltóságos kisasszony, hisz én 

is átvehetem a holmikat Raina lakásán, és elhelyezhetem, hisz a személyzet 

már ott van – magyarázta Barbara néninek. 

Az idős kisasszony hálásan fogadta a lány segítőkészséget, s belement abba 

is, hogy Dora nézzen utána időről időre a lakásban folyó előkészületeknek, s ő 

ellenőrizze a személyzet és a lakberendezők munkáját. A lakás pár lépésre 

feküdt a Plauitz-villától, így Dórának könnyen alkalma nyílt ízlésesebbre 

szebbre alakítani a berendezést, mint ahogy azt eredetileg eltervezték. 

Pompásan értett ahhoz, hogy Barbara kisasszonyt a maga és Raina kívánságai 

szerint befolyásolja, anélkül hogy a kisasszony ezt észrevenné. A végeredmény 

az lett, hogy Raina lakása és kelengyéje sokkal inkább tükrözte a lány, 

semmint Barbara kisasszony ízlését. 

Arnulf von Reckenberget nagyon megindította, hogy Dora ilyen kedvesen 

gondoskodik a lakásról, ahol ő Rainával élni fog. Persze magában azt firtatta 

az elkényeztetett szoknyavadász, hogy nem szól-e a figyelmesség legalább 

annyira neki, mint Rainának. 

Annyi bizonyos, hogy Dora szíve repesett örömében, mert Arnulf az utóbbi 

időben föltűnően hanyagolta Sundheim bárónőt. A kacér dáma jól tudta, kinek 

köszönheti vereséget, és mérgében tett is valami megjegyzést Arnulfnak, hogy 

óvakodhatna Dora mesterkedésétől. Ez persze nagy balgaság volt tőle, és csak 

Dora malmára hajtotta a vizet, mivel megerősítette a fiatalember gyanúját, 

hogy nem közömbös a lánynak. Férfihiúsága és kellemetlenül üres szíve is 

megtette a magáét, s egyre jobban belehabarodott a szép, szellemes leányba, 

észre sem véve közben, hogy az minduntalan Rainára tereli a beszélgetést, s 

így arra kényszeríti őt, hogy minél többet foglalkozzon menyasszonyával. Azt 

észrevette viszont, mennyire jóban van a két lány, és nem győzött álmélkodni, 

mi érdekeset találhat az okos, elegáns Dora – Rainában. Egyszer meg is 

jegyezte ezt, mire a lány különös pillantással mérte végig. 

– Csak azt ne higgye, Reckenberg úr, hogy a barátságunkból egyedül Raina 

profitál. Hisz maga nyilván tudja, mennyire értékes, jólelkű, intelligens 

teremtés Raina. Általában félénken rejtegeti az emberek elől lelke kincseit, de 

a vőlegénye elől biztosan nem titkolja! Magával remélhetőleg ugyanolyan 

bizalmas, mint énvelem… nem, sokkal inkább! Magának tudnia kell, hogy 

Raina legalább annyit nyújthat nekem, mint én neki. 

Arnulf ugyancsak megrökönyödött arccal állt ott. Életében először hallott 

ilyen szavakat Rámáról. Szülei éppúgy, mint Barbara néni vagy ő maga, 

abszolút jelentéktelen teremtésnek tartották a lányt. Sundheim bárónő pedig 

egyetlen alkalmat sem mulasztott el, hogy nevetségessé tegye. Másokkal 

nemigen beszélt a menyasszonyáról, de ha mégis, kizárólag szokásos 

jókívánságokat hallhatott, mivel senki nem akarta éreztetni, mennyire 



sajnálják őt, hogy ilyen nőt kell elvennie. Nem is értette igazán Dora szavait, s 

nem fért a fejébe, hogyan becsülheti ilyen nagyra Rainát. 

Raina ezekben a hetekben óriási lelki változáson ment át Dora hatására. 

Amíg akarattalanul ködös álmodozásba süllyedt, Arnulf figyelmetlen, 

közönyös viselkedését úgy fogta föl, mint magától értetődő, elháríthatatlan 

végzetet. Fájt, rettenetesen fájt, hogy a férfi épp csak hogy megtűri őt, de 

eszébe sem jutott kifogást emelni ez ellen. Most azonban Dora fölrázta a lelki 

tespedésből, az akarattalan, alázatos elnyomottságból. Lábra kapott benne az 

öntudat, az önbizalom, gondolkozni kezdett önmagán, a környezetén és az 

értékeken, melyeket eddig soha nem kérdőjelezett meg. 

Mindez olyan földinduláshoz vezetett a lelkében, mely kurta pár hét alatt 

teljésen megváltoztatta. Arnulfhoz való viszonyát is gyökeresen át kellett 

értékelnie. Ráébredt, micsoda igazságtalanságot követtek el ellene. Azt mindig 

is fájdalmasan sértőnek érezte, hogy úgy kezelik, mint valami élettelen 

árucikket, bár korábban nem merte volna fölemelni a szavát ez ellen. Ám 

Arnulfot akkoriban még jobban sajnálta, mint önmagát. Most viszont változott 

a véleménye. Miért hagyta Arnulf, hogy rákényszerítsenek egy olyan 

menyasszonyt, akit nem szeret, kérdezgette magában. Hisz Arnulf férfi, nem 

függ annyira a szüleitől, mint ő Barbara nénjétől. Biztosan megvédhette volna 

magát, ha komolyan akarja! Mivel azonban belement abba, hogy nőül vegye 

őt, köteles volna az illő tiszteletet és figyelmet tanúsítani leendő felesége iránt! 

Ilyeténképpen pedig roppantul igazságtalan, hogy hanyagolja őt, és jóformán a 

szeme előtt flörtölget másokkal. 

Igen, Raina sokat tanult Dórától. Arnulf iránti szerelme nem csökkent, 

félénksége annál inkább. Már nem rettegett úgy a fiatalember 

felsőbbrendűségétől, és megtanult nyíltan, szabadon a szemébe nézni, még ha 

eleinte nagy erőfeszítésébe került is ez a mutatvány. Lassan föltámadt benne a 

harci kedv, hogy meghódítsa magának azt a helyet, amely megilleti őt leendő 

férje oldalán. Mégis inkább rettegve, mintsem vágyakozva várta az esküvőt. 

Arnulf érzelmei sem voltak sokkal emelkedettebbek. Eddigi „szerelmei” 

szalmalángnak bizonyultak, és bár Sundheim bárónőtől teljesen elfordult, 

miután rádöbbent, milyen sekélyes jellem, a szíve ugyanolyan könnyen lángra 

lobbant Dora Planitz iránt. 

Az esküvő előtti napon Dora korán reggel kilépett szobájából a balkonra, és 

elgyönyörködött a szeme elé táruló látványban. A homokkőből épült, előkelő 

Planitz-villát minden oldalról körülvette a hatalmas, ápolt kert. Dora reggeli 

ruhája könnyű, hófehér anyagból készült, és igen szépen omlott alá a lány 

karcsú, kecses alakján, szabadon hagyva formás, fehér alsókarját. Az öreg 

Christine a szobában tett-vett, s tekintete olykor büszkén pihent meg bájos ifjú 



úrnőjén. „Isten is jókedvében teremtette az én Dorkámat” – gondolta 

magában áhítatosan a jó asszonyság. 

Dora felhők után fürkészett az égbolton, ám annak ragyogó kékjét a 

legkisebb felhőfoszlány sem zavarta meg. Ez a szép idő kitart, gondolta, 

gyönyörű napsütés lesz az esküvőre! Aztán, ahogy tekintetét lefelé fordította, 

arcáról eltűnt a vidámság. Mostoháját pillantotta meg, aki épp reggeli sétáját 

végezte. A lány visszahőkölt az ablaktól. 

– Gyönyörű reggelünk van, ugye, Dorka? – jegyezte meg Christine. 

A lány bólintott. 

– Igen, esküvőre való idő – felelte, és átölelte az idős hölgy nyakát. 

Christine elgyönyörködött egy kicsit a szép, fiatal arcban. 

– Csak azt tudnám, az én Dorkám fejét mikor kötik be. 

– Ki tudja? Lehet, hogy sokáig kell vámod rá – nevetett halkan Dora. 

– Egy szép napon eljön az igazi az én Dorkámhoz is, emiatt nem aggódom. 

– Csak nehogy késő legyen, Christine! Egyébként Olyan szép meleg nap 

van ma, hogy nyugodtan kiülhetsz a balkonra is varrogatni. 

Lenn az előcsarnokban megütötték a reggelire hívó gongot. Dora lement á 

földszintre, és belépett a tágas, világos szobába, ahol reggelizni szoktak. Már 

ott találta édesanyját, aki épp lopva ásított egyet. Látni való volt, hogy épp 

csak kikelt az ágyból, de azért már csábító reggeli toalettben páváskodott. 

Dora, szokása szerint, kézcsókkal köszöntötte. Rögtön ezután a 

kereskedelmi tanácsos is megérkezett. A rá oly jellemző képmutató 

nyájassággal üdvözölte feleségét és leányát. Az asszonynak kezet csókolt, s 

pillantása elárulta, hogy még mindig szenvedélyesen szereti a vonzó nőt. Aztán 

jóleső érzéssel pillantott a büszke, szép Dórára. 

– Olyan üde és fiatal vagy, mint maga a tavasz! Mindig meglep, mennyire 

jól állnak neked ezek az egyszerű ruhák, amikért úgy rajongsz. Ez a lány 

feltűnően hasonlít rád, Helene! Igen, igen, Dórám, a mama még mindig 

fölvehetné veled a versenyt. Bízvást megállapíthatom, hogy nekem van a 

legszebb feleségem és leányom ebben a városban. – Arcára önelégült hiúság 

ült ki. Szerelmes pillantással megcsókolta felesége szép, formás alsókarját, 

melyet a ruha szabadon hagyott. Évődve meg akarta csippenteni Dora arcát is, 

Ő azonban elhúzódott tőle. – Nocsak, nem hagyod, hogy apád 

megsimogasson? – tiltakozott nevetve a tanácsos. 

Dora szája széle megremegett. 

– Érzékeny a bőröm – felelte kitérően. 

– Ó, a megtestesült hiúság! De igazad is van, hogy óvod a szépségedet. 

Inas lépett be, meglehetősen hivalkodó libériában, s ezüstkannákat hozott. 

Dora elvette tőle a tálcát, s teletöltötte a csészéket. Helene asszony titkon 

kutató pillantásokkal fürkészte a lányát. Mindig roppant kellemetlenül érezte 



magát, amikor Dora ellenségesen viselkedett az apjával, de sohasem tette 

szóvá. Talán ösztönösen megérezte, miért nem szereti. Miután az inas kiment, 

könnyed mosollyal így szólt az urához: 

– Hiszen tudod, Róbert, hogy Dora sosem cicáskodik. Vannak emberek, 

akik a világ minden kincséért sem mutatnák ki az érzelmeiket. Hát Dora is 

ilyen. Még velem szemben is tartózkodó. 

A lány lesütött szemmel, lángba borult arccal hallgatott. Egy szót sem 

mondott arra, amit anyja a védelmére felhozott. A kereskedelmi tanácsos 

inkább témát váltott. 

– Most jut eszembe, a napokban vendégünk érkezik. Egy Kaliforniában élő 

üzlettársamtól jött a hír, hogy a fia egy időre Németországba utazik. A Marlow 

és Fia nagyon híres cég, én is mindig tőlük szerzem be a kaliforniai 

konzerveket. 

– De hát a Marlow német név, nem? – kérdezte Helene asszony. 

– De igen – bólintott a férje. – A mostani tulajdonos még egészen fiatal 

korában vándorolt ki az apjával Kaliforniába. Apja farmerként kezdte, később 

ültetvénytulajdonos lett, majd megalapította a konzervgyárakat. Fia, aki 

egyben az örököse, a nyomdokaiba lépett, s dúsgazdag ember lett belőle. Úgy 

tíz éve a nehéz gazdasági helyzet miatt elég rosszul mentek a dolgai, de 

valahogyan kapott egy nagyobb összegű hitelt. Ettől kezdve a cég még 

virágzóbban működött, mint azelőtt. Nos, a tulajdonos azt írja, hogy a fia a mi 

városunkban is eltöltene valamennyi időt, és arra kért, hogy bár a fia 

alapvetően üzleti ügyek miatt utazik Németországba, azért vezessem be 

néhány jobb családba, mert német feleséget szeretne magának. Az anyja, ugye, 

német és az apja is, noha már amerikainak számít. 

– Nem lesz ez túl terhes elfoglaltság neked, Róbert? Hiszen ki tudja, 

szalonképes-e egyáltalán az a fiatalember. 

– Biztosan arra gondolsz, hogy valami vadembert szabadít a nyakunkba, 

ugye? – kacagott a tanácsos. – Nos, megnyugtathatlak. Marlow azt úja, hogy a 

fia kitűnő nevelést kapott, s már évekkel ezelőtt beutazta egész Európát. 

Hosszabb időt töltött Londonban, Párizsban és Berlinben. Most pedig német 

vidéki városokat akar látni. Ha engem kérdezel, hát szerintem egyedül azért, 

hogy menyasszonyt találjon. 

Nos hát, ha valóban olyan művelt ifjú, és házassági szándékkal érkezik, 

akkor nem lesz nehéz bevezetni a társaságba. 

Helene asszony tudni akarta, hány éves a fiatal Marlow. 

– Harminckettő. Ha olyankor érkezne, amikor nem vagyok itthon, 

feltétlenül fogadjátok, és legyetek hozzá kedvesek! Majd meglátjuk, milyen 

társaságba vihetjük el. 



Ezzel le is zárta a témát, s rövidesen elbúcsúzott. A villa portálja előtt útra 

készen várta az elegáns autó, mely a városon kívüli üzemeibe szokta elvinni. 

Dora és az anyja elüldögélt még egy darabig az asztalnál. Helen asszony kis 

szünet után így szólt: 

– Drága gyermekem, már régóta meg szerettem volna említeni… nekem 

nagyon nem tetszik az, ahogy papával bánsz. Annyira mereven, elutasítóan 

viselkedsz vele, kész csoda, hogy még nem sértődött vérig. Hiszen énhozzám 

sem vagy valami gyöngéd, sem simulékony, de én ezt elfogadom, és nem 

várom, hogy erőszakot tegyél a természeteden, ha már ilyen 

megközelíthetetlen fajta vagy. De ahogy a papával viselkedsz, az már túlzás. 

Mindig attól félek, hogy végül elveszti a türelmét, és csúnya jelenet lesz a 

dologból. Miért vagy annyira elutasító? 

Dora elsápadt. Fölvonta a szemöldökét, és olyan komolyan nézett az 

anyjára, hogy azt kényelmetlen érzés fogta el. 

– Csak azt teszem, amit a természetem parancsol, mama! Könyörgök, ne 

kényszeríts, hogy megváltozzam! Nem vagyok képes rá! – kiáltotta hevesen, 

szenvedélyesen Dora. 

Helene asszony idegesen babrálta a zsebkendőjét. 

– Nem vagy képes? Hát ez nem valami igazságos! Talán nem jó hozzád a 

papa? Nem lesi minden kívánságodat? Nem kellene hálásnak lenned a sok 

jóért, amit kapsz? A könnyű, fényűző életért? 

Dora fölemelkedett, és lángoló tekintetét az anyja szemébe fúrta. 

– Mama, könyörgök, ne kínozz! Azt teszem, amit tennem kell. És most 

kérlek, bocsáss meg, át kell mennem Raina lakásába. 

Helene asszony megbántottan pislogott föl rá. 

– Úgy látszik, jobb szereted azt a Rainát, mint a saját édesszüleidet – 

mondta szemrehányóan. 

Dora erre nem válaszolt. 

– Nos, mama, mehetek? 

– Menj csak – sóhajtott az anyja. – De figyelmeztetlek, szívleld meg, amit 

mondtam. 

Dora kezet csókolt, és sietve távozott. Anyja megrökönyödve nézett utána, 

és komor töprengésbe merült, ami pedig korántsem volt rá jellemző. Érezte, 

mennyire hideg Dora szíve a mostohaapja iránt, de azt nem is sejtette, hogy a 

lány tudja róla az igazságot. 

„Nem köti Roberthez a vér köteléke, azért nem tud olyan gyöngéd lenni 

hozzá, ahogy az egy szerető lányhoz illenék. Talán mégiscsak jobb lett volna 

megmondani neki az igazat. Ha tudná, hogy Róbert a mostohaapja, és önként 

gondoskodik róla ilyen bőkezűen, sőt rá akarja hagyni a vagyonát, akkor 

biztosan hálásabb volna neki. De hát ehhez már késő. Ha most tárnánk föl az 



igazságot, az nyilván csak fokozná az idegenkedését. Meg kell beszélnem még 

egyszer Roberttel, bármennyire utálom is a múltat bolygatni.” 

Így morfondírozott magában a szépasszony, és később-valóban meg is 

beszélte a dolgot a férjével. Megkérdezte, nem volna-e mégiscsak jobb, ha 

Dora ismerné a származását. Planitz azonban hevesen tiltakozott. 

Talán a szíve mélyén megszólalt valami vádló hang, hogy végső soron ő a 

felelős Lind sorsának rosszra fordulásáért és a haláláért. Igyekezett 

elhessegetni magától a bűntudatot, mégis érezte, hogy Dora igen kellemetlen 

kérdésekkel szoríthatná sarokba, ha akarná. Nemigen gyakorolt önkritikát 

sem tettei, sem gondolkodása fölött, és alapvető elve a következő volt: ami 

akadályozza abban, hogy kívánságai teljesüljenek, azt el kell takarítania az 

útból. Azt hitte, bízvást építhet Christine hallgatására, mivel megfenyegette az 

öreget, hogy azonnal el kell hagynia a házat, ha fecseg. Márpedig Christine 

helyzete kivételes volt Panitzéknál, s annyira jól ment a sora, hogy őrült lett 

volna, ha elvágyik a háztól. Rajta kívül pedig senki sem, tudott a titokról. 

Dora átöltözött, egyszerű, mégis elegáns utcai kosztümöt vett föl. Egy 

szolgával óriási kosár virágot küldött előre az ifjú pár lakására. 

A villa ajtaján kilépve széles sétatéren kellett átvágnia, amelynek közepén 

játszóteret alakítottak ki. Ismeretlen, magas férfi jött szembe vele. Szolid 

eleganciával volt öltözve, és igen előkelő benyomást keltett. Arca bronzosan 

barna volt, mint az olyan embereké, akik sokat tartózkodnak napon, friss 

levegőn. Meleg, szürke szeme szinte világított a nemes vonású, simára 

borotvált arcban. Kissé előreugró, szögletes álla volt, s a szája körül erős 

akaratról árulkodó vonás húzódott. 

Dora nem bírta levenni a szemét az ismeretlenről. Nem volt szokása 

idegeneket bámulni, de ez a fiatalember első pillantásra lebilincselte. 

Úgy látszott, az érdeklődés kölcsönös. A fiatalember meg- torpánt, mikor 

megpillantotta Dórát, és éles, kutató tekintettel méregette. Ekkor egy lányka 

futott el közöttük a labdájával, és elesett. Egy emberként hajoltak le a síró 

gyerekhez, és összeért a kezük, ahogy segíteni próbáltak. A kislány egy heves 

mozdulattal véletlenül leütötte a fiatalember kalapját. Dora fölemelte a 

kalapot, s átnyújtotta az idegennek. Önkéntelenül összenevettek. Míg Dora a 

kicsit vigasztalta, a fiatalember visszahozta neki a labdáját. Nagyon meleg, 

gyöngéd hangon szólt a gyerekhez. A kicsi megvigasztalódva elszökdécselt, 

mire az ismeretlen udvariasan kalapot emelt Dora előtt, és tovább-ballagott. 

Ebben a pillanatban ifjú hölgy lépett melléjük. Mivel figyelmüket lekötötte 

a gyerek, nem vették észre a közeledését. 

Dora egykori osztálytársa volt. 

– Nahát, Dora, mióta csaptál föl pesztonkának! – kiáltotta nevetve a hölgy. 



A fiatalember ennek hallatán visszafordult, és újfent éles pillantással mérte 

végig Dórát. Tekintetük találkozott, mivel Dora hosszan nézett utána. Látta, 

hogy a lány összerezzen, és heves mozdulattal elfordul, a fiatal hölgy felé. Dora 

elmagyarázta volt osztálytársának, hogy mi történt, ám közben egyre-másra az 

idegen után nézegetett, míg a magas, karcsú alak végleg el nem tűnt a bokrok 

mögött. Az ismeretlen tökéletesen beszélt ugyan németül, ám kiejtése és 

öltözéke mégis elárulta, hogy külföldi. Dora váltott még pár szót a másik 

lánnyal, aztán búcsút vett tőle, nem is sejtve, hogy az idegen megállt a bokrok 

mögött, és az ágak közül figyeli őt. 

Mikor Dora végre elindult, a fiatalember hirtelen sarkon fordult, és némi 

távolságból a nyomába eredt. Vonakodva lépdelt, mintha kényszernek 

engedelmeskedne. Szemlátomást erős hatást tett rá a lány. 

Alig öt perc múlva Dora el is érte a házat, melyben Raina leendő lakása 

volt. Csinos, villatípusú épület volt, mindössze kétszintes. A földszinten lakott 

a tulajdonos, özvegy Hermine Gorlitz, s a hat szobából álló emeleti lakást adta 

ki az ifjú párnak. Kert is tartozott a villához, bár nem túl nagy. 

Dora belépett a kapun, és eltűnt a kert fái közt. Az idegen lassan elhaladt a 

ház előtt, közben megfigyelve, hogy a kapu fényes réztábláján a Hermine 

Gorlitz név és az ötös házszám áll. Aztán továbbment, és céltalanul bolyongott 

a szomszédos utcákban. Végül mégis visszatért a házhoz, amelyben a szép 

ismeretlen eltűnt. Látni való volt, hogy nem akarja nyomát veszteni. 

Kedvező véletlen folytán Dora épp akkor lépett ki a balkonra,  amikor ő 

elhaladt a ház előtt. Jókora orgonacsokrot hozott, hogy a fonott karosszékek 

között álló asztalkára helyezze. A fiatalember szeme fölragyogott a bájos kép 

láttán, és mintha titokzatos vonzerő lett volna a tekintetében, Dora sarkon 

fordult, s lenézett az utcára. Megpillantotta odalent az őt bámuló idegent. 

Mielőtt még az eldönthette volna, köszöntse-e a hölgyet, Dora elpirult, és 

gyorsan visszalépett a szobába. Az idegen sietősen távozott a ház elől. 

„Holnap megint eljövök, és megpróbálom kinyomozni, ki ez a szép hölgy” – 

gondolta magában. 

Dora a függöny mögé húzódva, vadul kalapáló szívvel figyelte. Úgy érezte, 

valami különleges élményben volt része, pedig bizonyosan nem első ízben 

történt, hogy megcsodálta egy ismeretlen férfi. Tett-vett a csinosan 

berendezett lakásban, virágokat helyezett el, igazgatta a dísztárgyakat, de a 

gondolatai az idegen körül keringtek. Csak akkor eszmélt föl, mikor odakintről 

sarkantyúpengés ütötte meg a fülét. 

Arnulf von Reckenberg állt a küszöbön. Dora épp Raina kedvenc könyveit 

helyezte el egy asztalkán. A fiatalember szeme fölragyogott a láttán. 

– Ó, ez aztán a szerencse, nagyságos kisasszony! Leendő lakásomban nem 

mást találok, mint a jó tündért, aki varázspálcájával megbűvöli otthonomat, 



hogy örökre itt tartson – mondta, miközben gyönyörködött a lány 

szépségében. 

Dora szeme csibészesen megvillant. 

– Az Raina föladata lesz, hogy itt tartsa önt. Én csak igyekszem kissé 

kicsinosítani a lakást, de ez természetesen Raina kedvéért történik, nem a 

maga szép szeméért. 

– Miért ilyen könyörtelen hozzám? – kérdezte szemrehányóan a férfi. 

– Én csak egy tévedést akartam helyreigazítani, Reckenberg úr. Tudja jól, 

hogy Raina kedvéért vagyok itt. 

A férfi nem hitt neki, mert szerette volna remélni, hogy a lány 

figyelmessége mégiscsak neki szól. Ahogy elnézte a szépséges, üde leányzót, 

keserűen gondolt arra, milyen nehéz a sorsa, hogy mint Reckenberg örököse, 

kénytelen nemesi származású nőt elvenni. Mennyivel jobban szerette volna 

Dórát bevezetni ide másnap! Forgatni kezdte az asztalkára tett könyveket, és 

hirtelen megvillant a szeme. Ezeket nem hozhatta a lány Rainának! Ezekhez 

érett, művelt szellem kell, nem valók annak a tunya, tehetségtelen lánynak. És 

arra pontosan emlékezett, hogy nemrég egy beszélgetés során említette az 

egyiket Dórának, mint kedvenc könyvét. 

– Nagyságos kisasszony… ezeket a könyveket is Rainának készítette ide? – 

kérdezte, s a tekintete Dora szemébe mélyedt. 

A lány nyugodtan állta a pillantását. 

– Igen, neki. 

Arnulf gunyorosan mosolygott. 

– Szegény Raina… kár ilyen nehéz olvasmányokkal gyötörni. Tiszta 

kínszenvedés volna neki! 

Dora arca csaknem szilaj kifejezést öltött. 

– Csak azt ne higgye, Reckenberg úr! Ezek egytől egyig Raina kedvenc 

könyvei, többször is olvasta mindet, de még mindig szereti őket 

újraolvasgatni. 

A férfi hitetlenkedve nevetett. 

– De kedves kisasszony, talán tréfálni tetszik! Ezt én már csak jobban 

tudom. Egy ilyen olvasmány egyszerűen tűi magas Rainának. 

– Tényleg azt hiszi? – kérdezte Dora különös tekintettel. – Nos, 

alkalomadtán szakítson egy kis időt arra, hogy elbeszélget vele ezekről a 

művekről. Lehet, hogy nagy meglepetés fogja érni. 

Arnulf most már arra gondolt, hogy a lány szándékosan félre akarja 

vezetni. Körülnézett, s megpillantotta a virágtól roskadozó vázákat. 

– Ó, a jó tündér bűvös kezecskéi még virágot is hintettek szerteszét! Ezt 

legalább szabad volna megköszönnöm? Természetesen a magam és Raina 

nevében! 



– Nos, ennyit nagylelkűen engedélyezek – felelte Dora, még az előbbinél is 

rejtélyesebb pillantással. – De mivelhogy elkészültem mindennel, távozom is. 

– Jaj, de kár! – kiáltotta a férfi. – Pedig úgy reméltem, hogy egy kis ideig 

élvezhetem a társaságát! Bevallom, abban a reményben jöttem ide, hátha 

találkozunk. 

Dora komolyan, merően nézett a szemébe. 

– Miért, Reckenberg úr, akart valamit mondani? 

– Ó, jaj, mennyi mindent szeretnék mondani! – sóhajtotta a férfi. – De 

nem tehetem! Mert akkor megharagudna rám, és talán nem is jönne ide 

többé! 

– Hát akkor inkább ne is mondja, Reckenberg úr – húzta ki magát Dora. – 

Nem szeretném, ha kerülnöm kellene Rainát. Hisz tudja, hogy ő az egyetlen 

barátnőm, és nagyon szeretem. 

– Ez valóban igaz? Nem valami ürügy, kifogás csupán? 

– Ezt hogy érti? 

– Úgy, hogy… nem tudom elképzelni, hogy Raina bármit is jelenthet 

magának. 

Dora mély lélegzetet vett. 

– Raina nekem nagyon, nagyon sokat jelent. Igaz, hűséges barátnők 

vagyunk. Bízik bennem, mélyen és határtalanul, és úgy volna rendjén, hogy 

önben is így bízhasson! 

– Csak azt érteném – legyintett türelmetlenül Arnulf –, hogy egy ilyen 

eleven, szellemdús lányt mi köthet Rámához! 

Dora megsimogatta a kedélyes kis olvasósarokhoz tartozó fotel karfáját. 

Aztán komolyan így válaszolt: 

Ó, azt majd maga is meglátja, Reckenberg úr. Attól tartok, mindeddig nem 

is nagyon törte magát, hogy kiismerje Raina valódi értékeit, pedig holnap a 

felesége lesz. Oly vakok néha a férfiak! Csak remélni tudom, hogy minél 

hamarabb kinyílik a szeme. És ha egy szép napon megérti majd, mi teszi 

számomra olyan értékessé Raina barátságát, és mennyire megérdemli a 

szeretetemet, akkor… akkor legyen olyan jó, és vallja be nekem őszintén. 

Megígéri? 

A férfi nem értette Dora zaklatottságát, de közelebb lépett hozzá. 

– Ha cserébe kegyed is megígér valamit – vágta rá gyorsan. 

– Éspedig? 

– Azt, hogy gyakran üdvözölhetem majd házunk vendégeként. 

Dora arcán megint fölvillant az incselkedő mosoly. 

– Ezt igazán szívesen megígérem. Csakhogy az ifjú házasok általában 

nemigen szívelik a látogatókat. 

Arnulf hevesen legyintett. 



– Ugyan már, nálunk ettől nem kell tartania. Én mindig nagyon hálás 

leszek, ha megörvendeztet a társaságával. Raina nemkülönben. 

– Nos, a biztonság kedvéért azért várok majd, míg Raina hív. 

Arnulf megragadta a kezét, és az ajkához szorította! 

– Nagyságos kisasszony, bár elmondhatnám mindazt, amit a szívembe 

rejtek! Néha úgy érzem, hogy kegyed szavak nélkül is megért. Könyörgök? 

árulja el, így van-e? – esdekelt. 

Dora egy kicsit habozott. Még nem volt tanácsos elárulnia a férfinak, hogy 

csak játszott vele. Kis ideig még folytatni kell a komédiát. 

– Ha úgy volna is… vajon szabad-e kimondanom? – suttogta sokatmondó 

pillantással. 

A férfi újra megcsókolta a kezét, hevesen, izgatottan. 

Mit tehetnék, hogy megtartson jóindulatában? 

Dora komolyan a férfi szemébe nézett. 

Igyekezzék boldoggá tenni Rainát, s próbáljon meg igazságot szolgáltatni 

neki! Szeretném, hajó véleménnyel lehetnek magáról, Reckenberg úr, 

boldoggá tenne, ha tisztelhetném magát, és ez nem lehetséges, amíg maga 

ilyen kevéssé igyekezik, hogy Rainának támasza és védelmezője legyen! 

Elgondolkozott már azon valaha is, mennyire szerencsétlen körülmények 

között kellett szegénynek egész életében tengődnie? 

A férfi kelletlenül nézett föl. Valahogy egyáltalán nem volt kedvére, amit 

hallott, de az mégiscsak jólesett, hogy Doni szeretne jó véleménnyel lenni róla. 

– Nagyságos kisasszony, nem is tudom, erre mit mondhatnék. Én… 

– Nem szükséges, hogy bármit is mondjon. Csak arra kérem, gondolkodjék 

el egy kicsit a szavaimon. 

Arnulf az ajkába harapott, és tanácstalanul dörzsölgette a homlokát. Ott 

állt a lány előtt – lenyűgöző jelenség magas, sudár termetével, pompás 

uniformisban, férfias vonzereje teljében, és mégis azt kellett tapasztalnia, hogy 

nem is Olyan egyszerű dolog egy ilyen Dora-féle lányt meghódítani. Perzselő 

tekintetét a sugárzóan szép arcra szegezte, de könnyelmű hódító kedve 

kénytelen-kelletlen megtorpant a komoly, mégis jóságos tekintetű szempárral 

szemben. Életében először történt meg vele, hogy egy fiatal hölgy, akinek a 

szelet akarta csapni, kikényszerítette belőle a tiszteletet és megbecsülést. Ez az 

érzés igen kényelmetlen volt a számára, egyáltalán nem illett szórakozásra 

vágyó, léha hangulatához. És ennek ellenére csak még jobban megbabonázta a 

lány! „Egy ilyen feleséggel, mint ez a Dora Planitz, talán nagyon boldog is 

lehetnék” – gondolta magában. És különös, megfoghatatlan vágy ébredt a 

szívében, amely régebben is elfogta néha, mikor magába szállt. Vágyakozott a 

nagy, tiszta, megváltó szerelemre, amely minden igazi férfi szívében ott 

szunnyad, míg meg nem találja méltó tárgyát. 



Dora látta, hogy megvillan a szeme, és a kifejezése hirtelen teljesen 

megváltozik. Szavakat nem talált a férfi, csak a kezét nyújtotta ki, könyörgő 

tekintettel. Dora elfogadta a felé nyújtott kezet. 

– Jó barátok leszünk, ugye, Reckenberg úr? – kérdezte. 

Arnulf mélyet sóhajtott. 

– Barátok? Kegyed hisz abban, hogy férfi és nő között lehet barátság? – 

kérdezte kételkedve. 

– Bizonyos esetekben föltétlenül – felelte a lány, nyílt, tiszta tekintettel. – 

Remélem, hogy igazi jó barátok lehetünk a jövőben. Csak Rainára kell 

gondolnunk, ez segíteni fog. 

Arnulf kiegyenesedett. Raina említése kissé kijózanította. Mondott volna 

még valamit, de inkább összepréselte az ajkát, nehogy kiszaladjon a száján, 

mit érez. Elég volt hozzá egyetlen pillantás Dora tiszta, büszke szemébe. 

Ajkához vonta a lány kezét. 

– Nagyságos kisasszony, van úgy, hogy az ember nem tud úrrá lenni a 

hangulatain, és én ma kissé kibillentem a lelki egyensúlyomból. A sors nem 

engedi, hogy más érzéssel közeledjem kegyed felé, hálásan elfogadom hát a 

fölkínált barátságot. Mindent megteszek, hogy kiérdemeljem. 

Dora igaz baráti érzéssel nézett rá. 

– Ki fogja érdemelni, ebben biztos vagyok. Előre örülök, milyen jókat 

fogunk majd hármasban diskurálni. Raina meg én igyekezni fogunk, hogy 

önnek eszébe se jusson rajtunk kívül más társaságra vágyni. 

– Ó, már ígéreteket is tesz a menyasszonyom nevében! – mosolygott a férfi. 

– Olyan biztos, hogy Raina szórakoztató társaság lesz? 

– Tökéletesen betartja majd az ígéretemet, annyi biztos – bólintott 

vidáman Dora. – Nagyot néz majd, Reckenberg úr, ha meghallja, milyen 

elbűvölően tud csevegni, ha egyszer le küzdi a félénkségét! De most már 

valóban sietek, még a legénybúcsút is elő kell készíteni! Akkor hát ma este 

viszontlátom Buchenauban. 

– Meg kell engednie, hogy elkísérjem, kisasszony. 

– Nos, ha nincs jobb dolga, miért ne. 

Elhagyták a házat, és kettecskén ballagtak a Planitz-villáig, hétköznapi 

dolgokról csevegve. A kerti kapunál meleg kézszorítással búcsúzott a férfi. 

Dora fölment a szobájába, és sietősen átöltözött. Aztán furcsa érzés fogta 

el: hirtelen nem tudta, mit kezdjen az idejével. Máskor minden szabad percét a 

regényírással töltötte, és most hiányzott ez a kedves elfoglaltság. Szinte testi 

fájdalmat okozott az üresség, amely mindig körülvette ebben a házban. 

Sétált egyet a kertben, s a gondolatai szüntelenül Raina és Arnulf körül 

keringtek. Ha ez a két szív reményei szerint egymásra talál, akkor Rainának 

már nem lesz rá szüksége. Boldog lesz, és ő nem akarja a boldogságát zavarni. 



Ahogy most az írás, ugyanúgy fog majd hiányozni az a mindennapos 

elfoglaltság, melynek során embert faragott a félénk, esetlen kis teremtésből; 

Akkor kénytelen lesz valami új föladat után nézni. „Hamarosan belekezdek egy 

új regénybe” – gondolta. Megint eszébe jutott az ismeretlen férfi, aki egészen 

Raina házáig követte. „Vagy véletlenül vitt csak arra az útja?” – tűnődött. 

Maga előtt látta a kifejező, energikus arcot, és fülében még visszhangzott a 

férfi mély, bársonyos hangja, kissé idegenes kiejtése. Sehogy sem ment ki a 

fejéből az ismeretlen. Gyötrelmes érzés volt, hogy egy idegen ennyire lefoglalja 

a gondolatait. Mégis sajnálta, hogy csak futólag találkoztak, és valószínűleg 

nem látja többé. Visszasétált a házhoz, hogy megkeresse az édesanyját. 

Megbánta már, hogy olyan elutasítóan beszélt vele reggel. Éles szavait 

mindenképp jóvá akarta tenni. Planitzné azonban nem volt otthon, s a lakáj 

közölte, hogy csak a vizit idejére várják vissza 

A lány lassan végigjárta a költségesen berendezett földszinti helyiségeket, 

elnézegette a túlzó bőséggel szerteszórt dísztárgyakat, műkincseket. Finom 

ízlését sértette a hivalkodó pompa. Mostohaapja azonban rögeszmésen 

igyekezett kimutatni gazdagságát a világ előtt, és anyja is rajongott a látványos 

luxusért. A zeneszobában elgondolkodva megállt az értékes zongora előtt, 

majd leült, s egy ábrándos melódiát kezdeti játszani. Lelki szemei előtt lassan 

képpé állt össze a muzsika keltette hangulat. Legnagyobb rémületére, arra 

riadt fel az álmodozásból, hogy már megint az ismeretlen férfi körül 

kalandoznak a gondolatai. Elfutotta a méreg, dörgedelmes akkorddal lezárta a 

dallamot, és fölpattant a hangszer mellől. 

– Mit kezdjek magammal? Örökké tart ez a nap! 

Céltalan járkálásba fogott. Ahogy a nagy fogadószobába ért, épp akkor 

lépett be a lakáj. Vizitkártyát hozott tálcán, és a lány felé nyújtotta. Dora 

szórakozottan nézegette a kártyát Puritán darab volt, csak a név állt rajta: 

Frank Marlow. Dórának eszébe jutott, hogy mostohaapja reggel ezt a nevet 

említette. Tehát megérkezett a kaliforniai üzletember fia, akit Planitz be akar 

vezetni „arisztokrata barátainak” társaságába. 

A lány először nem akarta fogadni, mivel anyja nem volt otthon, de aztán 

eszébe jutott, hogy bármelyik pillanatban hazaérhet, és hogy mostohaapja 

meghagyta, bánjanak kedvesen a fiatalemberrel. Unatkozott is, ezért végül úgy 

döntött, mégis fogadja. 

– Ha anyám megérkezik, jelentse neki azonnal, hogy Marlow úr 

megérkezett. Beengedheti. 

Dora megállt a szoba közepén, hogy fogadja a vendéget. Nyílt az ajtó, s a 

küszöbön a délelőtti titokzatos idegen jelent meg. 

Egy pillanatig mozdulatlanul, némán álltak egymással szemben. Frank 

olyan meglepetten meredt Dórára, mintha nem akarna hinni a szemének. A 



lány fülig pirult a tekintetéiül. Döbbenetéből még föl sem ocsúdva, a férfi 

közelebb lépett, és fölindulástól remegő hangon kérdezte: 

– Maga… nagyságos kisasszony… hát maga Dora Lind? 

A lány összerezzent a név hallatán. Arcából kifutott a vér, szeme tágra nyílt. 

Kezet nyújtott a látogatónak, s egészen közel lépett hozzá. 

– Milyen nevet mondott, uram? Jól hallottam, hogy Dora Lindnek 

szólított? 

Frank Marlow döbbenten kiegyenesedett, s homlokát, mely kissé 

világosabb árnyalatú volt, mint bronzbarna arca, vörösre festette a zavar. Ám a 

szemét egy pillanatra sem vette le az ifjú hölgy szép, halvány arcáról. 

– Igen. Természetesen ezt a nevet mondtam. Talán nem így hívják, 

nagyságos kisasszony? 

Dora egy fotel karfájára támaszkodott: 

– Ki mondta önnek, hogy így hívnak? – kérdezte remegő hangon. 

Döbbenetes és fölfoghatatlan volt számára, hogy ez a fiatalember azon a 

néven szólítja, amelyet erőszakkal el akartak titkolni előle. Frank Marlow még 

jobban zavarba jött. 

– Ki is? Bizonyára a lakáj, aki bevezetett – sietett a válasszal. 

Dora hevesen megrázta a fejét, és égő szemét a férfira szegezte. 

– Biztosan téved. A lakáj nem mondhatta ezt a nevet. Ebben a házban senki 

sem nevez így engem. Én itt Dora Planitz vagyok, és a Dora Lind nevet soha 

senki nem ejtette még ki nálunk. Remélem, érti már, miért lepett meg annyira. 

Kérem, árulja el végre, ki mondta önnek, hogy ez a nevem. 

A fiatal férfi tétován és elfogódottan nézett a lányra, de aztán erélyesen 

kihúzta magát. 

– Borzasztóan sajnálom, hogy ilyen ügyetlenül viselkedtem. Nagyon 

meglepett, hogy magát itt találtam. Hisz bizonyára emlékszik rá, hogy ma már 

találkoztunk. 

Dora bólintott, és az arcába visszatért a szín. 

– Igen, emlékszem – felelte halkan. 

A férfi szemé olyan boldogan ragyogott föl erre, hogy Dora szíve nagyot 

dobbant. 

– Ennek örülök! Nagyon örülök. Láttam aztán kegyedet egy ház balkonján, 

és azt hittem, ott lakik. És most, hogy ebben a házban állt előttem, annyira 

meglepődtem, hogy ostobaságot követtem el. Persze nem sejthettem, hogy 

más nevet használ. Nem lett volna szabad elárulnom, hogy tudom az igazi 

nevét. De most, hogy már így alakult, kérem, ne firtassa, honnan tudom! 

Remélem, később lesz alkalmam arra, hogy mindent megmagyarázzak. 

Kérem, egyelőre érje be ennyivel! Szavamat adtam rá, hogy hallgatok. 



Dora végigsimított a homlokán. Úgy érezte, álmodik. Csodálatos és különös 

érzés volt, hogy éppen ez a férfi szólította először a valódi nevén. 

– Természetesen nem kívánhatom, hogy megszegje a szavát. El sem tudja 

képzelni, milyen hatást tett rám, hogy Lindnek szólított. Életemben először 

neveztek így! Itt mindenki Planitz néven ismer. Egy öreg szolgálótól tudtam 

meg, hogy nem ez az igazi nevem, de könyörgött, hogy hallgassak felőle. Rajta 

kívül senki sem sejti, hogy tudom az igazat. A szüleim valami okból nem 

akarták a tudomásomra hozni. Azért mondom el mindezt önnek, nehogy 

megismétlődjék az előbbi helyzet. 

Frank Marlow megkönnyebbülten felsóhajtott, és meghajtotta magát. 

– Köszönöm a figyelmeztetést, kisasszony. Nagyon kedves öntől, és meg is 

fogom szívlelni. Kínos, hogy kicsúszott a számon ez a név, de a szülei 

jelenlétében még kínosabb lett volna. Sejtelmem sem volt róla, hogy titokban 

kell tartanom. Amint már említettem is, abban a hitben éltem, hogy a valódi 

nevét viseli. 

– Planitz kereskedelmi tanácsos adoptált, s kénytelen voltam fölvenni a 

nevét – mondta Dora szárazon, keményen, és a szája körül keserű vonás 

rajzolódott ki. 

Frank Marlow őszinte részvéttel nézett rá, és érzelmei oly nyilvánvalóan 

kiültek arcára, hogy a lány szívében vonzalom támadt iránta. Égett a vágytól, 

hogy megtudja, honnan hallotta a nevét a férfi. Ez az érthetetlen furcsaság 

sehogy sem fért a fejébe. 

Frank egy darabig hallgatott, mintha harc dúlna a szívében, s nem tudná, 

mit is mondjon. Arra gondok, bárcsak felfedhetné kilétét, de egyelőre nem 

tehette. Nem volt szabad elárulnia, mi hozta valójában ebbe a házba. Végül 

komolyan a lány szemébe nézett, és így szólt: 

– Látja, alig ismerjük egymást, mégis van közös titkunk! Kérem, ne vegye 

tolakodásnak, de ez a gondolat határozottan kellemes nekem. Úgy érzem, 

mintha nem is először látnám életemben, mivel már nagyon sokat hallottam 

kegyedről, szinte betéve tudom az egész életét. Persze csak ami a külsődleges 

dolgokat illeti. De ez is maradjon a mi titkunk! 

Dora zavarodottan hallgatott. 

– Hogy lehetséges ez? – szólalt meg aztán. – Ha jól tudom, ön egy távoli 

földrészről érkezett. A mai napig nem is hallottam önről, s egyszer csak 

idecsöppen, s azon a nevemen szólít, amelyet rajtam kívül csak a szüleim és 

egy öreg szolgáló ismernek. Talán csoda, hogy ez egyszerűen nem fér a 

fejembe? 

A férfi könyörgően nézett rá, és tekintete annyira meleg, jóságos és nyílt 

volt, hogy Dora arra gondolt, ebben az emberben föltétel nélkül meg tudna 

bízni. 



– Könyörgök, drága nagyságos kisasszony, egyelőre ne töprengjen rajta! 

– Ha akarok, ha nem, muszáj lesz erre gondolnom. Az ön édesapja és 

Planitz kereskedelmi tanácsos üzleti kapcsolóban áll egymással. De azt el sem 

tudom képzelni, hogy a mostohám említést tett volna rólam. Akkor viszont ki 

mástól hallhatta? 

Frank Marlow kedvesen elmosolyodott. 

– Még egyszer kérem, ne törje most ezen a fejét! A kereskedelmi tanácsos 

úrtól valóban nem tudtunk meg semmit. Neki nem is szabad tudomást 

szereznie erről az egészről. 

Dora a halántékára szorította a kezét. 

– Milyen sötét, érthetetlen ügy ez! Sohasem fogom megtudni, amit most 

elhallgat előlem? 

– Kénytelen vagyok elhallgatni – felelte Frank némi habozás után. – De azt 

hiszem, mindent meg fog tudni idővel… ha nem tőlem, hát személyesen attól 

az embertől, akinek szavamat adtam, hogy hallgatók. Ha válaszolna egy 

bizalmas kérdésemre, már most nagy biztonsággal meg tudnám mondani, 

felfedhetem-e a titkot. 

– Akkor kérdezzen! – sürgette Dora. 

– Remélem, nem fog túlságosan tolakodónak tartani. 

– Nem, dehogy, ettől ne féljen! Valami azt súgja, hogy nem ellenséges 

szándékkal jött, és bízhatom magában. 

A férfi szeme boldogan fölragyogott. Dora szíve körül különös melegség 

támadt. 

– Köszönöm a bizalmát, és Isten látja lelkemet, a legjobb szándék vezérelt 

ide. Végtelenül megtisztelő, hogy bízik bennem, és higgye el, nem is fogja 

megbánni. Én is megbízom kegyedben, és bevallom, hogy az csak ürügy, 

amivel a jövetelemet indokoltam. Ittlétem fő célja ugyanis az, hogy 

kipuhatoljam, boldognak érzi-e magát ebben a házban. Elégedett-e itt annyira, 

hogy eszébe sem jutna elmenni innét, és soha nem is kívánkozott más 

körülmények közé. Ezt kellett volna diplomatikusan kinyomoznom. De már az 

első lépésnél hibáztam. Nincs is rá más mentségem, mint az, hogy sejtelmem 

sem volt arról, hogy nem az édesapja nevét használja. Ezek után már csak egy 

esélyem maradt a sikerre, méghozzá az, ha nyíltan megkérdezem kegyedet 

erről a dologról. És ha őszintén felel, utána megmondhatom, hogy kaphat-e 

teljes magyarázatot arra, amit még nem ért. Kérem tehát, mondja meg igaz 

lelkére: boldog és elégedett ön ebben a házban? Eszébe sem jut, hogy 

változtasson a helyzetén? 

Dora szeme tágra meredt. Hosszan, elgondolkozva méregette a férfit, aztán 

fölsóhajtott, és egy fotelre mutatott. 

– Kérem, foglaljon helyet nálunk! Egészen megfeledkeztem róla… 



Miután mindketten leültek, Dora így folytatta: 

– Ha ennyire rövid ismeretség után másvalaki tenne föl ilyen kérdést, 

biztosan nem válaszolnék rá. Magával szemben azonban valami arra késztet, 

hogy őszintén feltárjam a helyzetemet. Úgy érzem, mintha valami titokzatos 

kapcsolat volna közöttünk. Meg aztán jó embernek tartom önt. Ma reggel 

olyan kedvesen beszélt azzal a kislánnyal, olyan gyöngéden vigasztalta! Nem 

tudom, okosan cselekszem-e, amikor feltétel nélkül megbízom magában, de 

úgy érzem, meg kell tennem, le kell küzdenem szokott tartózkodásomat. 

Tehát: nem, nem vagyok boldog ebben a házban. Soha nem voltam itt boldog, 

és bizonyos, hogy nem is leszek. Már gyermekként is kimondhatatlanul 

nyomasztott valami, s azóta, hogy gondolkodó emberré váltam, ez csak 

rosszabb lett. Gyakran éreztem úgy, hogy valami ismeretlen erő vonz a 

végtelen messzeségbe. Rettenetesen gyötört, hogy szinte beteges ellenszenvet 

érzek azon ember iránt, akit apámnak tartottam. És viszolygásom csak egyre 

nőtt, ahogy teltek az évek. Anyám sem állt hozzám olyan közel, hogy 

segíthetett volna. Pokoli lelkiállapot volt ez, mivel mindig is fontosnak 

tartottam, hogy képes legyek számot adni magamnak az érzéseimről és 

cselekedeteimről. Kétségbeesésemben hűséges, öreg komornámhoz, 

Christinéhez menekültem, aki teljes szívéből szeret. Tőle tudtam meg, hogy 

nem a kereskedelmi tanácsos az apám, hanem anyám első férje, aki 

hajószerencsétlenségben halt meg. Mást is megtudtam, de arról inkább nem 

beszélek. Megkönnyebbültem, hogy legalább a lelkiismeretem tiszta lehel 

ezentúl, hisz jogom van rá, hogy szívemet elzárjam a mostohaapám elől. De 

boldoggá mégsem tehetett a fölismerés. Annyi minden nyomta még a 

szívemet! Próbáltam megbékélni a helyzetemmel, de egy percig sem voltam 

boldog. Ha nem vagyok tekintettel édesanyámra és hűséges szolgálómra, már 

régen megszöktem volna ebből a házból. Nos, Marlow úr, gondolom, ez 

kellően kimerítő válasz volt. Ugye, nem kell külön kérnem, hogy mindez 

maradjon köztünk? 

A férfit nyilvánvalóan megrendítették a hallottak. 

– Természetesen, kisasszony. Köszönöm, hogy megtisztelt a bizalmával. 

Most már biztosra ígérhetem, hogy rövidesen mindent meg fog tudni 

titokzatosnak tűnő küldetésemről, amelyet tulajdonképpen már el is 

végeztem. Ezután nem is volna szükséges, hogy tovább időzzem itt hamis 

ürüggyel. 

– Hát máris el akar utazni? – kérdezte Dora izgatottan. 

A férfi erre úgy nézett rá, hogy arcába szökött a vér. Aztán halkan, 

zaklatottan felelte: 

– Nem, hosszabb időt kell itt töltenem, de most már inkább a saját ügyeim 

miatt, nem e különös megbízatásból. Hálát adok a sorsnak az 



ügyetlenségemért, mert így gyorsabban célt értem, mint bármi diplomáciával, 

és… nagyon meg vagyok magammal elégedve – tette hozzá kópés mosollyal. 

Dora azonban komolyan nézett rá. 

– Úgy érzem, mintha bekötött szemmel vezetnének egy ismeretlen úton, és 

körülöttem még a levegő is titkoktól volna terhes. 

Frank meghajolt, és megnyugtatóan mosolygott rá. 

– Higgye el, minden titokra fény fog derülni, méghozzá, reményeim szerint 

a kegyed legnagyobb megelégedésére. S mivel remélem, gyakran lesz részem 

abban a szerencsében, hogy találkozhatom önnel, arra kérem, ne vonja meg 

tőlem a bizalmát, amely oly boldoggá tesz! És arra kérem még, legyen olyan jó, 

és ha egyszer szüksége lesz valakire, aki szívvel-lélekkel kiáll kegyedért, akkor 

emlékezzék meg rólam. Biztosíthatom, hogy segíteni akarok önnek és még 

valakinek, aki nagyon sokat jelent számomra, s aki a szívén viseli az ön sorsát. 

Dora büszke szemét olyan ellágyult ragyogás töltötte el, amilyet csak igen 

kevesek láthattak valaha is. Mély töprenkedésbe merült. 

– Lehet talán, hogy vannak rokonaim elhunyt apám részéről, akik 

anyámmal nem tartják a kapcsolatot, de irántam mégis érdeklődnek? 

A fiatalember megindultan nézett rá. Úgy érezte, soha életében nem 

találkozott még elragadóbb teremtéssel. Már első alkalommal, a reggeli 

talákozásukkor is igen nagy hatást tett rá a lány, és ez a benyomás csak 

erősödött most, hogy megtudta, a szép ismeretlen nem más mint Dora Lind, 

akinek a kedvéért ideutazott. 

– Ha ez a föltételezés megnyugtatja, kisasszony, akkor bízvást gondolhatja 

így. 

Egy darabig szótlanul néztek egymásra, csak a szemek beszéltek a maguk 

csodálatos nyelvén. E hosszú, néma párbeszéd sokkal közelebb hozta őket 

egymáshoz, mint akármennyi szó. Aztán arra lettek figyelmesek, hogy egy autó 

áll meg a ház előtt. 

Dora összerezzent, és fölpattant a fotelből. 

– Úgy hallom, megérkezett az édesanyám, Marlow úr. 

A fiatalember is fölemelkedett. 

– Akkor most elbúcsúzom Dora Lindtől. Mostantól Planitz kisasszonynak 

kell szólítanom, ugye? 

A lány bólintott. 

– Pontosan… de nagyon kérem, csak a szüleim jelenlétében szólítson így! 

Gyűlölöm ezt a nevet, és nem akarom, hogy az, aki Dora Lindnek ismer, 

Planitznak szólítson. 

– Bevallom, nehezemre is esne. De még mielőtt megzavarnának… 

előfordulhat, hogy fontos mondanivalóm lesz; az ön számára. Találkozhatnánk 

valahol négyszemközt? 



Dora egy másodpercig elgondolkodott. 

– Ebben az esetben úgy kell intéznie, hogy a szokásos fogadóóra előtt egy 

negyedórával itt legyen – felelte aztán izgatottan. – A tanácsos ilyenkor szinte 

sosincs itthon, anyám pedig reggelenként mindig kikocsizik, és csak a vizit 

idejére jön vissza. Én viszont többnyire itthon szoktam lenni. 

A fiatalember némán meghajtotta magát, aztán mindketten fesztelen 

tartást öltöttek magukra, és igyekeztek olyasmiről csevegni, amiről friss 

ismerősök általában szoktak.  

Belépett a kereskedelmi tanácsosné, s szemmel látható megelégedéssel 

pillantott Frank Marlow-ra. A fiú előkelő megjelenése és kifogástalan modora 

eloszlatta aggodalmait, hogy valami vadembert szabadítanak a nyakába. 

Szívélyes társalgásba kezdett a maga felületes, nagyvilági modorában. 

Dora egész idő alatt szinte meg sem szólalt. A lelkében vad vihar tombolt, 

mely teljesen földúlta békéjét. Tekintete csaknem szüntelenül Frank Marlow 

arcán időzött. Különös: valahányszor pillantása találkozott a férfiéval, 

kellemes biztonság- érzet töltötte el. Valami azt súgta neki, hogy Frank 

Marlow hozza el számára a boldogságot. 

A tanácsosné is észrevette, hogy a férfi leplezetlen csodálattal nézi a lányát. 

Dórát valamilyen ürüggyel néhány percre kiküldte a szobából, majd a férje 

utasítását szem előtt tartva megjegyezte: 

Természetesen nagyon szívesen megismertetjük néhány baráti családdal, 

amelyekben fiatalokkal is találkozhat. A lányom, bár a közeljövőben lesz az 

eljegyzése, biztosan szívein bevezeti önt a társaságukba. 

Frank igyekezett megőrizni az önuralmát, arca mégis keserűen 

megrándult, és a szívét fájdalom szorította össze. Mintha egy csapásra eltűnt 

volna életéből a napfény. Feldúltan meredt Dórára, amikor az néhány perc 

múlva visszatért a szobába. A lány észrevette a fiatalember megváltozott 

pillantását, s eszébe jutott, hogy a kereskedelmi tanácsos figyelmeztette az 

édesanyját, ne felejtse el megemlíteni Frank Marlow előtt, hogy ő már nem 

szabad. Rögtön megértette, miért küldte ki anyja a szobából. Hosszan, merően 

a férfi szemébe nézett. A két szempár egymásba kapcsolódott, és tisztán 

érthető nyelven beszélt. Dora nyugtalan kérdést látott Frank Marlow 

pillantásában. Rámosolygott a fiúra, és szemével ezt üzente: „Akármit hallasz 

is másoktól, csak nekem higgy egyedül!” 

A kereskedelmi tanácsosné egy darabig még nyájasan elbeszélgetett 

vendégével, majd megemlítette, hogy férje a délelőttöt mindig kint tölti a 

gyárakban, és bizonyára roppant csalódott lenne, ha nem találkozhatna 

vendégükkel. Ezért, ha ideje engedi, délután szívesen látják teára, akkor a 

tanácsos is otthon lesz. 



– Örömmel elfogadom a szíves meghívást, nagyságos asszonyom – hajtotta 

meg magát Marlow, és a boldogságtól föllángoló pillantást vetett Dórára. 

Búcsúzóul kezet csókolt a tanácsosnénak. Dora előtt csak meghajolt 

könnyedén. A kereskedelmi tanácsosné az ablakhoz lépett, s a távozó vendég 

után nézett. 

– Fess fiatalember! Mondhatom, kellemesen csalódtam.  

Van valami előkelő a megjelenésében. Te nem így találod, Dora? 

– De igen, azt hiszem, nagyon jóképű – felelte a lány szórakozottan. 

– Csak hiszed? – nevetett az anyja. – Jaj, Dora, nem lehetsz ennyire 

halvérű! Neked még egyetlen férfi sem tetszett igazán. De sebaj, ebben az 

esetben jobb is így. 

A lány hirtelen megfordult, és haragosan nézett az anyjára. 

– Gondolom, kapott valami diplomatikus jeladást, hogy nálam ne 

próbálkozzon. Igaz? – kérdezte gunyorosan, 

– Igen, így volt – felelte a tanácsosné, s bár zavarba jött, igyekezett 

egykedvűen beszélni. – Olyan áhítatosan bámult rád, hogy jobbnak láttam 

mindjárt az elején lehűteni a reményeit. 

– Mégis, mit mondtál neki? 

– Azt, hogy küszöbön áll az eljegyzésed. 

Dora összevonta a szemöldökét. 

– Hát ezt nagyon nem jól tetted. 

– Istenkém, Dora, hát hazugság azért mégsem volt! – vont vállat a 

tanácsosné. – Előbb-utóbbb úgyis engedned kell a papának, és el kell 

jegyezned magad Kranzau báróval. Legfőbb ideje különben is, hogy férjhez 

menj. Idestova húszon- i egy éves vagy, ebben a korban a legjobb házasodni. 

És ha már úgyis közömbös neked minden férfi, miért ne teljesíthetnéd apád 

kívánságát? Legjobb, ha szépen hozzámégy Kranzau báróhoz. Jó kiállású, 

erős, egészséges ember, és ha a felesége leszel, bekerülsz a legjobb körökbe. 

Még talán az udvarnál is bemutatnak! 

Dora majdnem fölfortyant, hogy ő aztán sosem lesz hajlandó szerelem 

nélkül férjhez menni, és Kranzau báróné pedig végképp nem lesz belőle. Ám 

visszafogta magát, és csak ennyit válaszolt nyugodtan: 

– Kranzau báró egyelőre nem kérte meg a kezemet, és ha megtenné, hát 

úgy felelnék neki, ahogy az érzéseim parancsolok. Kényszeríteni semmi áron 

nem hagyom magam! 

Helene asszony kissé elbizonytalanodva nézett rá, de okosabbnak tartotta, 

ha egyelőre nem erőlteti a dolgot. Úgy érezte, Dora szavait nem okvetlenül kell 

nyílt elutasításnak értelmezni. Hadd duzzogjon, azután úgyis észre tér, 

gondolta. Nem kell ingerelni. 



– Előbb-utóbb te is belátod, hogy papa csak a javadat akarja – mondta ki 

végül hangosan. 

 

VI. 

 

Délben, mikor a tanácsos hazatért, a felesége beszámolt neki Frank Marlow 

látogatásáról, és igen kedvező képet festett a fiatalemberről. 

– Ha nincs ellene kifogásod, szeretném gyakran meghívni, Róbert. Nagyon 

érdekes, művelt fiú, pompásan lehet vele csevegni. Ráfér némi frissítés a mi 

kissé egyhangú társaságunkra. Lefogadom, hogy ezt a fiút mindenhol tárt 

karokkal fogadják! 

A tanácsos nevetett a felesége lelkendezésén. 

– Nahát, hogy tűzbe jöttél, Helene! Hát a kislányunk? Ő is olyan 

érdekesnek találta a vendéget? – firtatta látszólag tréfásan, de nagyon is 

határozott céllal. 

Dórának arcizma sem rándult, bár a szíve vadul kalapált. 

– Á, Dora! Hisz tudod jól, hogy soha egyetlen fiatalember sem volt rá 

hatással. Ugyanolyan rideg és elutasító volt, mint mindig. 

– Ó, a kis jégcsap – csúfolta a lányát a tanácsos, de az nem méltatta 

válaszra. Planitz nem erőltette a dolgot. – Akkor hát eljön teára? 

– El. Szívesebben hívtam volna vacsorára, de hát mind hivatalosak 

vagyunk Buchenauba a legénybúcsúra. 

– Igaz is. Holnap meg itt az esküvő! Nagy mulatság, mondhatom. Egy 

egész munkanapomba kerül! 

– Pedig mit meg nem tettél azért, hogy meghívjanak – vetette közbe Dora. 

– Csakis, kislányom, csakis! – hunyorított rá ravaszul Planitz. – Jelen lesz 

az egész arisztokrata társaság. Okvetlenül ott kell lennem, még ha nem is 

élvezem. Persze hogy szívesebben foglalkoznék az üzleti ügyeimmel. Csakhogy 

az ilyen alkalmakkor nemegyszer adódik jó üzleti lehetőség is. Meg nem 

mindegyik birtokossal kötöttem szerződést a termésre. Hátha csurran-

csöppen majd valami. Résen kell lennem mindenképp. 

– Hát nem csináltál az idén már eddig is szokatlanul sok üzletet? – 

kérdezte a felesége. 

– De bizony, Heleném – vágta rá ravasz mosollyal Planitz. – De még a 

négyszeresét is fölvásárolnám, ha tehetném! 

– Hol lesz ekkora mennyiségre kereslet? 

– Hát mit gondolsz, rendelnék ennyit, ha nem tudnám? – hunyorított a 

tanácsos. – Csak sose aggódj, Helene, én tudom, mit csinálok, és jó orrom van, 

Az ifjú Marlow-tól is nagy mennyiséget rendelek majd, méghozzá azonnali 

szállításra. Igen hasznos dolog, ha az embernek megvannak a kapcsolatai a 



mérvadó körökkel. Ha számításaim helyesek, csinos kis vagyon kacsingat 

ránk. Márpedig nemigen szoktam elszámítani magam. 

– Mire gondolsz, Róbert? Mire célozgatsz? Csak nem háború készül? 

Lehetségesnek tartod? 

– Csak ne kíváncsiskodj, Helene – somolygott a férje. – És, ami a legfőbb, 

tartsd szépen a szád. Te viszont örülhetsz, kislányom! Ha beválik a 

számításom, még gazdagabb örökségre van kilátásod, mint eddig. 

Dora a férfi durva arcára nézett, és megborzongott. 

– Adná meg az Úristen, hogy ne legyen igazad! A háborúnál még az is jobb 

volna, ha az egész vagyonodat elveszítened! – mondta fakó hangon. 

– Na de kérlek, kislányom! Pompás kis háború lesz, erre mérget vehetsz. Jó 

sok pénzt hoz majd. 

Dora elsápadt az irtózattól. 

– És a rengeteg vér, nyomor, szenvedés? Ezt is megéri? – kérdezte 

keményen. 

A tanácsos vállat rándított. 

– Érzelgéssel nem megy az ember semmire, kislányom. Te persze 

fölháborodsz azon, ha apád gyakorlatias. Pedig az embernek elsősorban 

önmagáról kell gondoskodnia. Ha nem én fölözöm le a hasznot, lefölözi más, 

ebben biztos lehetsz. Ha már háború jön… nos hát, nem én okoztam, én csak 

megtalálom a számításomat. Most olcsón fölvásárolok mindent, a háborúban 

pedig drágán adhatom el. A kedvező alkalmat ki kell használni. De hagyjuk az 

üzletet, családi körben nem szenvedhetem. Odakint, a gyárakban üzletember 

vagyok, itthon viszont családapa. És ma nagylelkű kedvemben vagyok. 

Kislányom, kérhetsz valamit, valami különlegeset! Akár ötszámjegyű összegbe 

is kerülhet. 

– Nincs semmi kívánságom – szólt rekedten Dora. 

– Na persze, szépen megköszönöd, ha az ember örömöt akar szerezni! 

Ehhez már hozzászoktam'- fortyant föl dühösen a tanácsos. 

Dora váratlanul kiegyenesedett. 

– Ha tényleg örömöt akarsz szerezni… hát egy kívánságom volna – 

hadarta. 

Látni való volt, hogy megörül ennek Planitz. 

– Rajta, ki vele, kislányom! 

Dora keményen a szemébe nézett. 

– Arra kérlek, hogy vedd vissza az üzembe az öreg Wendlandnét. Beteg 

lányáról és két kisunokájáról kell gondoskodnia. 

– Ostobaság! – sötétült el a tanácsos arca. – Mi közöd ezekhez az 

emberekhez! Az a Wendlandné több száz márkát érő konzervet rontott el 



nekem figyelmetlenségből. Örülhet, hogy csak elbocsátottam, és nem 

követelek kártérítést. Miért nem figyelt oda! 

– Tudod jól, hogy épp akkor értesült a veje haláláról. 

– A saját kocsija gázolta el! Nyilván részeg volt, azért esett alá. 

– Akár ő maga volt az oka, akár nem, mégiscsak meghalt, és most nincs, 

aki eltartsa a feleségét meg a gyerekeit. Mikor szegény öreg ezt meghallotta, 

annyira megrémült, hogy nem bírt rendesen figyelni a munkájára. 

– Nahát, milyen tájékozott vagy! Semmi szükségem a gyárban olyan 

emberekre, akik a magánéletet a munka elébe helyezik. 

– Ők is csak emberek – nézett a szemébe Dora. 

Planitz csak legyintett. 

– Az már csak mindenhol úgy van, hogy a használhatatlan alakoktól 

megszabadulnak, ne foglalják az értékes munkaerő helyét. 

– De emlékszem, egyszer azt mondtad, hogy Wendlandné a legjobb és 

legmegbízhatóbb munkásod! 

Planitz dühösen, kelletlenül tolta el a tányérját. 

– Eh, hagyj már ezzel békén, ne üsd az orrod abba, ami nem rád tartozik! 

Dora hátradőlt a széken. 

– Te mondtad, hogy kérjek valamit, hát kértem. Az már a te dolgod, hogy 

teljesíted-e. 

– Én nem ilyen kérésre gondoltam! 

Nekem pedig csak ilyen van. 

Nagy csodabogár vagy te, Dora – csóválta a fejét a tanácsos. – De hát… 

felőlem, ha neked egyszer ez kell, hát legyen! 

Elsejével kezdhet az öreg Wendlandné. 

Dora szeme boldogan fölragyogott. 

– Köszönöm! 

– Ne köszönd – rázta a fejét Planitz. – Nem szívesen teszem. Nem tűröm a 

trehányságot az üzememben. Hová is vezetne! De ha neked ez a kívánságod, 

akkor kapja vissza az állását. Na és te, Helene? Neked is lehet egy kérésed. A 

tied talán költségesebb lesz, ha nem tévedek! 

Helene asszony szeme sóvárán fölcsillant. 

– Nagyon csinos kis ékszert láttam Prager kirakatában. 

Nyakék, valami egészen különleges függővel. Szőlőfürt formájú és 

szőlőlevelek veszik körül. A levelek platinából vannak, gyémántszilánkkal 

szórva, a szemek pedig gömbölyűre csiszolt rubinok. Nagyon megtetszett, 

úgyhogy meg is kérdeztem az árát. 

– Azt meghiszem – nevetett a tanácsos. – Szoktad te szeretni az ilyet! Na és 

mibe kerül? 

– Tizenötezerbe. 



– Hm… jó drága kis szőlőfürt! De legyen a tiéd. 

Helene asszony boldogan hálálkodott, és csókra nyújtotta ajkát. A tanácsos 

szerelmetesen vonta magához. Dora elfordult. Látni sem bírta, ahogy a 

tanácsos gyöngédséggel halmozza el anyját. Helene asszony kibontakozott 

férje karjából, mosolygós oldalpillantást vetve Dórára. A tanácsos megértően 

hunyorított. Persze, a felnőtt gyerekek nemigen szenvedhetik az ilyen 

jeleneteket a szüleik között. 

– Ebéd után rögtön el is mehetnél Pragerhez, Dora, és elhozhatnád nekem 

azt a nyakéket. A biztonság kedvéért félretetettem magamnak. És ha már papa 

ilyen nagylelkű, hát szeretném holnap fölvenni az esküvőre. Egészen 

különleges és gyönyörű, nagy föltűnést fogok vele kelteni. 

– Persze, mama, szívesen elhozom. 

A tanácsos kitöltötte a csekket, és átnyújtotta a lányának. 

– Tessék, kislányom, és ha látsz valamit Pragernél, ami megtetszik, 

nyugodtan megveheted.  

– Annyi ékszerem van – tiltakozott Dora. – És tudod jól, hogy nem is 

szeretek ékszert hordani. 

– Igen, mindig elmondod, hogy fiatal, lányhoz nem illő az ékszerviselés. 

Csakhogy nemsokára asszony leszel, és hidd el, örülni fogsz, hogy tele van az 

ékszeres dobozkád. 

Helene asszony figyelmeztető pillantást vetett rá, és a tanácsos elhallgatott. 

Dora el is ment az ékszerészhez anyja nyakékéért. Ahogy épp kilépett volna 

az ajtón, Frank Marlow jött arra. Kalapot emelt, és olyan várakozóan nézett 

Dórára, hogy az kénytelen volt megállni egy percre. 

– Kegyes ma hozzám a sors, nagyságos kisasszony! Nem reméltem, hogy 

még egyszer találkozom kegyeddel. 

Dora elmosolyodott. 

– Kicsi a világ, uram, a mi városkánk pedig annak is csak egy parányi része. 

Nincs semmi különös abban, hogy összefutottunk. 

– Vásárolni volt, nagyságos kisasszony? 

– Igen, anyám nyakékéért jöttem, amit holnap egy esküvőn akar viselni. 

Marlow szeme nyugtalanul fürkészte a lány arcát. Nem bírta tovább 

elviselni a bizonytalanságot. Úgy tűnt, ez kedvező alkalom. 

– Miután kegyed kiment a szobából, az édesanyja azt mondta, hogy önt 

hamarosan eljegyzik. 

Dora látta, mennyire nyugtalan a férfi, és az ő szíve is hevesebben kezdett 

dobogni. 

– Ez csak a szüleim kívánsága, nem az enyém. Én még soha nem kerültem 

olyan közel egyetlen férfihoz sem, hogy eljegyzésre gondolhattam volna – 

szögezte le szilárdan, határozottan. 



A férfi föllélegzett, de nem válaszolt semmit. A kocsihoz lépett, hogy 

kinyissa az ajtaját Dora előtt. A lány beszállt. A két szempár ragyogva 

egymásba veszett. Dora végül mosolyogva biccentett. 

– Ma még látjuk egymást… hisz nálunk teázik. 

– Végtelenül hálás vagyok a sorsnak – hajtotta meg magát a férfi. – A 

viszontlátásra, nagyságos kisasszony. 

– A viszontlátásra, Marlow úr. 

A kocsi megindult, és Frank Marlow ragyogó szemmel nézett utána. 

Hazaérve Dora azonnal átadta az ékszert anyjának. Ő ragaszkodott hozzá, 

hogy nézze meg, amint fölpróbálja. Helene asszony rajongott az ékszerekért, 

és meg is rótta a lányát, amiért az nem kért belőlük. 

Dora ezután a szobájába ment. Az ablakhoz ült, és álmodozó szemekkel 

bámult maga elé. Frank Marlow-ra gondolt. Úgy érezte, ma reggel óta 

megváltozott a világ. A szíve szinte csengett-bongott a nyugtalan várakozástól. 

Sosem hitte volna, hogy valaha is ilyen hatással lehet rá egy ember, mint 

Frank Marlow. Mintha varázspálcával érintette volna meg a lelkét. 

Fölfoghatatlan, hogyan kerülhettek ilyen rövid idő alatt ilyen bizalmas 

közelségbe. Úgy érezte, mintha már évek óta ismerné a férfit, vagy mintha 

öröktől fogva ismerte volna. 

Szíven ütötte, hogy éppen ő nevezte Dora Lindnek. Lelkében állandóan úgy 

visszhangzott ez a név, ahogy a férfi mondta, a jellegzetes, lágy, idegenes 

hanglejtéssel. 

– Dora Lind – mondta halkan maga elé. 

És aztán a férfi nevét mondta. Nagyon tetszett neki ez a név, úgy érezte, 

tökéletesen illik a fiatalember személyiségéhez. 

– Frank Marlow – suttogta, olyan lágyan, hogy az már szinte becézésnek 

hangzott. 

Valóságos tündérmesének érezte, hogy ez a fiatalember azért érkezett 

hozzájuk, hogy megkérdezze, boldog-e. Magában úgy okoskodott, hogy 

Amerikában biztos élnek rokonai az apja részéről, akik anyjára haragszanak a 

hűtlensége miatt, de az ő sorsát szívükön viselik. Talán volt az apjának egy 

testvére vagy valami egyéb rokona Amerikában, s azért akart épp oda 

kivándorolni. Mert annyi biztos, hogy csak amerikai lehet az a titokzatos 

személyiség, aki ennyire érdeklődik iránta. Jó darabig töprengett, de végül 

föladta. Hiába, kénytelen várni, míg magyarázatot nem kap. 

Lassan elközelgett a teaidő, Dórának át kellett öltöznie. Forró öröm töltötte 

el a szívét, mikor arra gondolt, hogy máris viszontláthatja Frank Marlow-t. 

Különös gonddal válogatta meg öltözékét: egyszerű, dísztelen fehér ruhára 

esett a választása. A ruha puhán ölelte körül karcsú alakját, szabadon hagyva 



szép nyakát és alsókarját. Dora a tükör elé lépett, és ábrándos mosollyal nézett 

magára. Ma teljes szívéből örült szépségének és fiatalságának. 

Így lépett pár perc múlva Frank Marlow elé, és a fiatalember fölragyogó 

arcán boldogan láthatta, mennyire tétszik neki. 

A tanácsos és neje élénken társalgóit a vendéggel, Dora azonban csak 

elvétve váltott vele egyikét szót. Frank résen volt, sejtette, hogy a tanácsosné 

nem ok nélkül ejtett szót Dora küszöbönálló eljegyzéséről. Mivel apja tudtára 

adta a tanácsosnak, hogy a fia nem csak üzleti ügyben jár Németországban, 

hanem azzal a céllal is, hogy menyasszonyt találjon, alkalmasint arra akarták 

figyelmeztetni, hogy Dórára ne számítson ilyen minőségben. A tanácsosné 

értésére akarta adni, hogy nekik más terveik Vannak a lányukkal. Ám 

mindezzel már fikarcnyit sem törődött Frank, csak arra hagyatkozott, amit 

Dórától hallott. A szülők előtt azonban mégsem adhatta jelét Dora iránti mély 

érdeklődésének. Ezért hát szokványos udvariassággal kezelte a lányt, és az is 

igen kimérten, szertartásosan szólt csak hozzá. Csak a szemük villant néha 

össze, mikor a szülők épp nem figyeltek. 

Tea után Marlow elbúcsúzott a tanácsoséktól. Azok erélyesen unszolták, 

hogy minél gyakrabban tisztelje meg őket látogatásával, és azonnal meg is 

hívták az egyik estére, amikor kisebb baráti társaságot készültek fogadni. 

– Akkor aztán több barátunkkal is találkozhatna, és ez megkönnyítené a 

társaságba való bevezetését. Csinos fiatal hölgyeket is várunk ám! – mondta 

vígan a tanácsos. 

A két fiatal szeme összevillant. Dora látta, hogy a fiú ajka mosolyra 

húzódik, és ő is alig tudta elfojtani gunyoros fintorát. Hisz jól tudta, hogy a 

szóban forgó társaság a Planitzok ismeretségi körének afféle „második 

garnitúrája” csak. A „krém” tehát túl jónak ítéltetett Frank Marlow számára! 

Ó, milyen kicsinyesnek tűnt a szemében mostohája manőverezése! Hiszen 

Frank Marlow díszére válna a legjobb társaságnak is! Nemesi előneve nincs 

ugyan, mégis nemes ember ő, a szó igazi értelmében. Dora egy pillanatra 

megfoghatta a fiatalember kezét, míg búcsút vettek egymástól. És az érintéstől 

megint föltámadt benne a védettség csodálatos érzése. 

Frank Marlow lassan hazaballagott a szállodájába. Azonnal az íróasztalhoz 

ült, és levélírásba fogott. Levele meglehetősen hosszúra sikeredett: 

 

„Drága jó szüleim! 

Csak tegnap érkeztem meg D.-be, és ma már arról számolhatok be nektek, 

hogy föladatom egy részét teljesítettem is. Jártam Planitz kereskedelmi 

tanácsos házában, pontosabban délelőtt leviziteltem náluk, délután pedig ott 

teáztam. És láttam Dora Lindet, és beszéltem is vele! Kedvező véletlen folytán 

négyszemközt találkozhattunk. Erről részletesebben majd a következő 



levelemben írok. Most csak annyit: csodálatos teremtés ez a Dora Lind, szép, 

jó és imádnivaló! Csak ürügynek találtátok ki, hogy német feleséget keresek, 

de akár valóra is válhat, és akkor egyedül és kizárólag Dora Lind lehet az a 

lány! Sosem hittem a szerelemben első látásra, de most már tudom, hogy 

létezik. Talán nem is történt volna így, ha Dora Lind személye nem 

foglalkoztatná a képzeletemet már gyerekkorom óta. Talán rá várt mindig a 

szívem, azért nem tudott soha más lány lebilincselni? 

Üzenni szeretnék tisztelt barátunknak és jótevőnknek, akinek annyi hálával 

tartozunk mindnyájan, és akinek a kedvéért ezt az utazást vállaltam. Olvassa 

el ő is a levelemet, mert minden szava neki is szól. 

Tehát a lényegre térek. Szinte azonnal kiderítettem, hogy Dora Lind nem 

boldog a mostohaapja házában. Azt majd később mondom el, hogyan sikerült 

ezt megtudnom, elég most annyi, hogy tőle magától tudom. Sohasem volt 

boldog, és most sem az. Eltitkolták előle, hogy a tanácsos nem az apja, és 

semmit sem tudott az igazi apjáról, még csak a nevét sem. Nem is Dora 

Lindnek nevezik, hanem Dora Planitznak. Ezt a nevet gyűlöli, éppen úgy, 

ahogy a mostoháját is. Sosem volt képes rokonszenvet érezni iránta, de mivel 

sokáig úgy tudta, hogy vér szerinti apja ez az ember, súlyos lelkifurdalás 

gyötörte szeretetlensége miatt. Ezért Christine, a szolgálója megkönyörült 

rajta, és elárulta neki, hogy valódi apja Haris Lind volt, aki 

hajószerencsétlenségben meghalt. Sem a tanácsos, sem a felesége nem sejti, 

hogy Dora tudja az igazat. Úgy tűnik, Christine mindent elmondott neki, még 

anyja és a jelenlegi mostohája bűnét is. Annyi bizonyos, hogy Dora Lind a 

legkevésbé sem kötődik a házhoz, ahol felnőtt, és könnyű szívvel képes volna 

elhagyni. 

Dióhéjban ennyi, amit megtudtam márna, és sietek benneteket mielőbb 

értesíteni. Amint új értesüléseim lesznek, azonnal írok, és ha sikerül 

szereznem egy képet Dora Lindről, haladéktalanul elküldöm jótevőnknek. 

Boldog vagyok, hogy azt közölhetem vele, Dora Lind megváltásnak érezné, ha 

elmehetne innen. 

Az üzleti ügyekről szólván, Apám, a tanácsos ma reggel az irodájába 

hívatott. Szédületes megrendeléseket akar eszközölni, méghozzá azonnali 

hatállyal. Azt hiszem, szokatlanul nagy fölvevőpiacra számít, mivel azt hallani, 

hogy új raktárakat építtet. Nagyon úgy néz ki az egész, hogy háborúra 

spekulál, mert különben teljesen érthetetlen volna. A rendelést holnap 

küldöm. 

Nos, tudni akartátok, miféle benyomásom alakult ki a tanácsosról és Dora 

Lind anyjáról. A tanácsos roppant ellenszenves figura. Nagyon nyájasnak 

szeretne látszani, de a szeme hideg és ravasz, és a vonásai alantas lelki 

tulajdonságokról árulkodnak. Akkor sem tetszett volna, ha teljesen 



elfogulatlanul találkozom vele. A felesége még mindig szép asszony, hiúnak és 

felületesnek látszik. Lányához való viszonya nem valami gyöngéd, Dora 

jóformán idegen a szülőházában. 

De ennyi elég is mára, el kell érnem levelemmel a reggeli hajót. Később 

részletesebben írok. Isten áldjon, drága szüleim, üdvözletemet küldöm mélyen 

tisztelt barátunknak is. Édesanyámnak kezét csókolom. Vigyázzatok 

magatokra, míg vissza nem jövök! 

Szerető fiatok, Frank” 

 

VII. 

 

A buchenaui legénybúcsú a várakozásoknak megfelelően zajlott le. Nagyon 

sokáig nem maradtak fönn a vendégek, mivel másnap reggelre mindenki 

pihent és friss akart lenni az esküvőre. 

Raina a szobájában állt az ablaknál, és hosszan nézett kifelé, a balzsamos 

lehelletű tavaszi éjszakába. Pillantása a Reckenberg-kastély felé tévedt. 

Vőlegénye ott töltötte az éjszakát, hogy közel legyen az esküvő helyszínéhez. 

Raina szívszakasztó mélyet sóhajtott. Kínszenvedés volt számára ez az este. 

Arnulf oldalán egyfolytában fogadta a jókívánságokat, s amikor felemelte a 

tekintetét, és vőlegényére pillantott, összeborzadt merev arcától. Most is, 

ahogy visszagondolt erre az arcra, kételkedni kezdett, nem volna-e még 

mindig jobb összeszednie minden bátorságát, és megtagadnia tőle a kezét. 

De aztán végiggondolta, milyen hatása volna, ha most akarna visszalépni, 

és elszántsága elpárolgott. Maga elé képzelte, hogy fogadná a hírt Barbara 

néni, hogyan Arnulf szülei, és végül maga Arnulf. Valószínűleg ő volna a 

legnyugodtabb. De félne attól, hogy gúny tárgyává lesz, hogy a menyasszonya 

az utolsó pillanatban visszakozik. Biztosan ez bántaná a legjobban. Egyébként 

nyilván megkönnyebbülés volna neki, ha elmaradna az esküvő. Raina megint 

magán érezte á férfi hideg, közömbös tekintetét, és végigborzongott, mintha 

fázna. Hogy gyötörte ez a tudat, sokkal fájdalmasabban, mint azelőtt! Mióta 

Dora fölrázta tétlen álmodozásából, és megtanította megismerni önmagát, 

azóta még jobban szenvedett a helyzetétől. Pedig Dora önbizalmat is ébresztett 

benne, s megmutatta, hogyan rázhatja le magáról a lelki és szellemi 

rabláncokat. De még mindig nagyon nagy erőfeszítésébe került, hogy képes 

legyen valóban így tenni. Holnap elérkezik a nagy nap, amelyet bizonyára 

szívrepesve várna, ha Arnulf szerelemből venné feleségül. A dolgok jelenlegi 

állása mellett azonban csak csöndes, rémült fájdalmat érzett. 

Holnaptól kezdve lerázza magáról az igát, s mindenkinek megmutatja, 

hogy igenis képes megváltozni. Meg kellett ígérnie Dórának, hogy új életét 

szabad akaratának bizonyításával lógja kezdeni. 



Sóhajtva hátralépett az ablaktól, s lassan nekilátott a vetkőzésnek. 

Hosszan, égő szemekkel nézte magát a tükörben. 

Buchenauban még mindig a Barbara által kiválasztott, gyűlölt ruhákat 

hordta, bár erre az ünnepre az eljegyzésre kapott ruhát vette föl. A haját is 

nagynénje előírásai szerint viselte, szorosan hátrafésülve, és groteszk kontyba 

tekerve. Borzalmasan csúnya! Csak most érezte át igazán, mennyire. 

Holnaptól kezdve minden másként lesz, gondolta bizakodóan. A félszeg, 

esetlen, rosszul öltözött Raina már a múlté. Erre szavát adta Dórának, és 

szilárdan eltökélte, hogy meg is fogja tartani. Elhatározta, hogy nyugodtan, 

magabiztosan fog viselkedni Arnulffal szemben, és megmutatja, hogy igenis 

olyan úrnője lesz közös otthonuknak, akinek kedve és akarata ellenére semmi 

sem történhet a házban. 

Kihúzta magát, és megoldotta a kontyot. Ujjai boszorkányos ügyességgel 

rendezték el a rengeteg aranyszőke hajat Dora útmutatása alapján. Még 

egyszer ki akarta próbálni a holnapi frizuráját. Meglepően gyorsan és könnyen 

ment a dolog. A koszorú és a fátyol úgyis el fogja takarni Barbara néni árgus 

szeme elől, meg aztán nem is lesz a néninek érkezése ahhoz, hogy ilyesmivel 

törődjék. Később pedig, ha a kisasszony majd meglátogatja őket a városban, és 

fölfedezi, milyen „rendetlenül” fésülködik az unokahúga, hát akkor el fogja 

viselni a szidalmait, de a frizuráján nem változtat! 

Kipirult arc és szinte harcias szempár nézett vele farkasszemet a tükörből. 

Vajon mit szól majd Arnulf, ha meglátja? 

Észreveszi-e egyáltalán a változást? Fölemelte szép formájú karjait, és 

összekulcsolta a tarkója mögött, a fejét hátrahajtva. Így üldögélt egy darabig, 

és nézte magát. A szíve nyugtalanul dobolt. Talán kevésbé szép és kívánatos ő, 

mint más nők? Hát nem egészséges, jó formájú, szép arcú, tiszta szemű és 

viruló teremtés? Nem élnek-e a lelkében mély, meleg érzések? 

Mivégre ajándékozta meg mindezzel a jó Isten, ha nem akar élni az 

adományival, hogy a neki kijáró emberi boldogságot megszerezhesse? „Csak 

akarnod kell Raina – mondogatta Dora állandóan az elmúlt hetek során –, 

csak komolyan és elszántan kell akarnod, és akkor annyi boldogságot nyersz 

el, amennyit csak akarsz.” Ó, milyen jó és segítőkész volt Dora, mennyit 

fáradozott érte! Nem, nem történhetett mindez hiába! Követni fogja a 

barátnője tanácsát, és harcolni fog a boldogságért! 

A boldogságáért… Raina vágyakozó szemekkel bámult a tükörbe. „Mi is a te 

boldogságod? – kérdezte magától. – Ki adhatja meg neked? Senki más, csak 

egyetlen ember… az a férfi, akinek holnap a felesége leszel! Sorsod az ő 

kezében van, tőle függ a boldogságod vagy boldogtalanságod.” 

Ez a gondolat álmába is elkísérte, és vele ébredt reggel. Barbara néni éles 

hangja riasztotta fel. Éppen a cselédeket sürgette, szidalmazás közepette. 



A lány gyorsan felöltözött, belebújt régi „praktikus” háziruhájába, és 

lesietett, hogy segítsen nagynénjének. Ő azonban ráparancsolt, hogy menjen 

vissza a szobájába, ne tartsa fel a munkában. A menyasszony az esküvő napján 

nem végezhet semmi hétköznapi teendőt. Legtöbbet akkor segít, ha nincs 

útban. 

– Ha az ember nem maga csinál mindent, ezek sohasem készülnek el – 

dohogott a kisasszony. 

Nyilvánvaló volt, hogy az unokahúga esküvője inkább gondot, mint örömet 

jelent számára. A cselédség is bosszús volt a rengeteg munka miatt, mivel a 

földeken épp kezdődött az aratás, és minden dolgos kézre szükség lett volna. 

Raina így nemigen láthatott egyetlen örömteli arcot sem, de mégsem bírta ki, 

hogy a szobájában maradjon. 

Nénje tilalma ellenére titkon lelopódzott, és segített, ahol tudott. Csak 

akkor ment vissza, mikor már ideje volt, hogy macára öltse a menyasszonyi 

ruhát. Alig készült el az öltözködéssel, már érkeztek is az első kocsik. Dora is 

hamar megérkezett a szüleivel, és azonnal Rainához sietett. Ragaszkodott 

hozzá, hogy ő tegye fel a menyasszony koszorúját és fátylát. Miközben 

szeretetteljesen igazgatta a fejdíszt, mondott néhány szívből jövő biztató szót. 

– Képzeld azt, Raina, hogy a nővéred vagyok! A testvéred kívánhatná csak 

ennyire forrón és szívből, hogy légy boldog azon az úton, amelyen ma 

elindulsz. Én is azt kívánom neked, teljes szívemből, hogy találd meg a 

házasságodban mindazt, amire vágysz, és amit remélsz! És még egyszer 

mondom: harcolj a boldogságodért! A vőlegényed olyan férfi, akinek ideálokra 

van szüksége. Tégy meg mindent, hogy benned találja meg azt, akit keres! 

Gondolj arra, amit annyiszor elmondtam neked mostanában: Minden nő 

képes arra, hogy megszerettesse magát a férfival, aki hozzá tartozik, ha csak 

komoly vetélytársa nincs! 

Raina könnyes mosollyal csókolta meg barátnőjét. 

– Megfogadom a tanácsodat, Dora. De nem gondolod, hogy éppenséggel 

nekem van a legveszélyesebb vetélytárs- nőm? Mindketten pontosan tudjuk, 

hogy Arnulf minden gondolata körülötted forog. És én annyira meg tudóm 

érteni, hogy téged szeret! Hogy is vetélkedhetnék veled, mit tehetnék egy 

olyan szerelemmel szemben, ami egy ilyen rendkívüli lányhoz fűzi Arnulfot? 

Dora huncutul elmosolyodott. 

– Hát emiatt egy pillanatig sem kell aggódnod. Arnulf éppoly kevéssé 

szeret engem, mint bármelyik másik nőt egész eddigi életében. Gondod legyen 

rá, hogy te legyél az első, akit igazán megszeret. Eddig nyugtalanul csapongott, 

virágról virágra szállt, mint a pillangó, de csak azért, mert vágyakozva kereste 

azt az egyet, aki igazán boldoggá teszi. Még ahhoz sem volt rest, hogy velem 

próbálkozzék tanácstalanságában. Ez most jól jön nekünk. Én csak addig 



fogom érdekelni, amíg föl nem fedezi, milyen bájos és szeretni való felesége 

van, és felé nem fordul teljes figyelmével. És én abban a pillanatban lelépek a 

színről, és átengedem a terepet. Tegnap csúnyán sarokba szorítottam, és 

alaposan lehűtöttem azzal, hogy barátságot ígértem neki. Ahogy én őt 

ismerem, most elégedetlenül nézelődik majd jobbra-balra, keresi azt, aki 

fölkeltené az érdeklődését. Vagyis elérkezett a te időd. Ha látod, hogy már 

kezded lebilincselni, vigyázz, ne add könnyen magad! A könnyű győzelem 

sosem az igazi egy férfi számára. 

Raina csillogó szemekkel itta magába barátnője szavait. Végül nagyot 

sóhajtott. 

– Hogy is lehetne egy ilyen férfit lebilincselni? 

Dora fölemelte Raina állát, és kedvesen a szemébe nézeti. 

– A szerelem majd mindenre megtanít, Rainám. 

Raina lehajtotta mirtussszal övezett, lángoló arcát. 

– Dora, te tudod, hogy… 

– Azt, hogy szereted, az életednél is jobban? – ölelte magához Dora. – Igen, 

tudom. Tudom, hogy számodra egyedül ő jelenti a boldogságot. Gondolod, ha 

nem így lenne, eredményesek lettek volna az erőfeszítéseim? A szerelem jobb 

tanítómester volt, mint én. Tudtam, hogy szereted Arnulfot, ezért tüzeltelek 

föl, hogy harcolj a boldogságodért. 

– Drága Dora! Ha mégiscsak sikerülne, azt egyedül neked köszönhetném. 

– Nem, csakis magadnak. Csak merj önmagad lenni, csak nyíltan nyújtsd a 

kezed a boldogságért! Akkor bizonyosan a tiéd lesz. Na, készen is vagyunk, kis 

mirtuszos menyasszony! Most pedig magadra hagylak, amíg a vőlegényed 

érted nem jön. És még egyszer: légy nagyon boldog! 

– Köszönök mindent. Ha van igazság a földön, akkor te nagyon sók 

boldogságot érdemelsz – mondta meghatottan Raina. 

Dora könnyedén elpirult, és a szeme felragyogott. Frank Marlow-ra 

gondolt. 

– Nem érdem dolga a boldogság – vágta rá mosolyogva, aztán még egyszer 

megcsókolta barátnőjét, és kisietett a szobából. 

Odalent a vendégsereg közé vegyült. Majdnem mindenki megérkezett már. 

Ezen a szép napon még az sem zavarta nagyon, hogy Kranzau báró azonnal 

mellette termett, és vehemensen ostromolni kezdte. Persze egy lépéssel sem 

engedte közelebb magához a tolakodó udvarlót, és túlzott bizalmaskodásait 

olyan jeges, elutasító pillantásokkal torolta meg, hogy a báró kénytelen volt 

türtőztetni magát. 

Arnulf von Reckenberg az utolsók között érkezett meg a szüleivel 

Buchenauba. Pompásan állt rajta a ragyogó egyenruha, ám napbarnított arca 

sápadtnak tűnt. Lerítt róla, hogy a legkevésbé sem teszi boldoggá az esküvő. 



Barbara néni merev, suhogó selyemruhában, szorosan hátrafésült hajjal 

sietett elébe. Arnulf kényszeredett pillantást vetett rá, s lelki szemeivel 

mellette látta Rainát. A menyasszonyi ruha a legjelentéktelenebb lányt is 

különleges varázzsal lengi körül, de Arnulf meg volt győződve róla, hogy az ő 

menyasszonyán az is lehetetlenül mutat majd. 

Barbara közölte vele, hogy Raina a szobájában vár rá, menjen érte, mert 

rövidesen kezdődik a szertartás. A házi oltárt a nagy díszteremben állították 

fel. 

Arnulf engedelmesen indult föl a lépcsőn. Közben odapillantott Dórára, aki 

Kranzau báró mellett álldogált. A lány szebb volt, mint valaha, csak úgy 

sugárzott az arca. Arnulf alig bírta levenni róla a szemét. 

Nagyot sóhajtott, és egyre lassabban, nehezebben lépdelt fölfelé. Egy lakáj 

kinyitotta előtte Raina szobájának ajtaját. A vőlegény összeharapta a száját, és 

elszántan átlépte a küszöböt. 

Raina a szoba közepén várt teljes menyasszonyi díszben, lesütött szemmel, 

és még a szája széle is fehér volt. Arnulf meglepetten pillantott kecses, karcsú 

alakjára. Uszályos ruhájában magasabbnak tűnt, mint egyébként, főleg, hogy 

nem roskadt magába görnyedten, ahogy szokta, hanem büszkén, egyenes állt. 

Mintha napsugárba öltözött volna, és koszorúja alatt tiszta aranyként 

ragyogott a haja. A fiatalember megkönnyebbülten felsóhajtott. Istennek hála, 

semmivel sem kevésbé csinos, mint a többi menyasszonyok! Mit nem tesz a 

menyasszonyi fátyol! Szegény kislány, ő sem érezheti magát valami fényesen, 

tette hozzá magában sajnálkozva. 

Ámulva csodálta a lány fehér homloka körül gyűrűző arany fürtöket. Még 

sosem tűnt föl neki eddig, milyen dús, mély aranyszínben ragyog Raina haja. 

Hirtelen eszébe jutott, amit egyik bajtársa mondott, hogy menyasszonyi 

ruhában még a legcsúnyább lány is olyan, mint egy földre szállt angyal. Kissé 

elkedvetlenedett arra a gondolatra, hogy holnapra a menyasszonyi ruhával 

együtt a varázs is örökre oda. Azért igyekezett kedvesen mosolyogni a lányra. 

Kezet csókolt, és szokatlanul meleg hangon szólt hozzá: 

– Remélem, Raina, sohasem fogod megbánni, hogy hozzám kötöd az 

életedet. Ugye, mindketten igyekezni fogunk, hogy boldoggá tegyük egymást? 

A lány kényszerítette magát, hogy vőlegénye szemébe nézzen, bár fülig 

pirult közben. 

– Én is szeretném, ha nem lenne okod megbánásra, Arnulf. 

Nem szabad akaratunkból indulunk el azon az úton, amelyet együtt kell 

végigjárnunk. Mindketten kényszernek engedelmeskedünk. Bízom benne, 

hogy Isten segedelmével nem lesz nagyon nehéz dolgunk – felelte halk, ám 

kristálytiszta hangon. 



A fiatalember meglepetten nézett rá. Ma különlegesen szépnek találta a 

szemét, de még ennél is nagyobb hatást tétiek rá a szavai és lágy, meleg 

hangja. Eddig szinte nem is volt alkalma hallani ezt a hangot. Kérdéseire 

mindig csak kurta, félszeg válaszokat adott Raina. Közönyösnek, 

semmitmondónak tűnt minden, amit eddig hallhatott tőle. Nem úgy ezek a 

mostan iszavai! 

Arnulfnak azonban nem maradt sok ideje a töprengésre, mert legfőbb ideje 

volt, hogy levezesse Rainát. Nagy megkönnyebbülésére egyáltalán nem volt 

olyan érzése, hogy nevetségesnek találhatják őket. 

A vendégsereg már fölsorakozott kétfelől, úgy várta az ifjú párt. Rainának 

kíváncsi pillantások kereszttüzében kellett elhaladnia sorfaluk között. Arnulf 

fülét izgatott suttogás, pusmogás ütötte meg. Raina megjelenése szemlátomást 

meglepetést okozott. Némelyek előre örültek, milyen nevetséges lesz a 

menyasszony, s lelki szemeikkel már látták a merev konty tetején komikusan 

billegő koszorút. Csalódniuk kellett! Raina von Buechnau megjelenésében 

nem találhattak semmi nevetni- és kigúnyolnivalót. Ellenkezőleg, különösen 

megragadó volt a lány sápadt arca, és bárminek inkább lehetett volna nevezni, 

mint csúnyának. 

Raina csak egyetlenegyszer pillantott föl. Dórát kereste a tekintete. 

Barátnője biztatóan bólintott feléje, és büszkén kiegyenesedett, mintha csak 

lelket akarna önteni belé. Arnulf figyelmét nem kerülte el a kis jelenet, és látta 

azt is, hogy Raina egyszerre kihúzza magát. Dora tekintete megpihent 

kettejükön. És milyen jóságos volt az a tekintet! Mennyi szellem, intelligencia 

sugárzott belőle! Arnulfnak eszébe jutott, amit Dora tegnap mondott Raináról. 

Hogy védelmet és támaszt kell nyújtania neki. Hiszen ő is ezt akarta, föltett 

szándéka volt. De még mindig nem fért a fejébe, hogy az okos és szellemi 

szempontból fölöttébb igényes Dora miért becsüli olyan nagyra Raina 

barátságát. Mintegy Dora pillantásának kényszerítő hatására lenézett a 

mellette lépdelő menyasszonyára. Most először fogta el vele kapcsolatban a 

felelősség és összetartozás érzése. Érezte, hogy a lány karja remeg, ezért 

magához szorította, mintha azt akarná bizonyítani, hogy ezentúl támasza lesz. 

Raina ekkor fölpillantott rá, és amikor a tekintetük találkozott, arcába 

szökött a vér. Szemének kifejezése megrendítette a férfit. Szegény kislány, 

gondolta megint, és elhatározta, hogy nagyon kedves és türelmes lesz hozzá. 

A ceremónia nem tartott sokáig, sem a szokásos jókívánságok és 

gratulációk fogadása. Asztalhoz tessékelték a vendégsereget. A lakodalom a 

terveknek megfelelően folyt, és ahogy az ilyenkor már lenni szokott. A 

vendégek sokkal fölszabadultabban mulattak, mint az ifjú pár és 

hozzátartozóik. 



Planitz tanácsos úr különösen elégedett volt, mivel sikerült még jó néhány 

szerződést nyélbe ütnie. Feleségének is rózsás volt a kedve: csodájára jártak 

különleges nyakékének, dicsérték pompás, ízléses estélyi ruháját és a 

tündérszép lányát is, hozzátéve, hogy inkább néz ki a nővérének, semmint az 

édesanyjának. Mintha hájjal kenegették volna a szép tanácsosnét! Mikor egy 

percre kettesben maradt a férjével, az szerelmes tekintettel nézett rá. 

– Tündökölsz ma este, Heleném! A lányunk pedig lepipálja előkelőségben 

az összes arisztokrata csemetét, aki csak megjelent itt. Remélem, mi is 

hamarosan kézfogót ünnepiünk. Ezek az uraságok egytől egyig ott lesznek, és 

majd meglátják, milyen az igazi lakodalom! Tátják majd a szájukat, hogyan 

tud Planitz tanácsos ünnepelni. Szavamra, hercegi esküvőt rendezek Dórának! 

Helene asszony csak fél füllel hallgatta. Ügyelnie kellett, hogy hatásosan 

suhogjon utána a nagyestélyi hosszú uszálya. Szórakozottan válaszolt. A férje 

azonban elégedetten konstatálta, hogy Dora Kranzau báró mellett áll, és 

hallgatja annak szapora beszédét. Még egy kis mosoly is földerengett az arcán. 

A tanácsos persze nem tudhatta, hogy a mosoly nem a bárónak szól, hanem 

Raina von Reckenbergnek, aki egy néma pillantással épp búcsút vett a 

barátnőjétől. 

 

VIII. 

 

Első reggel az új otthonban. Raina korán ébredt, ahogy Buchenauban 

megszokta. Arnulf még aludt. A fiatalasszony felöltözött és megfésülködött, 

ahogy Dórától tanulta. Kissé elpirult, mikor magára kapta a lenge, 

csipkedíszes, hófehér reggeli köntöst, amit Dora választott a számára, és 

diplomatikusan csak „háziruha” megjelöléssel csempészte be a kelengye közé. 

Lelkére is kötötte barátnőjének, hogy okvetlenül ezt a légies selyem- és 

csipkekölteményt viselje a férjével elköltendő első reggelinél. Miután 

elkészült, jóleső érzéssel gyönyörködött a vonzó, bájos fiatalasszonyban, aki 

nagy szemekkel tekintett rá a tükörből. Ellenőrizte a frizuráját is. Igazán 

nagyszerűen sikerült: az aranyfényű hajfonatokat laza kontyba tűzte a 

tarkóján, s kétoldalt a göndör fürtöcskék elragadóan keretezték az arcát. 

Raina mély lélegzetet vett, és elégedetten fordult el a tükörtől. Most aztán 

valóban mindent megtett a szépségéért. Dora tapsolna, ha látná. Hanem 

Barbara néni… Csibészmosoly suhant át a fiatalasszony arcán. Ó, Barbara 

néni! Hogy kikelne magából, ha látná ezt a „firlefrancos” ruhadarabot az 

unokahúgán! Csakhogy a kisasszony, Istennek hála, nem itt van, hanem 

Buchenauban, épp elég messze ahhoz, hogy Raina biztonságban érezhesse 

magát. 



Odalépett a ruhásszekrényhez, hogy előkészítse a ruhát, amit reggeli után 

fog fölvenni. Most is Dora részletes utasításait követte. „Lenne ám nemulass, 

ha Barbara néni bepillanthatna ebbe a szekrénybe!” – gondolta, és megint 

elmosolyodott. 

Végzett is az előkészületekkel. Még egy utolsó pillantást vetett a tükörbe, 

kecses mozdulattal fölcsippentette a köntös uszályát, és kilépett a budoárból. 

Halkan mozgott, nehogy megzavarja a férjét. Az étkezőbe ment. Arnulf inasa 

és a szobalány éppen reggelihez terítettek. Csodálkozva üdvözölték fiatal 

úrnőjüket. Nem számítottak rá, hogy ilyen korán felkel. A szobalány 

megkérdezte, behozhatja-e a reggelit, Raina azonban nemet intett. 

– Majd csöngetek, ha hozhatja – felelte kedvesen, ám határozottan. 

Meg akarta várni, amíg Arnulf is felébred. A lány és az inas elhagyták az 

étkezőt. Raina járkálni kezdett a lakásban, mintegy birtokba vette új otthonát. 

Akármerre ment, mindenhol Dora keze nyomára bukkant. Minden vázában 

friss virágcsokor illatozott, s itt is, ott is kedves kis sarkok hívogattak. Raina 

szívét hála töltötte el. 

Előző este mindez fel sem tűnt neki, pedig Arnulf körülvezette a lakáson. 

Még mindig kissé elfogódott volt a jelenlétében. Most azonban mindent 

tüzetesen végigvizsgált, kinyitott minden szekrényt és fiókot. Az íróasztala elé 

érve megtorpant. Díszes keretben férje fényképe nézett vele farkasszemet. 

Kezébe vette, és hosszasan nézegette. Könnyek fátyolozták el a szemét. Nagyot 

sóhajtva visszatette a képet a helyére. 

Átment a szalonba. Az összes többi helyiség a reckenbergi arányokhoz illő, 

nagyszabású, nehéz bútorokkal volt berendezve, bár Dora ügyes kézzel 

igyekezett könnyedebbé tenni az összhatást. Itt azonban igen kecses bútorok 

álltak, és még egy szép zongorát is talált Raina. A fiatalasszony kivételesen 

muzikális volt, de Buchenauban csak akkor játszhatott, ha Barbara kisasszony 

épp nem tartózkodott otthon. Soha senki még nem hallotta a játékát, s még 

Dora sem sejtette, milyen kiválóan zongorázik. 

A kottáit egy ládában hozatta át, és még ma el akarta helyezni a 

kottaszekrényben. Úgy tervezte, hogy Arnulf távollétében sokat fog 

zongorázni. Legszívesebben azonnal zenébe öntötte volna 

megfogalmazhatatlan hangulatát, de félt, hogy zavarná Arnulfot, és különben 

sem akarta, hogy a férfi meghallja a játékát. Egyáltalán nem szerette, ha bárki 

is hallgatja, éppen, mivel szívének minden érzelmét belevitte a játékba. 

Miután keresztül-kasul bejárta a szobát, letelepedett abban a kis 

olvasósarokban, melynek asztalkájára Dora odakészítette a kedvenc könyveit. 

Megörült barátnője kedves figyelmességének, és fölvett egy könyvet, hogy 

olvasgasson, míg a férje is fölébred. De most valahogy nem tudta lekötni a 

könyv. Visszatette, aztán hátradőlt a fotelben, kezét összekulcsolta a tarkóján, 



és álmodozásba merült, ahogy szokta, ha magára maradhatott. Köntösének bő 

ujja felcsúszott tökéletes szépségű, hófehér karján. A szomszédos ablakon át 

napsugár hullott kecses alakjára, aranyban csillogó hajára. Ma bezzeg nem 

simította le vizes kefével rakoncátlan kis fürtöcskéit, arany glóriaként 

röpködték körül bájos fejét. 

Nem is sejtette, mennyire elbűvölően fest önfeledt álmodozásában. Az idő 

múlásáról is megfeledkezett gondolataiba merülve, s azt sem vette észre, hogy 

Arnulf közben nesztelen léptekkel közeledik, majd megáll a szomszédos 

szobából nyíló ajtóban. Arnulf azt hitte, a felesége alszik még, és ő sem akart 

zajt kelteni. 

Meglepetten torpant meg a küszöbön, és tágra meredt szemmel bámulta az 

elragadó képet. Nem akart hinni a szemének. Ez a karcsú, kecses 

fiatalasszony, finom, lenge köntösében, bájosan természetes pózban, 

aranyfürtös fejével… nem, ez nem lehet az az esetlen, mindig rosszul öltözött, 

mindig lehetetlen frizurájú Raina! Kőbálvánnyá meredve állt, nézte a 

tökéletes, hófehér karokat s a szoknya szegélye alól előkandikáló, játékosan 

ide-oda hintáló pici, kecses lábacskákat. Már előző nap is megdöbbent a 

menyasszonyi ruhás Raina láttán, de most végképp összezavarodott. Ez a 

fiatal hölgy olyan volt, mint valami idegen, Raina arcvonásaival. És ezek az 

arcvonások is sokkal finomabbnak, bájosabbnak tűntek a nőies, szép hajviselet 

alatt. Nem bírta levenni szemét a feleségéről, csak állt megrendülten, 

mozdulatlanul, 

Raina talán megérezte a férje tekintetét. Mélyet sóhajtott, és leeresztette 

két karját a fotel karfájára. Aztán kiegyenesedett, és éppen újból a könyvért 

nyúlt volna. 

– Jó reggelt, Raina – mondta ekkor Arnulf, és végre közelebb lépett. 

Raina összerezzent, de azonnal erőt vett magán. Lassan a férje felé 

fordította a fejét, és fölnézett rá. 

– Jó reggelt, Arnulf – felelte, olyan nyugodtan, ahogy csak tellett tőle, ám 

az arcát elfutó pír zaklatottságról árulkodott. 

A férje gyorsan odalépett hozzá, és ajkához emelte a kezét. Közben egy 

pillanatra sem vette le a szemét a csodálatosan megváltozott arcról, 

– Már egy jó ideje csak állok itt, és nézlek. Szinte az az érzésem támadt, 

hogy egy idegen nő ül itt, aki csak egy kicsit hasonlít hozzád. Annyira 

megváltoztál hirtelen! 

Raina nyugodtan állta a férfi tekintetét, bár szíve a torkában dobogott. 

– Talán meg sem néztél még rendesen, Arnulf. Ugyanaz vagyok, aki 

voltam, csak a ruhám lett más. Egyszerűen észre sem vettél eddig. 

Szavai egyszerű ténymegállapításként hatottak, nem volt semmi 

szemrehányó felhangjuk. A férfi mégis elvörösödött, mintha vád érte volna. 



Tévedsz, Raina. Nagyon is figyelmesen néztelek sokkor. De még sosem 

tettél rám ilyen hatást, mint most. Igaz, már tegnap, a menyasszonyi 

ruhádban is más voltál, mint általában. De akkor azt hittem, hogy ez csak a 

díszes külső hatása. Ma viszont… ma annyira másnak látlak, hogy… nem is 

hiszem, csak nézek bámulva. 

Olyan zaklatottságról, elfojtott izgalomról árulkodott minden szava, hogy 

Rainának össze kellett szednie az erejét, nehogy elveszítse a nyugalmát, és 

visszaessen szokásos félénk, visszahúzódó modorába. De arra gondolt, mit 

ígért Dórának, és ez erőt adott neki, hogy legalább látszólag megőrizze 

nyugalmát. 

– Bizonyos, hogy nem változtam meg. Csak a ruha meg a frizura mutat egy 

kissé másmilyennek. 

– Igaz, lehet – felelte sóhajtva a férfi. – Ez a köntös elragadó, és 

csodálatosan áll neked. Na és a hajad… észre sem vettem eddig, milyen 

gyönyörű hajad van! Az a régi hajviseleted… az egyáltalán nem állt jól, úgy 

nem érvényesült a hajad szépsége. Ezelőtt miért nem így öltöztél és 

fésülködtél? 

Utolsó kérdése csaknem vádlóan hangzott. Raina fölkelt, és büszkén 

kihúzta magát. 

– Hogy miért? Hát megmondom, ha kíváncsi vagy. Mert Barbara néni nem 

tűrte volna el. Meg különben sem tudtam volna másképp öltözni, fésülködni, 

viselkedni, mert egyszerűen sosem tanított meg rá senki. Aztán jött Dora 

Planitz, és megesett rajtam a szíve. Az esetlenségemen, szánalmas 

ügyetlenségemen! Elkezdett tanítani fésülködésre, kecses mozgásra, méghozzá 

a legnagyobb titokban, Barbara néni háta mögött. Még soha senki nem vette a 

fáradságot, hogy ilyesmire tanítson. Barbara néni, ha tudná, csak 

„páváskodásak” nevezné. Nem is mertem volna így a szeme elé kerülni, míg 

Buchenauban éltem. 

Végigsimított a homlokán, aztán nyugodtan, kecses tartásban lépett a 

csöngőhöz. A betoppanó szobalánynak meghagyta, hogy hozza a reggelit. A 

lány kiment, Raina pedig a szomszédos étkezőszobába lépett, a szépen 

megterített reggeliző asztalhoz, melyre rózsákkal teli, karcsú vázát helyezett. 

Arnulf némán követte. 

– Foglalj helyet, kérlek, mindjárt itt a reggeli. Mondd csak meg, mikor 

szeretsz reggelizni, és akkor mindig pontosan lesz terítve – fordult Raina a 

férfihoz, miközben helyet foglalt az asztalnál. 

Olyan magától értetődő, kecses, magabiztos eleganciával mozgott és 

beszélt, hogy a férje szóhoz sem jutott, csak bámult, mint aki csodát lát. Ez 

volna az az esetlen, gyámoltalan Raina, akit eddig csak gúnyos sajnálkozással 



tűrt meg az életében? Gyorsan odalépett az asszony székéhez, és odahajolt 

hozzá. 

– Raina… attól félek, mindnyájan nagy bűnt követtünk el ellened. Nem 

csak Barbara nénéd. Én is, a szüleim is, mindenki. Egyedül Planitz kisasszony 

ismert föl téged igazán. Csak most kezdem megérteni azt, amit tegnapelőtt 

mondott nekem itt, ezen a szent helyen. 

Megragadta Raina kezét, de az asszony azonnal elvonta tőle, mivel éppen 

belépett a szobalány a tálcával. 

Arnulf helyet foglalt, a feleségével szemben. Raina nyugodtan, 

magabiztosan töltötte be a háziasszony szerepét. Kávét öntött a férjének, 

odanyújtotta a tejszínt, cukrot vagy amire épp szükség volt. Arnulf 

megbűvölten bámulta a szép, karcsú kezek táncos mozgását, és különös jó 

érzéssel töltötte el asszonya gondoskodása. Raina egész lénye újnak, 

izgalmasan érdekesnek tűnt a szemében. Az asszony mindezen közben 

igyekezett elfogulatlanul csevegni, bár a szíve csaknem megállt, valahányszor a 

férje ránézett. Mikor friss csésze kávét töltött a férfinak, az megragadta a 

kezét, és ajkát a szép, fehér csuklóra szorította. Raina összerezzent, és szinte 

rémülten pillantod Arnulfra. A férfi szeme nyugtalanul, zaklatottan izzott. 

Eddig csak más nőkre szokott így nézni, jutott Raina eszébe, és különös érzés 

járta át a szívét. Hát ilyen könnyű elbűvölni ezt az embert? Csak egy elegáns 

ruha, előnyös hajviselet kell hozzá? A fölismerés fájdalmasan érintette. Hiszen 

Arnulf nemigen tudhat többet róla, mint eddig! Úgy látszik, csak a külsőségek 

vonzzák! Ez szülte még sértőbb volt, mint régi közönye, ám egyszersmind a 

felsőbbrendűség érzését keltette Rainában. Ez az érzés szabadabbá tette, 

függetlenné a férfitól. És Raina igazi nő volt, tudta, hogyan használja ki 

függetlenségét. Most már az volt a vágya, hogy a férfi az egész lényét elismerje, 

és mindenestül értékelje. Bátorság és önbizalom támadt a szívében, és már-

már a helyzet urának érezte magát, bár még mindig erőfeszítésébe került, hogy 

higgadt önuralmat mutasson. 

Persze fogalma sem volt róla, milyen drámai a változás, amelyen átment. 

Arnulfra nem ok nélkül hatott úgy, mint valami csoda. Dora bezzeg előre látta 

ezt a hatást, és boldogan dörzsölte volna a markát, ha láthatja, milyen okosan 

alkalmazza Raina a tőle tanultakat. . 

A fiatalasszony a következő napok során szinte önmaga fölé nőtt. A férje 

senkivel és semmivel nem volt hajlandó foglalkozni rajta kívül. Egyetlen dolog 

érdekelte: megismerni a feleségét. És álmélkodásához, csodálatához egyre 

melegebb érzések társultak. Raina most már valóban nem panaszkodhatott 

arra, hogy a férje elhanyagolja, vagy hogy csak közönyösen, sajnálkozva 

megtűri maga mellett. Szolgálati idején kívül Arnulf minden egyes percet az ő 

társaságában töltött, és jóformán le sem vette róla a szemét. Viselkedéséből 



Raina kiolvashatta, hogy sikerült elbűvölnie a férjét, és szíve szerint hangosan 

fölujjongott volna a boldogságtól. Övé lett az oly forrón áhított boldogság, 

amely annyira elérhetetlennek tűnt! 

De ezzel a tudattal együtt Raina szívében fölütötte fejét a félelem is. Arnulf 

most föllángolt iránta, átváltozása fölkeltette a férfi csapongó érdeklődését. De 

mi lesz, ha ez az érdeklődés éppilyen gyorsan elpárolog majd? Raina úgy 

érezte, hogy ez még ezerszer borzasztóbb Volna, mint hogyha Arnulf soha nem 

is vette volna észre. Fölidézte magában Dora tanácsát: „Vigyázz, ne add 

könnyen magad! A könnyű győzelem sosem az igazi egy férfi számára.” Ezért 

aztán, bármennyire is örült a férjé nyilvánvaló udvarlásának, vonzalmának, 

mégsem ment elébe egy tapodtat sem. Fegyelmezett és tartózkodó maradt, 

bármily nehezére esett is. 

Jellegzetes női ösztönével hamar fölfedezte, mit kell tennie annak 

érdekében, hogy a férfi szívében támadó érzelmeket elmélyítse. Viselkedésével 

nem csak csodálatot és tiszteletet váltott ki Arnulfból, de ennél sokkal 

nemesebb, gyöngédebb érzéseket is. 

Különös hangulatban teltek így a napjaik. Nászútra nem mentek, ezért 

Arnulf egyelőre nem vett ki hosszabb szabadságot, és sok idejét lekötötte a 

szolgálat. De amint befejezte a munkát, azonnal sietett haza. Sosem ismert 

elégedettséggel, otthonos érzéssel töltötte el a Rainával való üldögélés, 

csevegés. Az asszony valóban elragadóan, érdekfeszítően társalgóit, és Arnulf 

döbbenten eszmélt rá, mennyire művelt és okos nővel van dolga. 

Egyszer a vártnál korábban érkezett haza, s a lépcsőn felfelé menet 

elbűvölő zongorajáték ütötte meg a fülét. 

Halkan kinyitotta az ajtót, és belépett. Raina nem vette észre, így egy 

függöny mögé húzódva továbbra is lopva fülelhetett az áradó melódiára. Raina 

arca átszellemült a játék hevében. Lélegzetelállítóan szép volt. Mikor befejezte 

a darabot, Arnulf előlépett rejtekhelyéről. 

Mindennap szerzel valami meglepetést! Kész művésznő vagy, Raina! Miért 

nem játszottál nekem soha? 

Raina ijedten rezzent össze. 

– Senkinek nem akarok terhére lenni a klimpírozásommal – felelte kissé 

ridegen, mivel megrettent, hogy talán túlságosan is sokat árult el a játékával. 

– Ugyan már! Élvezet volt hallgatni, gyönyörűen játszottál. Nagyon 

szerénytelen kérés volna, hogy néha hallgathassalak? 

Raina habozott egy kicsit. Nem szívesen engedett a kérésnek, mivel tudta, 

hogy nagyon is kiadja magát, ha muzsikál. De eszébe jutott, mit mondott 

Dora: hogy meg kell mutatkoznia a férje előtt, ha azt akarja, hogy megismerjék 

egymást. 



– Fogalmam sincs, hogy tudok-e egyáltalán mások előtt is játszani – felelte 

hosszas töprengés után. – Sohasem játszottam még hallgatóságnak. De ha 

elnéző leszel hozzám, és ha tényleg szeretnél hallani, hát szívesen megteszem. 

Csak szólj, ha azt kívánod, hogy játsszam! Mert hát nincs mindig olyan 

kedvében az ember, hogy szívesen hallgasson zenét. 

Arnulf mélyen a felesége szemébe nézett, és ajkához vonta a kezét. 

– Már tapasztaltam, hogy a nők igen rejtélyesek tudnak lenni. Ám soha 

senki nem volt annyira rejtélyes számomra, mint a Saját feleségem. 

Raina elhúzta a kezét, mivel félt, hogy remegése elárulja. 

– Milyen korán jöttél ma! – próbálta más irányba terelni a beszélgetést. 

– Miért, talán baj? 

– Ugyan már, hogy mondhatsz ilyet? – kérdezett vissza nyugodtan Raina. 

A férfi sóhajtott, aztán ment átöltözni. 

Nap mint nap adódtak hasonló kis élmények az ifjú pár életében, amelyek 

mindkettejük szívében visszafojtott nyugtalanságot kavartak. Arnulf csaknem 

minden este megkérte a feleségét, hogy játsszék. És mindig úgy ült le, hogy 

láthassa az arcát. Ilyenkor találta a legszebbnek, legvarázslatosabbnak, mikor 

arcán tükröződnek a zene által fölkavart érzelmek. Eleinte persze kicsit félénk 

és bizonytalan volt még Raina, de ez hamar enyhült. Többnyire pár perc alatt 

meg is feledkezett arról, hogy nincs egyedül. 

Csodálatos korszak volt ez a házaspár életében: a keresés, a kölcsönös, 

fokozatos megismerés ideje. Arnulf még soha nem élt meg ilyet. Egyetlen nő 

sem váltott ki belőle olyan érzelmeket, mint Raina. Ámulva nézte, milyen 

pompásan megtalálja helyét az új életben, milyen ízlésesen, elegánsan 

öltözködik, s milyen ügyesen küzdi le félénkségét a társasággal szemben. Igaz, 

nem sok látogatójuk volt, de azért olykor-olykor csak összejöttek 

ismerősökkel, s ilyenkor Arnulf titkolt elégtétellel vette tudomásul az ámuló 

pillantásokat. Egyik bajtársa egyszer elképedten kiáltott föl: 

– Azt a hétszázát, Reckenberg, rá sem lehet ismerni a kedves feleségére az 

esküvő óta! Vagy talán én voltam vak, hogy nem vettem észre, milyen szép! 

Olyan önkéntelenül tört ki a csodálkozás a derék barátjából, hogy Arnulf 

igazán nem haragudhatott meg érte. 

– Hja… van úgy, hogy vak az ember – jegyezte meg könnyedén, 

Raina különös átalakulását egyébként mindenki Arnulf hatásának 

tulajdonította. Úgy vélték, Arnulf nyilván előre látta, a változást. Így már nem 

is csodálkoztak annyira, hogy a snájdig katonatiszt Raina von Buchenaut 

választotta. 

Arnulf pedig a lelkét is kitette, hogy minél figyelmesebb legyen Rainához. 

Mintha kárpótolni akarta volna a saját korábbi mulasztásaiért. 



Raina határtalanul boldog volt, de örömét csak annyira mutatta ki, 

amennyire jónak látta. Valóban meghökkentően okosan viselkedett a 

tapasztalatlan fiatalasszony. 

Arnulf napról napra elszántabban harcolt a kegyeiért és a szerelméért. 

Nem is sejtette, hogy rég övé már az asszony szíve, azt hitte, olyan közömbös 

iránta, mint régebben ő maga volt a lány iránt. Raina tökéletesen el tudta 

titkolni érzelmeit. 

 

IX. 

 

Két hét telhetett el az esküvő óta, mikor az ifjú asszony először látogatta 

meg Dórát. Barátnője örömmel fogadta. Kérdeznie sem igen kellett, Raina 

szeméből azonnal látta, hogy jól állnak a dolgok. Huncut mosollyal 

megpörgette a barátnőjét, és minden oldalról alaposan szemügyre vette. Aztán 

elégedetten nézett a szemébe. 

– Milyen ragyogó, csinos menyecske lett belőled, Rainám! Attól tartok, a 

férjecskéd ezentúl csúnyán hanyagolni fog engem! 

Raina megcsókolta. 

– Jaj, édes, drága Dorám! Muszáj volt végre-valahára eljönnöm hozzád, 

hogy még egyszer megköszönjem, amit értem tettél! Mindenben tökéletesen 

igazad lett. És minden úgy megy, ahogy vártuk… de nem, még annál is sokkal, 

de sokkal jobban! És ezt csakis és egyedül neked köszönhetem. Akartam már 

hamarabb is jönni, de eleinte azért nehézségeim voltak a háztartással. Most 

már megy, mint a karikacsapás, és igazán kedélyes kis otthonunk van, 

elhiheted. De ne is hidd el, hanem gyere el, győződj meg róla magad! 

Dora maga mellé húzta a kanapéra. 

– El is megyek, ezer örömmel! És aztán nyugodtan mondhatod: „A mór 

megtette a kötelességét, a mór mehet”. 

– Isten őrizz, Dórám – rázta a fejét Raina. – Igaz, hogy rengeteget tettél 

értem… ó, sohasem tudom majd meghálálni, olyan sokat! De azért azt hiszem, 

hogy ezentúl is gyakran lesz szükségem rád. Eddig még. sikerült minden 

katasztrófát elkerülnöm, és nem is csináltam semmi ostobaságot, pedig 

nagyon lázadozott a szívem a nagy okosság ellen. Arnulf annyira jó… olyan 

csodálatosan jó hozzám, annyira figyelmes, gyöngéd! Egy percre sem hagy 

magamra, csak akkor, ha szolgálatba kell mennie. 

– És? Kinyílt végre a szeme? Rájött már, micsoda kincset talált? 

Raina arcát elöntötte a pír. 

– Jaj, Dora… olyan hízelgő dolgokat mond folyton… És el sem hiszed, 

mennyire elálmélkodott az átváltozásomon! Nagyon újnak és érdekesnek lát. 

Sosem reméltem volna, hogy valaha is ilyen figyelmes lesz hozzám. És… 



szemlátomást nagyon igyekszik a kedvemben járni. Nagyon boldog volnék, ha 

nem félnék, hogy az érdeklődése egy szép napon ugyanolyan hirtelen kihuny, 

ahogy feltámadt. Szörnyű nehezemre esik ilyen tartózkodóan, hűvösen 

viselkedni! Annyira szeretném teljes odaadással rábízni magam! De félek, 

hogy nagy balgaság volna, és tudom, hogy erősnek kell maradnom, mert csak 

így szilárdíthatom meg a boldogságomat. Segítened kell, hogy képes legyek 

kitartani, nehogy túl hamar megadjam magam egy újabb zsarnokságnak, 

bármilyen szívesen tenném is! Nem akarok mást, csak azt, hogy minden így 

maradjon, ahogy most van. 

Dora megsimogatta a kezét. 

– Még sokkal jobb is lesz, Rainám. Nagy bolond volna a te Arnulfod, ha 

nem akarná ő is örökkévalóvá tenni a boldogságát. Csak nem szabad túl hamar 

kapitulálni, kis nagysága! A férfiak mindig küzdeni akarnak, nem okoz nekik 

örömet, ha könnyen kapnak meg valamit. Tudom, hogy a te puha szívecskéd 

jobb szeretne mindent önként odaadni, de itt okosnak és keménynek kell 

lenned. 

– Igen, Dora – bólogatott lelkesen Raina. – Megszívlelem a tanácsodat. 

Elcsevegtek még erről-arról. Dora hirtelen megkérdezte: 

– Tudja a férjed, hogy itt vagy? 

– Persze, megmondtam neki. Most szolgálatban van, különben nem 

hagyott volna egyedül jönni. Azt hiszem, előbb-utóbb itt is lesz értem – tette 

hozzá a fiatalasszony boldog mosollyal. 

– Ezt már szeretem! – kiáltott föl Dora elégedetten. – így van ez jól. 

– Tudod, ma reggel mit mondott? 

– Na? 

– „Ha nem talállak itthon, amikor megjövök a szolgálatból, olyan 

magányos vagyok, hogy legszívesebben azonnal vissza is fordulnék.” 

– Nahát, ez örvendetes! Szívből kívánom, hogy ne is gyógyuljon ki soha az 

utánad való vágyakozásból. 

Raina megszorította a barátnője kezét. 

– De azért ne haragudj rá, kérlek. 

Dora fölnevetett. 

– Nagyon is jót kívántam neki az imént, mert semmi sem tesz boldogabbá, 

mint az ilyen vágyakozás. 

Dora arcára e szavaknál szelíd, álmodozó kifejezés költözött, ám Rainát 

ebben a pillanatban túlságosan is lefoglalta a maga dolga, és nem vette észre a 

barátnője szeméből sugárzó vágyakozást. 

– No és Barbara néni? – kérdezte kis szünet után Dora. – Levizitált már 

nálatok? Túl van már az első megrázkódtatáson az átváltozásod miatt? 



– Nem, ez még hátravan – sóhajtott egy nagyot Raina. – Holnap reggelre 

jelentette be első látogatását. Holnap jönnek Arnulf szülei is, teára. Ők 

biztosan örülni fognak, hogy végre emberibb külsővel láthatnak. De Barbara 

néni… Fogalmad sincs, Dora, mennyire rettegek tőle! Csak ezt az egyet le 

bírnám küzdeni valahogy! De nem megy, ez a félelem már a csontjaimba is 

beléette magát. 

– Pedig meg kell lennie, aranyom! Keményítsd meg magadat, és nézz 

szembe bátran a nénéddel! És maradj rendíthetetlen, bármilyen botrányt 

csap, ha rájön, hogy többé nem alakíthat kénye-kedve szerint. A fejedet csak 

nem haraphatja le! 

– Persze hogy nem – mosolygott félénken Raina. – Csakhogy neked, Dora, 

elképzelésed sincs arról, hogy az ilyen ellentmondást nem tűrő tekintélyek 

előtt ménnyire elgyöngülhet az ember! De nem hozok szégyent a nevelésedre, 

nem hagyom többé elnyomni magam! 

– Nagyon helyes! Csak bátran, keményen! 

– Gondolom, a szüleid nincsenek itthon? 

– Nincsenek, egyedül vagyok. De mama mindjárt megjön. 

Ebben a pillanatban látogatót jelentett a lakáj: Frank Marlow-t. Dórának 

arcába szökött a vér, olyan hirtelen, hogy Raina is fölfigyelt rá. 

– Vezesse Marlow urat a fogadószobába, azonnal jövök – mondta a 

lakájnak. 

Amikor magukra maradtak, Raina kutató pillantást vetett barátnőjére. 

– Ki ez a Frank Marlow? – vizsgálgatta a vizitkártyát. 

Dora szeme fölragyogott. 

– Olyan ember, akit nagyon nagyra becsülök. Amerikai. Az apjának óriási 

birtokai, ültetvényei vannak Kaliforniában, meg olyan konzervgyárai is, mint a 

tanácsosnak. Állandó üzleti kapcsolatban állnak. A fia most Németországba 

érkezett egy időre, és mi vezetjük be a társaságba. Szeretném, ha 

megismernéd, Raina. És ha rokonszenves neked, hát nagyon kedves volna 

tőled, ha olykor meghívnád hozzátok. Majd többet is mondok róla, de először 

nézd meg magadnak, és döntsd el, hogy tetszik-e. 

Dora pontosan tudta, hogy mostohájának nem lesz ínyére, ha Marlow 

bejáratos lesz a Reckenberg-házba, az arisztokrata társaság kebelébe. Ám ezzel 

egy fikarcnyit sem törődött. 

– Nagyon kíváncsi vagyok arra a fiatalúrra – mondta Raina mosolyogva. 

– Akkor gyere, bemutatom. 

A két ifjú hölgy kilépett Dora szobájából, és lementek a szalonba. Ott várt 

rájuk Frank Marlow, aki egyébként mindig úgy rendezte látogatásait, hogy 

legalább pár percig beszélgethessen négyszemközt Dórával. Raina figyelmét 

nem kerülte el, hogy a két szempár fölragyogva üdvözli egymást. 



Az ifjú Marlow azonnal fölkeltette érdeklődését. Rendkívül 

rokonszenvesnek találta a férfit, és mivel tudta, hogy ezzel Dórának is 

szívességet tesz, igen barátságosan viselkedett vele. 

Dora közölte, hogy Raina a legjobb, legkedvesebb barátnője. Frank Marlow 

így mást nem is érezhetett iránta, mint őszinte szimpátiát. Hamar kialakult 

közöttük a baráti légkör. Raina szívélyesen fölszólította az ifjút, hogy ne 

késlekedjék, vizitáljon le náluk is. Frank Marlow hálásan fogadta a meghívást, 

és boldogan remélte, hogy a Reckenberg-házban is lesz alkalma látni Dórát. 

Legszívesebben minden percét a lány társaságában töltötte volna. Olyan 

gyakran járt a Planitz-házba, ahogy csak tehette. Sok új ismeretségre tett szert 

a tanácsoséknál, amit aztán meghívások követtek, de bármily szívesen 

fogadták is, őt semmilyen társaság nem érdekelte, ahol nem találkozhatott 

Dórával. 

Ritkán adatott meg neki, hogy zavartalanul beszélgethessen a lánnyal, de 

igyekezett e szűkös alkalmakat minél jobban kihasználni, és a két fiatal sokkal 

közelebb került egymáshoz lélekben, mint ahogy az ilyen rövid ismeretség 

esetén általában szokásos. Mindketten úgy érezték, föltétel nélkül egymáshoz 

tartoznak. 

Raina persze észrevette, hogy a barátnője korántsem olyan rideg és 

elutasító Frank Marlow-val, mint más férfiakkal szokott, és ezért csak annál 

kedvesebben és barátságosabban kezelte a fiút. 

Talán tíz perce társaloghattak így hármasban, mikor Helena asszony 

megérkezett valami jótékonysági társaság üléséről. Üdvözölte Rainát, s közben 

arcára volt írva a fiatalasszony csinos, elegáns megjelenése fölötti elképedés. 

Aztán Frank Marlow került sorra, akit bőbeszédű szívélyességgel köszöntött. 

– Szívből sajnálom, hogy megvárattam, Marlow úr. Sajnos, már nem is 

először fordul elő. De olyan elfoglalt vagyok, annyi a teendőm, és ez a mai ülés 

valóban túl sokáig húzódott. Az ember valósággal felőrlődik a jótékonyság 

szolgálatában, de persze nem várhat semmiféle hálát! 

Így csacsogott megállíthatatlanul, és teljesen kisajátította a fiatalembert. 

Elillant az eddigi kellemes, baráti hangulat. 

Mikor a tanácsosné megtudta, hogy Raina von Reckenberg meg akarja 

nyitni a szalonját Marlow előtt, nem tudta eltitkolni megdöbbenését. Hiszen a 

férje úgy akarta, hogy csak a polgári körökbe vezessék be a fiút! Persze, ha 

Reckenberg bárónő fogadja, az annyi, mintha ajánlólevelet kapna a legjobb 

arisztokrata társaságba. A tanácsos dühöngeni fog. Helene asszony kénytelen 

volt legalább önmagának beismerni, hogy a fiatalember hibátlanul előkelő 

modorával a legjobb körökben is megállná a helyét. De azért nagy ostobaság 

volt Dórától, hogy összehozta ezt a fiút Reckenbergnével. A tanácsosnak ez 

nagyon nem fog tetszeni. 



Egyáltalán, ez a Reckenbergné felettébb magabiztos és önálló lett! Csak úgy 

meghív egy idegen fiatalembert a házukba. Vajon a báró mit fog szólni hozzá? 

A tanácsosné még egyre azon töprengett, hogy is magyarázhatná meg 

férjének ezt a helyzetet anélkül, hogy megharagítaná, mikor újfent belépett a 

lakáj, és Reckenberg urat jelentette. „Na, kíváncsi vagyok, hogy magyarázza el 

a kis Reckenbergné, hogy meghívta magukhoz ezt a Marlow-t” – gondolta a 

tanácsosné, és jelt adott, hogy engedjék be az új látogatót. Raina elpirult, 

amint a férje nevét meghallotta, és a szeme árulkodóan fölragyogott. 

– Na, most jön a férjed, és elrabol tőlünk – incselkedett Dora. 

Ahogy Arnulf belépett, tekintete legelőször a feleségét kereste. De azért az 

udvariasság szabályainak megfelelően a tanácsosnét és Dórát üdvözölte 

elsőként, csak aztán fordult Raina felé. Ekkor pillantotta meg Frank Marlow-t, 

és meglepetésében visszahőkölt! A fiatalember is csodálkozva pillantott rá. 

Aztán Arnulf arcán mosoly ömlött el, és kezét nyújtva lépett oda a kaliforniai 

fiúhoz. 

– Nem hiszek a szememnek! Frank Marlow ismét Németországban? Azt 

hittem, Kaliforniában sütkérezik az ültetvényein! 

Frank melegen megszorította a felé nyújtott kezet. 

– Úgy döntöttem, ezúttal is teszek egy kis kitérőt Németország felé. 

– Az urak ismerik egymást? – hökkent meg Helene asszony a baráti 

hangnemen. 

– Igen, nagyságos asszonyom – felelte Arnulf nevetve. – Marlow úr 

számára valóban kicsi ez a földgolyó! Néhány éve Berlinben az a szerencse ért, 

hogy az amerikai követség fogadásán megismerkedhettem ezzel a derék 

fiatalemberrel. Az elkövetkező hetekben aztán bőven nyílt alkalmunk arra, 

hogy közelebbről is megismerjük egymást, és úgy tűnik, rokonszenvezünk is 

egymással. Pontosabban, ezt csak a magam részéről állíthatom teljes 

bizonyossággal. 

– Ó, a rokonszenv teljességgel kölcsönös – mosolygott Frank. 

– Pompás. Én mindenesetre nagyon örülök, hogy viszontláthatom. 

– Ezt az érzelmét is teljes szívemmel osztom. 

– De ugyan ismerje már be, Marlow úr, hogy valami miatt nagyon 

megnyerte a tetszését a mi kis városunk! Ha jól emlékszem, akkoriban is 

ellátogatott velem Berlinből ide. Igaz? 

Dora és az édesanyja meglepetten meredt Frankra. 

– Valóban járt már itt? – kérdezte csodálkozva a kereskedelmi tanácsosné. 

A fiatalember egy pillanatig habozott, aztán nyugodt hangon így válaszolt: 

– Igen, nagyságos asszonyom, de úgyszólván csak átutazóban, egyetlen 

napra. 



– S minket akkor meg sem látogatott – jegyezte meg Helene asszony tréfás 

szemrehányással. 

– Örömmel tettem volna, nagyságos asszonyom, sőt, itt is álltam a házuk 

előtt, de valamennyi ablaktábla zárva volt. A kertésztől pedig azt a 

felvilágosítást kaptam, hogy elutaztak. Nyár közepe táján történhetett. 

– Ó, mi akkor Engadinban voltunk, azért kerültük el egymást. 

– Remélem, ezúttal hosszabb időt szándékszik nálunk tölteni, kedves 

Marlow – jegyezte meg Arnulf. – Így legalább lesz alkalmunk fölfrissíteni a 

barátságunkat. 

Frank meghajtotta magát. 

– Nagyon örülnék ennek. Előreláthatólag néhány hónapig maradok. 

– Ebben az álmos kisvárosban? Nem fél, hogy unatkozni fog itt ilyen 

hosszú ideig? 

– Ó, dehogy. Egyrészt lefoglalnak az üzleti ügyeim, másrészt pedig hogyan 

unatkozhatnék ilyen szeretette méltó emberek között? A kedves felesége már 

beleegyezését adta, hogy alkalomadtán meglátogassam önöket. 

Arnulf a feleségére pillantott, Az éles szemű megfigyelő észrevehette a 

tekintetében az enyhe rosszallást, ennek ellenére nyugodt hangon folytatta: 

– Szívemből szóltál, Raina. 

Az asszony teljesen elfogulatlanul hajtotta meg fejét, melyen elragadóan 

bájos kalapka ült. 

– Sejtelmem sem volt róla, Arnulf, hogy Marlow úrral ismeritek egymást, 

különben átengedtem volna neked ezt a kedves kötelességet. De természetesen 

a te jogod Marlow urat házunk barátai közé számítani, akiket mindig szívesen 

látunk. 

Frank meghajolt, mire Dora szeme felragyogott, a kereskedelmi tanácsosné 

pedig elbizonytalanodva tekintett a fiatalokra. Arnulf nem győzött csodálkozni 

felesége viselkedésén. Olyan higgadtan és gyakorlottan intézkedett, mintha 

világéletében ehhez szokott volna. 

– Remélem, gyakran lesz részünk abban a szerencsében, hogy meglátogat 

bennünket, kedves Marlow – sietett hozzátenni Raina szavaihoz. – 

Fogadónapot egyelőre nem jelöltünk ki, mivel csak igen rövid ideje vagyunk 

házasok. De jó barátoknak mindennap négy és hat között otthon vagyunk. 

Remélem, egyszer-egyszer az estéjét is velünk tölti. Majd meglátod, Raina, 

milyen érdekes és szórakoztató társalgó a mi Marlow barátunk. 

– Ó, ezt már magam is tapasztaltam – felelte kedvesen Raina. 

Arnulfnak nem kerülte el a figyelmét, milyen feltűnően kedves és szívélyes 

a fiatalemberhez, és kellemetlen, szinte szorongó érzése támadt. Raina 

általában nagyon is tartózkodó, félénk szokott lenni fiatal férfiak társaságában. 

Most azonban nyoma sem volt a félénkségének. Vidáman, elfogulatlanul 



csevegett Frankkal, még incselkedett is vele azért, hogy eltitkolta a férjével 

való barátságát. Csöppet sem rejtette véka alá baráti érdeklődését. 

Igaz, Arnulf hozzászokott már a felesége meglepő változásaihoz, de ennek 

ellenére úgy érezte, hogy Raina túlságosan is szívélyes Frankkal. Ez 

határozottan nyugtalanította. Most már a legkevésbé sem volt számára 

közömbös, hogy Raina más férfiakat is kitüntet a figyelmével. 

Már-már féltékenykedni kezdett, s ettől fogva egyetlen pillanatra sem 

tévesztette szem elől a feleségét. Nyugtalanul figyelte, hogy Frank Marlow-val 

eltűnnek a szomszéd szobában, hogy megnézzenek egy festményt, melyről 

Raina meglepő szakértelemmel nyilatkozott. 

Dora elkapta a pillantását, s azonnal megértett mindent. Mikor a 

tanácsosné is kiment a szobából, a lány vidáman szólt oda Arnulfnak: 

– Ön is szeretné megnézni azt a festményt, Reckenberg úr? 

A fiatalember rápillantott, és sietve odalépett hozzá. 

– Nagyságos kisasszony, ha már így négyszemközt maradtunk, inkább azt 

szeretném megkérdezni, miféle varázsszert használt, ami Rainát ennyire 

megváltoztatta? 

– Talán nem elégedett az eredménnyel? – nézett Dora a férfi feldúlt arcába. 

– Ezt nem kérdezheti komolyan. Kegyed is nagyon jól tudja, milyen 

előnytelenül öltözködött eddig, a frizurájáról nem is beszélve. Persze, a külső 

számít a legkevésbé. Nap mint nap csak ámulok. Hát teljesen vak voltam én 

ezelőtt? A kegyed éles szemét bezzeg nem kerülte el a sok rejtett érték! 

– Úgy, hát felismerte végre, mekkora kincs jutott a birtokába? – kérdezte 

Dora, s a szeme melegen fölragyogott. 

Arnulf ajkához vonta a lány kezét. 

– Igen, nagyságos kisasszony, s azóta sem térek magamhoz a 

meglepetéstől! Csak most kezdem megérteni, amit akkoriban Raináról 

mondott… csak most értem, milyen önzetlenül viselkedett. – Amit Raináért 

tett, azt értem is tette! Szeretnék most mindezért teljes szívemből köszönetet 

mondani. 

– Igazán nincs miért, Reckenberg úr – mosolygott rá barátian Dora. – 

Szeretem Rainát, ennyi az egész. Most már ön is megértheti, miért szeretem 

annyira. És akis komédiáért, amit önnel játszottam, kérem, bocsásson meg! 

Úgy láttam, veszélyben van Raina boldogsága, ezért léptem közbe, mert 

mindenáron segíteni akartam rajta. És nem tudom, hogy végső soron sikerrel 

jártam-e. Ez már csak önön áll. Ha önnek sikerül megnyernie Raina bizalmát 

és szerelmét, akkor megnyugodhatok. Biztos, hogy nem lesz könnyű dolga, 

Rainának még föl kell dolgoznia magában egyet-mást. De egy ilyen asszony 

megérdemli, hogy küzdjenek érte, nem igaz? 



– Kisasszony… – sóhajtott a férfi –, kegyed nagyon okos és nagyon jó. Én 

pedig a legjobb úton vagyok afelé, hogy menthetetlenül belészeressek a saját 

feleségembe. 

– Nahát, ennek szívből örülök! Akkor most semmi akadálya, hogy mi 

ketten barátok legyünk, ugye? 

Arnulf újra megcsókolta a lány kezét, és megindultan mondta: 

– Megtisztel a barátságával, és ezúttal hátsó gondolatok nélkül fogadom el. 

Azt hiszem, nekem is csak jót akart, éppúgy, mint Rainának. 

– Így igaz, Reckenberg úr – nézett rá nyíltan, egyenesen Dora. – És szívem 

mélyéből kívánom, hogy nagyon boldogok legyenek együtt. 

A férfi megint fölsóhajtott. 

– Raina nem fogja nekem olyan könnyen megbocsátani, hogy vakon és 

süketen elmentem mellette. Mikor még a menyasszonyom volt, botrányosan 

elhanyagoltam! 

– Mindezt most jóváteheti. 

– Komolyan gondolja? Lehetségesnek tartja, hogy Raina hajlandó lesz 

megbocsátani és felejteni, hogy képes lesz megbízni bennem? Annyira 

szeretném elnyerni a szerelmét! Azelőtt lett volna rá lehetőség, de én 

elmulasztottam! 

Dora okos lány volt. Pontosan látta, hogy Arnulf most szerelmes a 

feleségébe. Csakhogy szerelmesnek lenni és szeretni, az nem ugyanaz. És 

Rainát csakis a valódi, hűséges szerelem teheti boldoggá. Ezért jobbnak látta, 

ha nem világosítja föl Arnulfot arról, hogy a felesége szereti. Jobb, ha az ilyen 

alkatú férfi nem érzi magát túl nagy biztonságban addig, míg mély és szilárd 

gyökeret nem ver szívében a felesége iránti szerelem. Megfontoltan felelt hát: 

– Azt biztosan tudom, hogy Raina nagylelkűen tud megbocsátani. Az pedig, 

hogy képes lesz-e kivívni a bizalmát és a szerelmét, az egyedül önön múlik. 

Arnulf nyugtalan pillantást vetett a szomszéd szoba felé. 

– Mindent meg fogok tenni, hogy megnyerjem őt magamnak! 

Ekkor értek vissza a többiek. Amikor Raina búcsúzóul átölelte Dórát, 

barátnője a fülébe súgta: 

– A mór megtette kötelességét, a mór mehet. A férjed felajánlotta nekem… 

a barátságát! 

Raina elpirult örömében, megértve, hogy Arnulf végérvényesen kigyógyult 

barátnője iránti röpke vonzalmából. Megszorította Dora kezét, s boldogan 

mosolygott. 

Frank Marlow is távozni készült, de Helene asszony tartóztatta, ő pedig 

boldogan engedelmeskedett. Egy szerencsés, véletlen következtében kis időre 

még sikerült is kettesben maradnia Dórával. A tanácsosné kifutott egy percre, 

hogy utánanézzen valaminek. 



– Tényleg járt már itt néhány évvel ezelőtt? – tudakolta sietősen a lány. 

– Igen, nagyságos kisasszony. 

– És milyen ügyben járt nálunk, Marlow úr? 

– Akkor csak látni akartam Dora Lindet, hogy meggyőződjem róla, jól van-

e – mosolygott a férfi. 

– Szóval főleg miattam látogatott el ide? 

– Kizárólag maga miatt. De hadd kérdezzek valamit, ami roppant fontos 

számomra! Számíthatok rá, hogy Reckenbergéknél viszontláthatom? 

Dora elpirult a kérdésre. Úgy érezte, a férfi kitalálta a gondolatát. 

– Igen, előfordulhat. Raina megígértette velem, hogy gyakran 

meglátogatom. Ennek szívesen teszek eleget, bár igazából nem illene 

zavarnom őket, hiszen friss házasok. 

– Igazán? Nem is tudtam. 

– Bizony, alig két hete volt az esküvő. 

– Ha így áll a dolog, valóban illetlenség visszaélni a vendégszeretetükkel. 

Dora fölkacagott. 

– De vigasztalhatjuk magunkat azzal a gondolattal, hogy a fogadóidejükben 

amúgy sem lehetnének kettesben. 

– Helyes, tetszik a mentség. Egyébként most végre értem, miért láthattam 

önt Reckenbergék házának erkélyén. Ugyanis utánanéztem, melyik házba 

ment be. 

– Látta, amikor beléptem a házba? – nézett rá fürkészően Dora. 

– Igen. Be kell vallanom, hogy követtem. Kérem, ne vegye zokon! 

Egyébként nem szokásom az ilyesmi, de amikor először a szemébe néztem, az 

volt az érzésem, mintha már találkoztunk volna, és nem akartam elveszíteni a 

nyomát. Pedig akkor még nem is sejtettem, hogy ön Dora Lind. 

Dora izgatottan hallgatta. Frank olyan simogatóan ejtette ki á nevét, mint 

valami gyöngéd becézést. 

– És ha tudta volna? Akkor mit tesz? 

Frank elmosolyodott. 

– Akkor hagytam volna, hadd menjen, hisz tudtam, hol laknak Planitzék. 

Dora a tenyerébe támasztotta az állát, úgy nézett a fiúra. 

– Félek, hogy borzasztó kíváncsinak tart, de már égek a vágytól, hogy 

megtudjam, mi az a titok, amit rejteget előttem. Nem árulhatna el legalább egy 

icipicit belőle? 

A férfi mélyen a szemébe nézett, úgy felelt: 

– Szívesen elmondanék egyet s mást, már amiről nem vagyok köteles 

hallgatni. Hanem itt nem beszélhetek, hiszen bármelyik pillanatban beléphet 

az édesanyja. Nem találkozhatnánk valamilyen nyugodt helyen, ahol 

mindenről beszélhetünk? Tudja, hogy megbízhat bennem. 



– Tudom – felelte Dora ragyogó szemmel. – Nincs olyan ember a világon, 

akiben jobban megbíznék, mint önben. Volna ideje számomra holnap délelőtt? 

– A kegyed számára bármikor, kisasszony. 

– Rendben, akkor holnap tízkor a városi parkban fogok sétálni. Ugye, 

tudja, hol van? 

– Biztosan meg fogom találni. 

– A park közepén, ahol az utak csillag alakban összefutnak, és egy kis teret 

alkotnak, van egy Goethe-szobor. Ott fogom várni tíz órakor. 

– Köszönöm. Ígérem, pontos leszek – nézett rá sugárzó arccal a férfi. 

Még válthattak egy-két szót, – mielőtt a tanácsosné visszatért volna. 

Délután a kereskedelmi tanácsos feltűnően jó hangulatban érkezett haza. A 

teázóasztalnál üldögélve elégedetten kérdezte: 

– Mit gondoltok, ki keresett fel ma az irodámban? 

Dora nem fogott találgatásba, csak a felesége tanúsított iránta érdeklődést. 

– Nos, ki vele, Róbert! Nincs érzékem a rejtvényekhez. 

A tanácsos kényelmesen hátradől a fotelben, hogy még jobban kiélvezhesse 

szavai hatását. 

– Kranzau báró járt nálam – közölte sokatmondó kacsintással. 

Dora felkapta a fejét. Ajka megrándult, de nem szólt egy szót sem. 

– Kranzau báró? És mit akart tőled? – tudakolta Helene. 

A férfi a feleségére hunyorított, majd ravasz pillantást vetett Dora felé. 

– Na, vajon mit akarhatott? Nem is sejted, Helene? 

Az asszony kérdőn sandított Dora felé, úgy, hogy a lány ne vegye észre. A 

férje harsányan fölnevetett. 

– Úgy bizony, jó nyomon jársz! Anyósi örömöknek nézel elébe! De hogy ne 

szaporítsam tovább a szót, Kranzau báró annak rendje és módja szerint 

megkérte tőlem az én kislányom kezét. 

A lány nagy szemeket meresztett mostohaapjára. 

– És te mit válaszoltál neki? 

– Ugyan mit válaszolhattam? – hahotázott a tanácsos. – Az a kívánságom, 

hogy Kranzau báróné légy, tudod jól. Természetesen nem mutattam ki, 

mennyire örülök az ajánlatának. Az ember csak kéresse magát, ha teheti, 

ebben igazad van. És éppen ezeknek a gőgös arisztokratáknak kell a leginkább 

megmutatnunk, kik vagyunk! Azért megmondtam neki, hogy részemről 

örömmel elfogadnám vőnek, és a beleegyezésemet adom. És hogy te, Dora, 

természetesen engedelmeskedsz az akaratomnak. 

Dora fölugrott a fotelből, és büszkén kiegyenesedett. 

– Rosszul tetted. Azt hiszem, már többször is egyértelműen a tudomásodra 

hoztam, mennyire ellenszenvesnek találom Kranzau bárót. Nem volt jogod 



ilyen ígéretet tenni neki, ezért nyomatékosan megkérlek, azonnal közöld vele, 

hogy nyugodtan elfelejtheti az ajánlatát. 

A kereskedelmi tanácsos idegesen dobolt ujjaival a karfán, szeme résnyire 

szűkült a dühtől, és csak úgy szikrázott. Az arcán különös, könyörtelen vonás 

jelent meg, hangja mégis feltűnően kedélyesen csengett. 

– Ülj csak le, kislányom! Nem szívelem az ilyen drámai pózokat. 

Gondolhatod, hogy alaposan megfontoltam, mit válaszoljak. Ismerem jól a 

romantikus bogaraidat, és eddig bőven hagytam is időt neked, de most már 

elég volt. Ebben a kérdésben nem ismerek többé tréfát, megértetted? Az én 

dolgom eldönteni, hogy ki lesz a vejem, ki fogja a vagyonomat örökölni. A báró 

kedvemre való legény. Nem holmi lézengő divatmajom, hanem vérbeli, 

egészséges birtokos nemes, és a legkifogástalanabb úriember, aki valaha 

kérőként szóba jöhet számodra. Nyilván van egy-két alkalmatlan 

agglegényszokása, de ezekről te majd szépen leszoktatod. A Kranzau-kastély 

lesz az otthonod, majd én felújíttatom nektek. Gyönyörűen fogtok ott élni. 

Boldognak és hálásnak kellene lenned, amiért ilyen remek partit hoztam össze 

neked. 

Dora holtsápadt arccal hallgatott, és a szája körül dacos, kemény vonás 

jelent meg. Lett volna min elgondolkozni a mostohaapjának, ha vette volna a 

fáradságot, hogy a lánya arcát figyelje. 

– Utoljára mondom, nem leszek a báró felesége! Senki sem kényszeríthet 

bele olyan házasságba, ami ellen minden porcikám tiltakozik! Ha valaha is 

férjhez megyek, hát csakis olyan férfihoz, akit az én szívem választ! 

A tanácsosné megpróbált békítőén közbelépni, de a férje a karjára tette a 

kezét. Ő maga igyekezett továbbra is kedélyesen nevetgélni, szeme azonban 

szikrázott a dühtől. 

– Ne csinálj jelenetet, édes kislányom! Semmi értelme, hogy felizgasd a 

mamát. Beszélgessünk csak szép nyugodtan, kedélyesen. Számítottam rá, hogy 

makrancoskodsz majd egy kicsit, ezért megkértem a bárót, adjon neked négy 

hét gondolkodási időt. Tehát elég időd lesz, hogy megbarátkozz a gondolattal. 

Legkésőbb négy hét múlva azonban Kranzau báró eljön klakkban-frakkban, 

bukétával, ahogy illik, és előadja a kérését, te pedig szépen igent mondasz 

neki. Csak ne vágj olyan durcás képet, kislányom, semmi haszna. Makrancos 

kislányokkal el tudok bánni, ezt elhiheted. Eddig mindig engedékeny voltam 

hozzád, ne akard kikényszeríteni, hogy a másik oldalamról is bemutatkozzam! 

Foglalkozz inkább a kelengyéddel. Mama szívesen segít majd, imádja az 

ilyesmit. Ezzel mára le is zárhatjuk a témát, négy hét múlva pedig eljegyzés! 

Na, akkor kérek még egy csésze teát. 

Helene asszony szorongva nézett a lánya megkövült, sápadt arcába. 

Békítőleg Dora karjára tette a kezét. 



– Legyen már eszed, Dora, a papa csak jót akar. Meglátod, fényes 

körülmények közé kerülsz. 

Dora kifürkészhetetlen tekintettel nézett a szemébe. 

– Soha nem adom el magamat semmilyen fényért, pompáért, mama. Hogy 

akarhatod, hogy a szívem ellenére házasodjam? 

Helene asszony erre nemigen tudott mit mondani. Neki az volt a legfőbb 

gondja, hogy lelki békéjét és kényelmét ne zavarja meg semmi. A férje 

azonban kisegítette szorultságából. Fölemelte a kezét, és közbeszólt: 

– Na, most már eleget hisztériáztál, kislányom! Ne is beszéljünk többet 

erről a dologról. Teázgassunk csak barátságosan. És szokjad szépen a házasság 

gondolatát. Elég volt a csökönyösködésből, ebben a dologban nem ismerek 

tréfát. Az én házamban az történik, amit én akarok, és egy szót sem akarok 

többé hallani! 

Kemény és könyörtelen szavai meggyőzték Dórát, hogy elkeseredett 

küzdelemre kell felkészülnie mostohaapjával. Nem félt a harctól, bár egy 

csöppet sem kívánta. Biztos volt benne, hogy előbb vagy utóbb szakítás lesz a 

vége, és azon töprengett, hogy akkor mihez is kezd majd. Mivel azonban 

hallgatott, a kereskedelmi tanácsos azt hihette, hogy végre feladta az 

értelmetlen ellenkezést. 

Amikor a feleségével kettesben maradt, és látta, hogy az asszony 

gondterhelten maga elé mered, odalépett hozzá, s gyengéden megveregette a 

vállát. 

– Ne csüggedj, Helene! Majdcsak megjön a jobbik esze. 

– Nem úgy néz ki, mintha föladta volna az ellenkezést. Nagyon konok! 

– De én konokabb vagyok – nevetett fölényesen Planitz. – És ebben a 

dologban nem engedek. 

– De hát mit tudsz tenni, ha nem hajlandó? 

– Megvannak az eszközeim, hogy jobb belátásra bírjam. 

– Teremtőm, csak nem erőszakra gondolsz? 

– Meglátod, engedelmes kislány lesz, ha a tudomására hozom, hogy egy 

lyukas fillért sem örököl, ha nem teljesíti az akaratomat – vágta rá a tanácsos 

fölényes ábrázattal. 

– Képes lennél megfosztani az örökségétől? – hebegte Helene asszony. 

– Ugyan, ugyan, Helene – nevetett a férje. – Csak a legvégső esetben 

akarom ilyesmivel fenyegetni. Egymillióról biztosan nem mond le ilyen 

könnyen, úgyhogy szépen be fogja adni a derekát. De szerintem nem is lesz 

szükség a fenyegetőzésre, anélkül is boldogulok vele. Egyszerűen nem fogja 

föl. hogy most komolyan kell vennie a parancsomat, mert eddig mindig az 

történt, amit ő akart. 



Helene asszony hagyta is magát megnyugtatni, mivel mindig is örömmel 

hárította el magától a kellemetlen igazságokat. Nem szerette, ha boldog, békés 

életét megzavarják, és a lánya valódi jelleméről éppoly keveset tudott, mint a 

tanácsos. 

 

X. 

 

Másnap délelőtt Dora meglehetősen komor hangulatban indult el 

otthonról, hogy Frank Marlow-val találkozzék. Este még beszélt az anyjával, 

megkérte, hogy igyekezzék rábírni a tanácsost, álljon el szándékától, és ne 

akarja őt a bárónak adni. Helene asszony azonban semmi kétséget nem 

hagyott afelől, hogy tehetetlen ez ügyben, és bosszúsan noszogatta a lányát, 

térjen végre észhez. A tanácsost úgysem lehet eltéríteni tervétől, és felesleges 

kellemetlenségeknek teszi ki az egész családot, ha továbbra is makacskodik. 

Nyilvánvaló volt tehát, hogy nem óhajt a lánya segítségére sietni, és hogy Dora 

egyedül csak magára számíthat a harcában. 

Ahogy a parkba ért, már messziről észrevette a Goethe-szobor előtt 

várakozó férfit. Egyébként szinte teljesen néptelen volt a park, csak néhány 

munkás tisztogatta itt-ott az utakat. Frank ragyogó szemmel sietett elébe. 

– Megbánta talán, hogy beleegyezett a találkozóba? – kérdezte 

aggodalmasan, amint megpillantotta a lány komoly arcát. 

Dora mosolyogva intett nemet. 

– Ugyan, dehogy! Akkor nem jöttem volna el. 

– Hála istennek, már azt hittem, emiatt ilyen búskomor. 

Dora fölsóhajtott. Hirtelen heves vágyat érzett arra, hogy kiöntse a szívét 

Franknak.  

– Tegnap elég kellemetlen vitám volt a mostohaapámmal - mondta. – 

Attól tartok, a jövőben még sokkal kellemetlenebbekben lesz részem. 

– Nagyon tolakodónak tartana, ha arra kérném, mondja el, mi nyomasztja? 

– kérdezte a fiú őszinte aggodalommal. 

Dora habozott még egy csöppet, de a vágy, hogy végre megoszthassa 

nyomasztó gondját, minden kétségnél erősebbnek bizonyult. 

– Nem – jelentette ki végül. – Egyáltalán nem tartom tolakodónak. Érzem, 

hogy az őszinte, baráti együttérzés beszél önből. Maga tudja, hogy Planitz 

kereskedelmi tanácsos csak a mostohaapám, s azt is, milyen mérhetetlen 

ellenszenvet érzek iránta. Nos, állíthatom, hogy erre az ellenszenvre minden 

okom meg is van. Egyetlen vágy éltet, mióta megtudtam, hogy nem ő az apám: 

az, hogy függetlenítsem magam, és többé semmit se kelljen tőle elfogadnom. 

Ehhez hozzásegített a tehetség, amelyet fölfedeztem magamban. Ruházkodási 

és egyéb szerény szükségleteimet így képes vagyok a magam erejéből fedezni. 



Ha nem volnék tekintettel édesanyámra és Christinére, már rég megszöktem 

volna a Planitz-házból. Pedig hazudnék, ha azt állítanám, hogy a tanácsos nem 

jó hozzám. Ellenkezőleg, szüntelenül kényeztetni akar. Másokhoz könyörtelen, 

anyám előtt és énelőttem viszont igyekszik mindig a legjobb oldalát mutatni, 

még ha gyakran meglehetősen otromba módon is. De most kimutatta a foga 

fehérét. Minden tiltakozásom ellenére arra kényszerít, hogy feleségül menjek 

egy olyan férfihoz, aki a legjobb indulattal is legfeljebb közömbös a számomra. 

Frank Marlow-nak már a nyelvén volt egy kemény szó, de az utolsó 

pillanatban magába fojtotta a szitkot. Csak égő tekintete árulkodott 

érzelmeiről. Dora folytatta: 

– Eddig azt hittem, elég, ha állandóan hűvösen és elutasítóan kezelem ezt 

az embert. Tegnap délután azonban azzal állt elő, hogy Kranzau báró megkérte 

tőle a kezemet, ő pedig odaígért neki. Négy hét haladékot adott nekem, de 

azután el kell jegyeznem magam a báróval. Határozottan tiltakoztam, mire 

megfenyegetett. Az ő házában az történik, amit ő akar, és igyekezzek ehhez 

tartani magam. 

Frank ökölbe szorította a kezét, s a fogát csikorgatta. Csak úgy sütött 

szeméből a düh. 

– Nem merészelheti kényszeríteni! – kiáltotta magánkívül. 

Dora tágra nyűt szemmel nézett rá. Önkéntelenül is megálltak mindketten. 

Köröttük teljesen üres, kihalt volt a park. 

– Ne féljen, soha nem mennék hozzá olyan férfihoz, akit nem szeretek – 

mondta halkan, ám határozottan a lány. 

A fiatalember megragadta mindkét kezét. 

– Dora… Dora Lind, köszönöm, hogy ezt kimondta. Kérem, ne ijessze meg 

a hevességem! Megőrjít a gondolat is, hogy valaki erőszakoskodhat kegyeddel, 

és olyan emberhez kényszeríti, akit nem szeret! Nagyon rövid ideje ismerjük 

egymást, Dora… bizonyosan merészségnek tartaná, ha szerelemről akarnék 

beszélni. De én már az első pillanatban tudtam, ahogy megláttam magát, hogy 

a magáé a szívem! És már aznap, az első találkozásunk után megírtam a 

szüleimnek, hogy ha teljesítem a kívánságukat, és német asszonyt viszek haza, 

az csakis Dora Lind lehet, senki más. Dora! Remélhetek? Elnyerhetem valaha 

a szerelmét? Nem akarom sürgetni, türelmesen várni fogok, és igyekszem 

megérdemelni a vonzalmát! Annyira szeretem magát, Dora! Ne törődjön azzal, 

ha a tanácsos kiutasítja a házából, ha kitagadja, amiért nem engedelmeskedik 

az akaratának! Nálunk új otthonra talál, ahol tárt karokkal fogadják. A szüleim 

boldogok lesznek, ha Dora Lindet ezentúl saját lányukként szerethetik! Ó, 

Dora, meglátja, nagyon jó dolga lesz nálunk! Kárpótoljuk mindenért, amit 

kénytelen itt föladni. A szerelmem elpusztíthatatlan, és a szívem legmélyéből 

fakad! Ó, Dora… drága, drága Dora! 



A lány könnyes mosollyal nézett a férfi feldúlt arcába, és keze remegett a 

kezében. Ám a szeme csak úgy sugárzott. 

– Nem kell ilyen buzgón csábítania a tengerentúlra. Veszélybe és halálba is 

magával tartanék. A szerelmemet sem szükséges kérnie, az már régóta az 

öné… ha nem tévedek, az első pillantástól fogva. Igen, Frank, szeretem önt 

egész szívemmel, egész lelkemmel, és ezért is tudok ennyire megbízni önben 

kezdettől fogva. 

Frank gyorsan körbepillantott, s meggyőződött róla, hogy teljesen egyedül 

vannak a parkban. Ekkor elfojtott sóhajjal magához vonta a lányt, vadul 

kalapáló szívére szorította, és ajkuk hosszú, forró csókban egyesült. A világ 

elsüllyedt körülöttük, amint a két fiatal szív egymásra talált. Mikor az ajkuk 

végre szétvált, hosszan, mélyen egymás szemébe néztek. 

– Dora… ó, gyönyörű, büszke Dorám! Annyira boldoggá tesz a szerelmed! 

– suttogta Frank lázas gyöngédséggel. 

A lány olyan édesen és elragadóan mosolygott, ahogy még soha senki nem 

láthatta mosolyogni Dora Lindet. 

– Pedig énnálam biztosan nem lehetsz boldogabb, Frank. Énnekem te 

jelentesz mindent, ami a boldogsághoz kell. Rajtad kívül nincsen senkim, még 

az anyám is idegen a szívemnek. Nincs másom, csak te, és ezért te vagy a 

mindenem! 

Frank megint megcsókolta, és olyan gyöngéden nézett rá, hogy a lány 

beleborzongott. 

– Édes szerelmem, soha többé nem leszel magányos! Nem egyedül az én 

szívem dobog érted. Van még valaki, aki teljes szívéből szeret téged, s aki 

számára a te boldogságod fontosabb, mint a magáé. 

Dora kérdően nézett rá. 

– Csak nem az a titokzatos idegen az, aki téged hozzám küldött? 

– Igen, Dórám, ő az. 

A lány hozzásimult. 

– Akkor… akárki legyen is az az ember, örökre áldani fogom a nevét. 

Szeretni fogom őt, mert neki köszönhetlek téged, és neked köszönöm a 

boldogságomat. De mondd csak, még most sem árulhatod el nekem a titkát? 

A férfi áhítatosan megcsókolta Dora mindkét kezét. 

– Nem tehetem, Dórám. Hiszen nem az enyém ez a titok. Csak annyit 

mondhatok, hogy végtelenül drága vagy neki. El sem képzelheted, mennyire. 

Ez az ismeretlen, bár távol áll tőled, figyelemmel kísérte életed minden 

mozzanatát. De meg kellett elégednie a látszattal, ezért azt hitte, hogy boldog 

vagy a mostohaapád házában. Jó oka volt rá, hogy távol tartsa magát tőled, 

többek között az, hogy boldognak, elégedettnek hitt, és úgy gondolta, nincs rá 

szükséged. Állandóan vágyott utánad, mégis képes volt távol maradni tőled, a 



lelki nyugalmad érdekében. Amikor először jártam Németországban, megkért, 

hogy vigyek felőled hírt. Találkozni akartam veled, de ahogy már meséltem, 

nem sikerült. Úgy tértem haza, hogy semmit sem tudtam mondani rólad. Ez 

borzasztóan leverte, olyannyira, hogy megesett rajta a szívem. Ugyanis 

mindnyájan nagyon szeretjük ezt az embert. Végül elhatároztam, hogy újra 

megpróbálok a közeledbe férkőzni, hogy végre betekintést nyerhessek az 

életkörülményeidbe, s megállapíthassam, valóban boldog vagy-e. Azóta 

nyilván megkapta az értesítésemet. Meggyőződésem, hogy a dolgok jelenlegi 

állása mellett már nem fog sokáig titkolózni. Még ma megüzenem neki, hogy 

te már hozzám tartozol. Ez a hír végtelenül meg fogja örvendeztetni. 

Dora különös érzéssel hallgatta Marlow szavait. Kart karba öltve, szorosan 

összesimulva ballagtak a park belseje felé. 

– Rokonom talán ez az ismeretlen? 

– Igen, Dora. 

– Anyai vagy apai ágról? 

– Apairól. 

– És nem tartja a kapcsolatot édesanyámmal? 

A férfi egy pillanatig habozott, majd nyugodtan felelte: 

– Nem. Édesapád halála óta már nem. És nem is szabad semmiképpen 

beszélned róla az anyádnak. 

– Nem is fogok. Biztosan haragszik rá az az ember, amiért olyan csúnyán 

elbánt apámmal. 

– Hát te tudsz erről? 

– Christine mondta. Hát valóban igaz? 

– Fölöttébb valószínű. 

– Akkor nyilván a mostohámat sem igen szíveli. 

– A legkevésbé sem, édesem. De most ne kérdezősködj tovább, kérlek, légy 

még egy kis türelemmel! 

– Annyira különös, rejtélyes ez az egész – sóhajtott fél Dora. – Mintha 

érezném, ahogy ez az ismeretlen szüntelenül rám gondol. Talán ezért volt 

bennem mindig az a megmagyarázhatatlan vágy, amely a messzeségbe 

vonzott… 

Frank szeretettel nézett rá. 

– Úgy lehet, Dórám. De most beszéljünk már valami másról. 

– Jól van, szívem – élénkült meg Dora. – Kérlek, mesélj valamit a 

szüléidről, az életedről! 

Frank megszorította a karját. 

– Nagyon szeretem a szüléimét. Édesapám olyan férfi, aki már puszta 

megjelenésével is tiszteletet ébreszt az emberekben. Anyámat biztosan 

rokonszenvesnek fogod találni. Nem olyan szép, fiatalos és elegáns, mint a te 



anyád. Kicsit már őszül, de kecses, filigrán alkat, nem néznéd ki belőle, hogy 

ekkora fia van. Apám és én nagyon elkényeztetjük, és ő is elkényeztet minket. 

– Mesélj csak tovább – nevetett Dora. – Annyira kedvesen hangzik! 

– Készülj föl rá, hogy az első hetekben egy tapodtat sem enged majd el 

maga mellől. Világéletében lányt szeretett volna, s azt hiszem, téged rögtön a 

szívébe fog zárni. Hanem hát folytassuk a beszámolót. A szüleim nagyon 

gazdagok, biztos alapokra helyezték a vagyont. Hatalmas, jól termő birtokaink 

vannak, valóságos földi paradicsom, majd meglátod. Csak úgy ontják a 

nyersanyagot a konzervgyáraink számára. A cégünk nevét szinte az egész világ 

ismeri. Csakhogy ez nem volt ám mindig így. Tíz évvel ezelőtt a Marlow és Fia 

cég komoly gondokkal küszködött. Szerencsétlenségek egész sora zúdult 

apámra, s már az egzisztenciáját sem érezhette biztosnak. Szerencsére volt egy 

igaz, hű barátja, aki jelentős összeget kölcsönzött neki. Végül is így sikerült 

megmenekülnie a csődtől. Ezer más alkalommal is apám segítségére sietett ez 

a nemes lelkű barát, és nagy részben neki köszönhetjük, hogy most 

biztonságban, sőt fényűző viszonyok közt élünk. Ő is német származású, és 

olyan közel áll hozzánk, mintha a legszűkebb család tagja volna. Végtelenül 

magányos ember, akit sok csapás ért az életben, de mi nagyon szeretjük. A 

szüléimét nem számítva, nincs ember, akit jobban szeretnék és becsülnék, 

mint őt. 

Dora kutatóan nézett a fiú szemébe. 

– Ez az ember talán az én ismeretlen rokonom? 

– Nem szabad még kérdezősködnöd, életem. Hamarosan mindent 

megtudsz. 

Frank folytatta elbeszélését, s nem győzte magasztalni családja jótevőjét. 

Dora szenvedélyes érdeklődéssel hallgatta. 

– Legszívesebben itt hagynék csapot-papot, s már most megszöknék veled 

– mondta végül a fiatalember. – Csakhogy a te helyzetedben ez most 

lehetetlen. Nem távozhatsz lopva az anyád házából. Annak rendje s módja 

szerint meg akarom kérni a kezedet édesanyádtól és a mostohaapádtól. De mi 

lesz, ha nemet mondanak? 

– Attól tartok, hogy így lesz – sóhajtott fel szorongva Dora. 

– Akkor a beleegyezésük nélkül foglak oltár elé vezetni. 

– Ez nem ilyen egyszerű, Frank. Kiskorú vagyok, csak három hónap múlva 

töltöm be a huszonegyedik évemet. Sajnos a tanácsos ragaszkodni fog a 

jogaihoz, mivel örökbe fogadott. Biztosan mindent megtesz majd, hogy 

elválasszon minket egymástól, hiszen eltökélt szándéka, hogy arisztokratához 

adjon feleségül. 

Frank összevonta a szemöldökét. 

– Egyetlen napra sem választhat el bennünket! 



– Hát akkor arra kérlek, titkoljuk el még egy darabig, hogy jegyesek 

vagyunk. Minden szörnyűségre föl kell vérteznem magam, ha ez egyszer a 

tudomására jut. Voltaképpen nem is tudom, meddig terjednek a jogai velem 

szemben, míg kiskorú vagyok. De egy biztos: ha megtudja, hogy nem Kranzau 

báróval, hanem veled jegyeztem el magam, nemigen maradhatok többé a 

házában. Úgy kell készülnöm, hogy bármikor elűzhet otthonról, hisz mindenre 

képesnek tartom. Mindenekelőtt Christinéről kell gondoskodnom. 

– Christine velünk jön, drágám, nem kell megválnod tőle. 

– Köszönöm, drága Frank! Ha kenyértörésre kerül a sor, biztosan a 

tanácsos szemébe vágom, hogy tudom, nem ő az igazi apám. Akkor pedig 

Christinének sem lesz maradása a Planitz-házban. Az a kérdés, rá tudja-e 

szánni magát, hogy átkeljen velem az óceánon. Nem fiatal már, s az ő korában 

nehéz egy ilyen súlyos döntést hozni. Majd meglátom, mit tehetek érte. 

Remélem, a nemrégiben befejezett munkám hoz majd annyit a konyhára, hogy 

gondoskodhatom a jövőjéről. 

– Mi az a munka, ami az én büszke Dórámnak biztosította a 

függetlenségét? 

A lány mesélt neki írói próbálkozásairól és a regényéről, amely éppen a 

kiadónál van, s amire mindennap várja a választ. 

– Szóval ilyen híres menyasszonyom lesz? – incselkedett Frank, bár 

igencsak leesett az álla a hír hallatán. 

Dora gondterhelten felsóhajtott. 

– Jaj, drága Frank, inkább nagyon szegény menyasszonyod lesz. A tanácsos 

pénzéből akkor sem fogadok el egy fillért sem, ha mégsem tagadna ki! 

A fiatalember szorosan magához ölelte. 

– Nem is kell, Dórám, nem lesz rá szükséged. Hidd el, cseppet sem számít, 

szegény vagy-e vagy gazdag! Szerencsére megengedhetem magamnak, hogy 

csak a szívemre hallgassak, ha párt választok. Még ha nem is én volnék apám 

egyetlen örököse, akkor is képes volnék rá, hogy biztonságot és kényelmet 

nyújthassak a feleségemnek. És téged akarlak, csak léged egyedül! Ha te az 

enyém leszel, akkor senki fiával nem cserélek ezen a világon! 

Dora ragyogó szemmel nézett rá, s arca valósággal átszellemült a 

boldogságtól. 

– Most már jöhet bármi, szerelmem! Mi ketten egymáshoz tartozunk! 

– Mindörökre, Dórám! De vajon nem fog-e nehezedre esni, hogy el kell 

hagynod a hazádat, s átkelned az óceánon? 

– A hazám te vagy, a te szíved az én otthonom. Ott akarok lenni, ahol te 

vagy, mert csak ott lehetek boldog. 

Már csak az maradt hátra, hogy megbeszéljék, hogyan tudnának 

kapcsolatban maradni és találkozni. 



– Reckenbergéknél találkozhatunk! Raina igaz barátnőm, teljesen 

megbízom benne. Segíteni fog, hogy nyugodtan beszélgethessünk. 

Ez ellen Franknak sem volt kifogása, így hát elérkezett az idő, hogy a két 

szerelmes búcsút vegyen egymástól. Sokáig húzták ezt a percet, de végül 

kénytelenek voltak elválni. Dora kiszakította magát kedvese karjából, s 

elsietett. 

A férfi sugárzó szemmel nézett utána, míg el nem tűnt a messzeségben. 

Aztán maga is elindult a park bejárata felé. Szíve-lelke a szerelem tüzében 

égett. „Édesem, Dora Lind” – suttogta magában. 

 

XI. 

 

Arnulf és Raina Reckenberg Barbara néni első látogatására készülődött. A 

fiatalasszony minden bátorságát összeszedte, s úgy öltözött és fésülködött, 

ahogy újabban megszokta. 

Arnulf nem is sejtette, hogy felesége mennyire retteg a kisasszony 

sasszemeitől és éles nyelvétől. Raina uralkodott magán, s kifelé könnyed 

nyugalmat mutatott. 

Négyet ütött az óra, s a ház elé befutott a kisasszony nagy, ódon kocsija. 

Arnulf a dolgozószobájában tartózkodott. Mikor jelentették neki, hogy a néni 

megérkezett, átment a szalonba. Raina ugyanebben a pillanatban lépett be a 

szalon másik ajtaján. Rendkívül elegáns, lenge délutáni ruhát viselt, melyet 

Dora választott a számára. Elragadóan nézett ki. 

Barbara néni szokásos fekete selyemruhájában jelent meg. Kalapja – egy 

meglehetősen sajátos darab – igen esetlenül billegett szürkés, feszesen 

föltűzött kontyán. A divattal nyilvánvalóan hadilábon állt, s a műrózsa, mely 

díszítette, sehogy sem illett az idős hölgy kemény, szigorú arcához. 

Unokahúgát megpillantva a kisasszony összecsapta a kezét, és fölkiáltott, arra 

sem hagyva időt, hogy az ifjú pár illendően üdvözölje. 

– Jóságos teremtőm, hát te meg hogy nézel ki? Valami táncmulatságba 

mégy? Vagy jelmezbálba? Miért nem értesítettetek, hogy más programotok 

van? – kérdezte bosszúsan. 

Raina összeszedte minden bátorságát. 

– Nem készülünk sehová, nénikém. 

– Hát akkor mit akarsz ezzel a cifrasággal? – firtatta könyörtelenül a 

kisasszony. 

– Ez egy egyszerű délutáni ruha, Barbara néni. 

– Úgy, délutáni ruha? Ki hallott már ilyen ostobaságot? Délutáni ruha! Egy 

fiatalasszony legföljebb akkor vegyen föl ilyen hivalkodó rongyot, ha valami 



társasági eseményre készül, na de otthonra? Négy háziruhát is rendeltem a 

kelengyédbe! 

Raina szíve a torkában dobogott, Arnulf homloka viszont fenyegetően 

elsötétült. Egyáltalán nem volt ínyére, hogy így leckéztetik a feleségét. 

– Úgy van – felelt meg Raina. – Ez az egyik háziruhám. 

Az idős hölgy szava elakadt, s erőtlenül zökkent le egy föleibe. 

– Ez… háziruha? – nyögte ki kis szünet után. – Hát akkor legjobb lesz, ha 

alaposan átnézem a szekrényedet! Úgy látszik, szép kis haszontalanságokat 

szedtetek össze Planitz kisasszonnyal! Hát nem mondom mindig, hogy amit az 

ember nem maga csinál, az sosem lesz rendesen megcsinálva! Azonnal vedd le 

ezt a ruhát, ez csak vendégségbe való. Ilyen esztelenséget! Mit képzelsz! Hát ez 

a báli topánka? Talán bizony selyemharisnyát is viselsz hozzá? Mondd, 

teljesen elment a józan eszed? Mi ez a maskara? Hát egy napra sem lehet 

magadra hagyni? Azonnal őrültségeket művelsz? Na eredj, és öltözz föl 

tisztességesen! 

Nagynénje durva kifakadása teljesen elbizonytalanította Rainát. Arcára 

kiült a régi, jól ismert félénk alázat. Úgy érezte, ismét súlyos teherként 

nehezedik rá Barbara zsarnoki akarata. 

Arnulf, felesége riadt arcára pillantva, rögtön megértette, mi lehetett a 

helyzet Buchenauban. Teljes szívéből sajnálta Rainát, és elfogta a félelem, 

hogy a kisasszony esetleg visszanyeri felette az uralmát. Heves vágyat érzett, 

hogy felesége segítségére siessen, és megvédje nagynénje befolyásától. 

– Bocsáss meg, hogy közbeszólok, Barbara néni, de nem szeretném, hogy 

Raina átöltözzön. Ma látogattál meg bennünket először, s a szüleim is 

hamarosan megérkeznek. Nagy nap ez a mi számunkra, és szerettem volna, ha 

a feleségem ennek megfelelően van felöltözve. 

Fél szemmel látta, hogy Raina megkönnyebbülten fellélegzik, s hálatelt 

pillantást küld felé. 

Barbara kisasszony azonban könyörtelenül folytatta: 

– A szüleid és énmiattam igazán nem kellett volna így kiöltöznie a 

feleségednek, Arnulf. De most már mindegy. Hanem legalább a hajadat hozd 

rendbe, mire a vendégek megérkeznek! Úgy nézel ki, mint valami komédiásné. 

Összevissza áll a hajad, tiszta kóc! Rossz rád nézni. Na, eredj, fésülködj meg 

tisztességesen! Én közben körülnézek egy kicsit. 

A fiatalasszony csattanós válaszon gondolkodott, Arnulf azonban ismét a 

segítségére sietett. 

– Kénytelen leszel hozzászokni Raina hajviseletéhez, Barbara néni. 

Szerintem nagyon jól áll neki, sokkal jobban, mint az az összetekert konty. 

Olyan könnyed és elegáns. Ragaszkodom hozzá, hogy így hordja a haját. 

Az idős hölgy sértetten nézett Arnulfra. 



– Ugyan, fura ízlésed lehet, Arnulf, ha ez tetszik neked! Szerintem 

borzalmas, de készséggel belátom, hogy Raina a feleséged, és neked kell 

engedelmeskednie. 

Arnulf nevetve kezet csókolt a kisasszonynak. 

– Ne mérgelődj, Barbara néni! Lásd be, egy ifjú férjnek nem feltétlenül 

olyan az ízlése, mint… 

Azt akarta mondani, mint egy öreg nagynéninek, de még idejében 

visszaszívta, nehogy megsértse a kisasszonyt. 

– …mint ahogy mások elvárnák. És be kell ismerned, hogy Rainának 

elragadóan áll az új frizura! 

Arnulf olyan szerelemittas pillantásokat vetett a feleségére, hogy Barbara 

elképedve meredt a fiatalokra. Igazság szerint legalább önmagának el kellett 

volna ismernie, hogy Raina így sokkal csinosabb, mit azelőtt. De túlságosan is 

bosszantotta, hogy ebben a házban nem az ő ízlése szerint mennek a dolgok, s 

hogy Raina már nem ugrik a szavára. Makacsul duzzogott, s továbbra is 

ragaszkodott hozzá, hogy átvizsgálja Raina ruhatárát. A fiatalember rosszat 

sejtett, és megpróbálta lebeszélni. A néni azonban nem tágított, ezért Arnulf 

gyorsan odasúgta a feleségének: 

– Ne hagyd magad! Ha segítségre lenne szükséged, itt leszek a közelben. 

Raina elpirult titkos örömében, és bátran fölszegte a fejét. Boldoggá tette, 

hogy Arnulf az ő oldalán áll. 

– Most már nem félek tőle, de azért köszönöm – súgta oda, majd követte 

nagynénjét a szobájába. 

Lehangoló jelenet következett. Szinte egyetlen ruhája sem nyerte el 

Barbara néni jóváhagyását. A kisasszony úgy menny- dörgött, mintha 

csínytevésen kapott cselédeket leckéztetne. Dórára is nagyon haragudott, 

amiért kihízelegte tőle, hogy ő választhassa ki Rairta ruháit. 

– Sejthettem volna, hogy csupa hivalkodó kacatot szemel ki. Hogy is 

képzeli; ilyen firlefrancra költeni a drága pénzt! Háromszor, ha fölveszed, s 

már el is dobhatod, hiszen olyan az anyaguk, mint a pókháló. Hát ez hallatlan! 

Mondhatom, magamon kívül vagyok! Persze, amit az ember nem maga 

csinál… ! Planitz kisasszonynak alaposan megmondom a véleményemet, nem 

fogja kitenni az ablakba! 

Rainának minden erejét össze kellett szednie, hogy állja nagynénje 

rohamát 

Nem is sejtette, hogy Arnulf a szomszéd szobában, az ajtó mellett 

hallgatózik, és alig bír magával. Már azon a ponton volt, hogy átrohan, és 

kikéri magának, hogy a néni ilyen hangot használjon a feleségével szemben. Ez 

persze azonnali teljes szakításhoz vezetett volna, s úgy tűnt, hogy ezt már nem 

is lehet elkerülni, ám az utolsó pillanatban megérkeztek a Reckenberg szülők. 



A fiatalember kihasználta az alkalmat, hogy véget vessen a szomszéd 

szobában zajló jelenetnek. 

– Raina, megérkeztek a szüleim. Kérlek, gyere, és üdvözöld őket! 

A fiatalasszony megkönnyebbülten sietett az apósáék fogadására. Arnulf 

meghajtotta magát az idős hölgy előtt, és a karját nyújtotta neki, de nem tudta 

megállni, hogy meg ne jegyezze: 

– Barbara néni, szeretnélek nyomatékosan megkérni, hogy ezentúl ne 

gyámkodj Raina felett! Hogyan szerezzen magának tekintélyt a személyzet 

előtt, ha úgy parancsolgatsz neki, mint valami taknyosnak? 

Az idős hölgy haragosan felkapta a fejét. Már éppen vissza akart vágni, de 

odakintről hirtelen meghallotta az idősebb Reckenberg hangját, és Arnulf 

pillantása, amely kísértetiesen emlékeztetett édesapjáéra, belefojtotta kitörni 

készülő felháborodását. Még az ő kemény szívének is volt egy gyönge pontja, 

és nem bírt haragudni Arnulfra, mivel a fiú szinte tökéletes mása volt az 

apjának. Csak ennyit szólt, kissé megbántva: 

– De hát én csak a legjobbat akarom Rainának! 

– Én ezt pontosan tudom, Barbara néni, de kérlek, értsd meg, hogy Raina 

már nem gyerek! Nem vezetheted örökké kézenfogva. Hadd érezze át, hogy 

most már egyedül felel a háztartásáért és az öltözködéséért is. Eleinte biztosan 

elkövet majd egy-két hibát, de idővel beletanul. Előbb-utóbb nagyszerűen 

megy majd neki, bár annyi biztos, hogy az ő háztartása sosem lesz ugyanolyan, 

mint a tiéd. Ez már csak így van, a fiataloknak gyakran vannak a szülőkétől 

eltérő elképzeléseik. De te a gondos és szigorú neveléseddel megadtad 

Rainának a legjobb alapokat, most már nyugodtan lehetsz egy kicsit elnéző. 

Kérlek, ne nehezítsd meg a dolgát! 

Arnulf szavai a diplomatikus fogalmazás ellenére is olyan nyomatékosan 

hangzottak, hogy a kisasszony – életében először – elgondolkozott az 

unokahúgához fűződő kapcsolatán. Nem is ellenkezett tovább, csak annyit 

mondott még egyszer: 

– Én csak a javát akarom! 

Raina közben üdvözölte apósát és anyósát, akik egészen el voltak 

ragadtatva attól a változástól, amelyet a menyükön tapasztaltak. Amikor 

Arnulf belépett az idős hölggyel, Reckenbergné éppen felkiáltott: 

– Nahát, Raina, milyen elragadóan festesz! Rád sem ismerek! Elbűvölő 

fiatalasszony lett belőled. Nagyon örülök! 

Arnulf apja is kedvtelve szemlélte Rainát. Ajkához vonta a kezét, kissé 

tréfás hódolattal megcsókolta, és a maga előkelő, lovagias modorában bókokat 

mondott. A fiatalasszony zavartan elpirult a dicséretre, ami csak fokozta báját. 

Barbara néni egyértelműen vereséget szenvedett. Arnulf szülei 

megdicsérték a kifogásolt ruhát és hajviseletet, s egyáltalán nem ítélték 



hivalkodónak, sokkal inkább ízlésesnek és elegánsnak. A kisasszony kénytelen 

volt beadni a derekát. Raina tehát learatta első diadalát fölötte! Érezte 

azonban, hogy egyedül semmiképpen sem vívhatta volna ki a győzelmet, csak 

így, Arnulf és a szülei segédletével. 

Teázás után az urak Arnulf szobájában szivarra gyújtottak, a hölgyek pedig 

körbejárták a lakást. Barbara néninek sikerült erőt vennie magán és enyhébb 

tónusban kritizálni azt, ami nem nyerte meg a tetszését. Látta ő jól, hogy a 

háztartás éppúgy nem az ő szándékai szerint alakult, ahogy az ifjú úrnő külseje 

sem. Reckenbergnének azonban módfölött tetszett minden, és olyan 

lelkesedéssel dicsért, hogy az még Barbara néni ellentmondást nem tűrő 

önbizalmát is megingatta kissé. 

– Igazán el vagyok ragadtatva! – kiáltotta végül a báróné, Barbara néni 

kezét szorongatva. – Csodálatosan rendezted be az új otthonukat, Barbara 

kedves. Elbűvölő, milyen ügyesen hangoltad össze ezeket a kissé súlyosabb 

bútorokat a szűkös városi lakással! 

– Planitz kisasszonyt illet minden elismerés – tiltakozott erélyesen a 

kisasszony. – Ő volt a lakberendezőnk. Nekem nem volt rá időm, de ha rajtam 

múlik, bizony nem így nézne ki ez a lakás – szögezte le élesen. 

Reckenbergné ismerte persze a kisasszony ízlését. Bizalmasan átölelte a 

vállát, s békítőleg megjegyezte: 

– Ugyan már, Barbara, hisz minden olyan takaros, még ha nem is teljesen a 

te ízlésed szerint való. A gyerekeink biztosan nagyon jól fogják itt érezni 

magukat, amíg át nem költöznek Reckenbergbe. Végül is ez a legfontosabb, 

nem? 

Barbara néni titkon úgy érezte, az volna a legfontosabb, hogy az ő feje után 

menjenek a dolgok, de ezt azért mégsem mondhatta ki. 

Raina egyre nyugodtabb, magabiztosabb lett. Végül képes volt olyan 

elfogulatlanul viselkedni a nénje jelenlétében is, mint ahogy az utóbbi 

hetekben megszokta. Reckenbergék nem győztek álmélkodni rajta, és Barbara 

néni is döbbenten meresztette a szemét, hogy a fiatalasszony milyen ügyesén, 

könnyeden társalog, s milyen magabiztosan nyilatkozik. Mindeddig a maga 

teremtményének tekintette Rainát, aki teljes mértékben tőle függ, akinek 

nincs saját véleménye, akarata, s aki teljesen alárendeli magát az ő 

irányításának. Most első ízben döbbent rá, hogy Raina önálló, gondolkodó 

ember, aki rövid idő alatt meghökkentő fejlődésen ment át, amire ő sohasem 

tartotta volna képesnek. Minél magabiztosabban viselkedett Raina, annál 

tanácstalabbul bámult az idős kisasszony. És valami bizonytalan érzés azt 

súgta neki, hogy hibát követett el Raina nevelésében. 

Ám ez az érzés rendkívül kellemetlen volt az uralkodó természetű, 

céltudatos kisasszonynak. Az ilyen típusú ember, aki tévedhetetlennek képzeli 



magát, és azt hiszi, hogy mindig feddhetetlenül cselekszik, igencsak kelletlenül 

és nehezen látja be, hogy ő is elkövethet hibát, tévedést. Barbara néni tehát 

nem túl rózsás hangulatban indult hazafelé. 

Útközben egyszer csak Dora Planitzot pillantotta meg, aki épp bevásárló 

körútját végezte. Megállíttatta a kocsit, s odakiáltott neki. Nem állhatta meg, 

hogy ne engedje ki alaposan a mérgét. 

– Jó napot, Buchenau kisasszony! – üdvözölte Dora mosolyogva, s 

udvarias csókot lehelt a kisasszony kelletlenül odanyújtott kezére. Látta, 

milyen felhős Barbara néni homloka, s azonnal megsejtette, hogy 

Reckenbergéktől jön. 

– Jó napot, Planitz kisasszony! Jó, hogy találkozunk, éppen magára van 

szükségem – kezdte a kisasszony növekvő haraggal. 

– Miben lehetek a szolgálatára, méltóságos kisasszony? – kérdezte a lány, 

továbbra is mosolyogva. 

– A szolgálatomra? – fortyant föl az idős hölgy. – Isten őrizzen meg attól, 

hogy még egyszer igénybe kelljen vermem a szolgálatait! Ne vegye rossz néven 

a haragomat, de ha sejtettem volna, miféle ruhákat választ Rainának, egészen 

biztosan nem bíztam volna magára a vásárlást. 

Dórát csöppet sem sújtotta le ez a kifakadás. Csibészes mosolyt villantott a 

kisasszony felé. 

– Hát nem csinosak a ruhák? Látnia kéne, milyen csodásan állnak 

Rainának! – felelte álságosán. 

– Köszönöm szépen! Épp eleget láttam ma délután! Azt nem tudom, hogy 

csinosak-e azok a rongyok, a flancoláshoz nem értek. Az viszont biztos, hogy 

nincs köztük egyetlen praktikus, szolid darab sem! Jóságos Istenkém, azok a 

pókhálóforma anyagok! Hát nem a lelkére kötöttem, hogy jó minőségű, tartós 

anyagú, tisztességesen megvarrt holmikat vegyen? 

- Úgy is tettem, méltóságos kisasszony. Csupa elsőrangú anyagot 

szereztem. 

– Csupa méregdrágát, kisasszony! Elég egyszer fölvenni, máris szétmegy! 

– Dehogy is. Ezek a puha, modem anyagok hihetetlenül tartósak, 

bármilyen könnyűnek látszanak is. Sokkal tartósabbak, mint a régimódi, 

merev selyemanyagok, amelyek olyan könnyen gyűrűdnek. 

– Képtelenséget állít! Nézze csak meg ezt a fekete selymet, már hatodik éve 

hordom, és olyan, mint új korában. 

Dora ajka körül mosoly játszott. 

– Hat éve? Nos… ilyen hosszú idővel valóban nem számoltam. Hiszen a 

ruhák hamarabb kimennek a divatból! Raina katonatiszt felesége, társasági 

asszony lesz, később meg Reckenberg úrnője! Nagyon vigyáznia kell a 

kifogástalanul elegáns és előkelő megjelenésre! 



– Badarság! Maga szerint az előkelő, hogy egy ilyen semmi kis anyag olyan 

szorosan simul az ember testére, hogy… jobb is, ha nem mondok semmit! 

Nézze meg ezt az ómódi selymet, ez bezzeg tisztességesen takar! Ehhez bezzeg 

nem kell holmi selyemharisnyákat fölvenni! Mikor mindenki tudja, hogy a 

gyapjú sokkal egészségesebb. A selyemharisnya is a maga lelkén szárad, ha 

nem csalódom?! 

Dora alig tudta elfojtani kacagását. Tréfásan eltúlzott bűnbánattal felelte: 

– Buchenau kisasszony… beismerem a bűnömet. 

– Na és a frizura, meg Raina lehetetlen viselkedése? Netán ez is a maga 

műve? 

Dora bólintott, olyan arccal, mint aki maga is meg van rendülve önnön 

züllöttségén. 

– Igen, Buchenau kisasszony. Be kell ismernem, hogy titokban 

rendszeresen tanítottam Rainát. Kecs- és bájtanórákat adtam neki. 

– Micsodát? 

– Kecs- és bájtanórákat. 

– Gúnyt űz belőlem, kisasszony? – bőszült föl az idős hölgy. 

Dora megfogta a kezét, és váratlanul nagyon komolyan nézett rá. 

– Isten őrizzen, méltóságos kisasszony. Kérem, ne haragudjon rám. Én 

csak… meg akartam óvni Rainát attól, hogy boldogtalan, elhanyagolt asszony 

váljék belőle. Mert menyasszony korában az volt, elhanyagolt és boldogtalan. 

Ha olyan maradt volna, amilyen régebben volt, sosem tudta volna 

meghódítani a férjét, és akkor nagyon boldogtalanok lettek volna mindketten, 

higgye el! Így viszont van rá remény, hogy mégis boldogok lesznek, és 

mégiscsak ez a legfontosabb, nem igaz? Magának jó szíve van, biztos örül, 

hogy Reckenberg urat annyira elbűvöli a felesége, hogy nem kacsingat már 

más nők felé. Kérem, ne szidjon többet, és ne haragudjon rám! 

Az idős hölgy elgondolkozva nézett Dora szép, könyörgő szemébe. Szigorú 

arca lassacskán megenyhült. Dora szavai korántsem maradtak hatástalanok, 

főleg Arnulf hasonló értelmű megjegyzései után. 

– Az a szerencséje, hogy magára nem lehet komolyan haragudni. Alaposan 

rászedett, s ezért kártérítést kell követelnem. A legközelebbi üzletnél, amelyet 

apjaurával lesz szerencsém kötni, két százalék felárat fogok felszámolni. 

– Felőlem akár négyet is felszámolhat, Buchenau kisasszony – kacagott 

Dora. 

Az idős hölgy is nevetett, bár kissé gunyorosan. 

– Maga persze pontosan tudja, hogy az apjából egy fillérrel sem lehet 

többet kihúzni, mint amennyit maga adni akar. Hanem a kártérítésemről nem 

mondok le. Legalább azt a szívességet tegye meg, hogy elárulja, miért 

szerződik idén az apja olyan hatalmas mennyiségekre? 



Dórát roppantul mulattatta a kisasszony, de azért igyekezett komoly képet 

vágni. 

– Szívesen elmondom, amennyit tudok, méltóságos kisasszony. Azért 

vásárol ekkora tételben, mert meg van róla győződve, hogy Németország 

háború előtt áll. Abban reménykedik, hogy akkor majd mindenen két-

háromszoros haszonnal tud túladni. 

Az idős hölgy döbbenten meredt rá. 

– Szóval ez az oka. De hisz ez badarság! Németország és a háború; micsoda 

őrült gondolat! 

– Nem is én mondom – vont vállat Dora. – Én csak a kérdésére feleltem. 

Barbara von Buchenau váratlanul harsány nevetésben tört ki. 

– Nahát, ha a kedves édesapja valóban erre spekulál, akkor ugyancsak 

elspekulálja magát! Manapság már nincsenek háborúk! A civilizált 

Európában! Hát minek csinálják állandóan azokat a békekonferenciákat vagy 

miket? Ha erre számít apjaura, akkor bizony félrevezették. Én ugyan nem 

bánom, én már leszerződtem vele, s nem az én bajom, ha rajtaveszít. Ilyen 

gazdag embernek meg sem kottyan egy kis veszteség. 

– Akkor hát köztünk szent a béke? – kérdezte a lány hamiskás mosollyal, s 

a kezét nyújtotta, 

– Nem bánom – nevetett megenyhülten a kisasszony. – Kvittek vagyunk. 

Üdvözlöm az édesapját, és üzenem, hogy fel fog sülni a háborújával. Nyakán 

marad az összes konzervje, ha arra vár. 

– Ezt inkább talán nem adom át neki, méltóságos kisasszony. Üzleti 

dolgokban nem ismeri a tréfát. 

– Na jó, hát akkor ne mondja meg. Hisz rájön majd magától is, hogy 

tévedett. Agyő, Dora kisasszony! 

-Isten áldja, Buchenau kisasszony! – felelte vidáman Dora. 

A kisasszony jelt adott a kocsisának, hogy indulhat. Komor kedve végre 

földerült kissé. Így utólag kétszeresen is örült a tanácsostól kicsikart tizenkét 

százalékos emelésnek. Elégedetten konstatálta – már sokadszor hogy ezúttal ő 

bizonyult okosabbnak. Emelkedett hangulatban kocsikázott el pompás 

termést ígérő földjei mellett, és már el is feledkezett Raina „firlefrancos” 

ruháiról. 

 

XII. 

 

Frank Marlow, miután a városi parkban elbúcsúzott Dórától, a távírdába 

sietett. Sürgönyt fogalmazott: „Azonnal jöjjön! Jelenléte föltétlenül szükséges! 

Frank”. A táviratot megcímezte, és haladéktalanul föladta. Aztán visszatért a 



szállodába. Alighogy végzett az ebéddel, táviratot kapott az édesapjától. 

Izgatottan átfutotta, s fellélegzett. 

– Nagyszerű! Akár meg is spórolhattam volna a táviratomat – gondolta 

elégedetten. 

Apja a következőket üzente neki: „L. elutazott. Július 23-án érkezik 

Hamburgba. A megbeszélt szállodában vár téged. Apád”. 

Frank nagy örömmel fogadta a hírt. Dórával folytatott beszélgetése 

világossá tette számára, hogy segítséget kell hívnia. Hiszen előfordulhat, hogy 

a kereskedelmi tanácsos valamilyen úton-módon megakadályozza, hogy 

találkozzék Dórával, s ez ellen ő egyedül semmit sem tehetne. Édesapja 

távirata azonban – óriási megkönnyebbülésére – megerősítette, hogy már 

úton van a segítség. Boldogan átadta magát az álmodozásnak. Dora iránti 

szerelme e röpke pár nap alatt annyira megerősödött és elmélyült, hogy semmi 

esetre sem mondhatott le a lányról. És jól tudta, hogy nincs az a lány a világon, 

akinek az ő szülei jobban örülnének. 

Mindig is tevékeny, szorgalmas fiatalember volt, egy percig sem tudott 

nyugton ülni, de most leheveredett a díványra, és elábrándozva cigarettázott 

egy jó ideig. Nem aggódott többé a tanácsos várható ellenkezése miatt, tudta 

jól, hogy biztos eszköz van a kezében a legyőzésére. Úgy döntött, egyelőre 

titokban tartja eljegyzését Dórával, míg meg nem érkezik Németországba a 

titokzatos segítő. 

Kis idő múltán fölkelt a díványról, és az asztalhoz ült, hogy részletes 

levélben tudassa szüleivel a történteket. Megírta nekik, hogy eljegyezte Dora 

Lindet, s az áldásukat kérte a frigyre. Ezt a levelet maga vitte a postára. 

Másnap délben sétálni indult. A forgalmas piactéren Arnulf Reckenbergbe 

és néhány katonacimborájába botlott. Az urak éppen szolgálatból jöttek, s a 

közeli borozóba tartottak, egy kis kora délutáni iszogatásra. Arnulf odalépett a 

fiatalemberhez, bemutatta neki a barátait, s fölszólította, hogy csatlakozzék 

hozzájuk. 

Frank egy darabig tétovázott. 

– Nem szeretnék zavarni – bökte ki végül, az ismeretlen katonatisztekre 

pillantva. 

Ők azonban gyorsan eloszlatták a kételyeit, s nevetve kérték, hogy tartson 

velük. Néhány perc múlva mindnyájan jó bor mellett üldögéltek a borozó egy 

kedélyes zugában. 

Arnulfnak gondja volt rá, hogy áthidalja a társalgás kezdeti nehézségeit, s 

mivel Frank fölöttébb szórakoztató társaság volt, s művelt, sokat látott ember 

lévén lenyűgözően tudott csevegni, igencsak megnyerte a tisztek tetszését. A 

kis társaság fesztelenül mulatott. 



A tiszt urak hamarosan felajánlották Franknak, hogy töltse társaságukban 

a szabad estéit. Arnulf megemlítette, hogy új barátjuk kitűnően lovagol, s 

Berlinben a legmerészebb lovas mutatványokkal kápráztatta el, így hát 

meghívták a lovaglópályára is. A legpompásabb, legjobb természetű hátasokat 

ígérték neki, és megállapodtak egy közeli időpontban, amikor majd közösen 

kilovagolnak Reckenbergbe. 

Frank tehát egy csapásra megnyerte a tisztek barátságát és rokonszenvét. 

Kedélyesen telt az idő. Arnulf állt fel elsőként az asztaltól. A borozgatás kissé 

hosszúra nyúlt, ő pedig már hazavágyott ifjú feleségéhez, aki napról napra 

jobban elbűvölte. A többiek tartóztatni próbálták, ő azonban határozott 

mozdulattal eltolta a poharát, és fölemelkedett. 

– Nekem most el kell mennem, de önök azért ne zavartassák magukat! – 

búcsúzott határozottan. 

– Na de Reckenberg, ne legyen már ünneprontó! Hisz csak most kezdődik 

az igazi mulatság! 

– Leülni, Arnulf! Micsoda dolog ez? Olyan jól mulatunk így együtt! Ez az 

ördögadta amerikai lenyűgözően mesél! 

– Ülj már le, Arnulf! Pincér! Még egy fláskával! 

– Ugyan már, bajtársak, hagyjátok Reckenberget. Új házasokat nem szabad 

tartóztatni. Mi is hamarosan fölkerekedünk, és hazamegyünk szépen, 

pihentetni a vén csontjainkat. 

A kitörő hangzavarban Arnulf odaintette a pincért, és fizetett. Frank is 

távozni készült. 

– Hát ön is elhagy bennünket, Marlow úr? – kérdezte egy fiatal tiszt. 

– Én is csatlakoznék Reckenberg úrhoz. 

– Nahát, ha maga is komiszul dezertál, akkor mára vége a dalnak. Gyerünk 

haza mindnyájan! 

Amint emelkedett hangulatban kitolongtak a borozóból, Planitz kocsiját 

pillantották meg. A tanácsos épp hazafelé tartott a gyáraiból. 

Meglepetten látta Marlow-t a tisztek társaságában. Reckenberg még belé is 

karolt az amerikai fiúba! Látni való volt, hogy a legjobb barátságban van az 

egész társasággal. 

Helene asszony persze tájékoztatta az urát arról, hogy Marlow még 

Berlinben összebarátkozott von Reckenberggel. Már ez is épp elég bosszúság 

volt a tanácsosnak. Most pedig látnia kellett, milyen lelkesen barátkoznak vele 

az előkelő regiment tisztjei, egytől egyig tiszta vérű arisztokraták. Planitz dúlt- 

fúlt tehetetlen mérgében. „A magunkfajta – gondolta fogcsikorgatva – kezét-

lábát töri, hogy bejuthasson ezekbe a körökbe, ezt az amerikai taknyost meg 

csak úgy körülrajongják a két szép szeméért.” 



Mindazontáltal rendkívül szívélyesen köszöntötte a fiatal tiszteket. Amazok 

igen tartózkodóan viszonozták előzékenységét. Ok nem álltak üzleti 

kapcsolatban a tanácsossal, és mivel személyesen nem volt nekik 

rokonszenves, semmi okuk nem volt a szívélyeskedésre. Beérték a kötelező 

udvariassággal. Planitz nem volt ugyan finom érzésű ember, de még ő is 

kénytelen volt észrevenni tüntető hűvösségüket. Ez még csak növelte Frank 

iránti haragját. A fiatalember úgy viselkedett, mintha természetadta joga volna 

ezekben a körökben forgolódni. A tanácsos szívében egyre nőtt a vágy, hogy 

nemesembert fogjon meg vejéül. Még otthon, az asztalnál sem állhatta meg, 

hogy a haragját ki ne töltse a feleségén meg a leányán. 

A tisztek elkísérték Frankot a sarokig, majd megálltak, hogy elbúcsúzzanak. 

Ebben a pillanatban Kranzau báró lépett oda a csoporthoz. Mint kiderült, 

üzleti ügyei szólították a városba. Most ő is a kocsmába tartott, amelyet épp 

elhagyott a tiszti társaság. Miután mindenkit üdvözölt, Franknak is 

bemutatták, aki természetesen különleges érdeklődéssel méregette a fiatal 

bárót. Tehát ő az a férfi, akinek a kereskedelmi tanácsos odaígérte a lánya 

kezét! Különös érzés szorongatta a szívét, míg a napbarnított, kissé durva 

arcot fürkészte. 

A báró hangosan és közönségesen beszélt, volt valami otromba és 

erőszakos a modorában. Frankra szinte ügyet sem vetett, a többieket azonban 

igyekezett rábírni arra, hogy térjenek vissza a borozóba. Azok nevetve 

szabadkoztak. 

– Nem, Kranzau, te nem vagy képes mértéket tartani. Annak pedig 

macskajaj a vége. Részemről passz. 

– Nekem sincs kedvem. Vén csontjaim már nagyon elfáradtak. 

Hazamegyek inkább, hunyok egyet, aztán meg szépen megvacsorázom a 

kaszinóban, s legföljebb egy-két pohárka fröccsöt iszom hozzá. 

– Pfuj, fröccs! – borzongott össze Kranzau. – Abban túl sok a víz! Nem 

lehet igaz ember, aki azt várja tőlem, hogy vizet igyák! Még a csizmámban is 

jobb helye van annak, mint a gyomromban. Hát senki nem tart velem? A 

vendégeim vagytok, ma adakozó kedvemben vagyok! – harsogta a báró, s 

egyiküknek durván a vállára vert. 

A megütött tiszt tréfásan úgy tett, mintha össze akarna csuklani. 

– A kulcscsontom, Kranzau! Ahová te odacsapsz, ott többé fű nem terem! 

Képes lennél egy igazi német lovagot egyetlen ökölcsapással leteríteni. 

Kranzau gőgösen felnevetett. Szerfölött nagyra volt a testi erejével. 

– Na, senki többet? Mondhatom, szégyen! Hát német ember az, akire úgy 

kell rátukmálni az itókát? 

Két tiszt végül csatlakozott hozzá, a többiek hazaindultak. Frank még egy 

darabon elkísérte Arnulfot. 



– Na, ezek aztán jó kezekbe kerültek! – jegyezte meg az ifjú tiszt két társára 

célozva, akik engedtek Kranzau erőszakoskodásának. 

– Hogy érti ezt? – kíváncsiskodott Frank. 

– Ha ez a Kranzau ivócimborára talál, akkor el nem ereszti, míg eszméletén 

van. Ő maga hihetetlenül bírja az italt. Ki nem állhatom ezt az alakot, és 

kerülöm is a társaságát, amennyire tehetem. Semmiben nem tud mértéket 

tartani. Iszik, kártyázik, a nőket meg aztán az isten mentse meg tőle! Én sem 

vagyok szent, és benne voltam már jó néhány őrültségben, de amit Kranzau 

művel, az már visszataszító. Persze, ez maradjon köztünk, Marlow úr. 

Frank elgondolkozva hallgatott. Ennek az embernek akarja a tanácsos 

Dórát kiszolgáltatni! A szívében csak úgy forrt a harag és fölháborodás. A 

következő saroknál elbúcsúztak. 

– Remélem, hamarosan meglátogat bennünket – mondta Arnulf, és kezet 

nyújtott. 

– Örömmel – felelte Frank. 

– Akkor hát a mihamarabbi viszontlátásra. 

– A viszontlátásra. Kérem, adja át üdvözletemet a kedves feleségének! 

– Köszönöm. 

Arnulf megszaporázta a lépteit. Egyre jobban gyötörte a Raina utáni 

vágyakozás. Az egyik üzletből egyszer csak Sundheim bárónő toppant elébe, 

rafináltan csábító öltözékben. Megpillantotta a fiatalembert, és kacér 

tekintetével megpróbálta feltartóztatni. 

Nagy csalódására azonban nem járt sikerrel, mert már rég elvesztette 

felette a hatalmát. A férfi ebben a pillanatban világosan érezte, hogy soha 

egyetlen nőt sem szeretett olyan tisztán és mélyen, mint ifjú feleségét. 

Udvariasan, de hűvösen üdvözölte a bárónőt, majd továbbsietett. 

Amikor végre Raina előtt állt, úgy érezte magát, mint aki üdítő forráshoz 

érkezik hosszas, kimerítő vándorlás után. A fiatalasszony fülig pirult a férje 

láttán, de sikerült olyan fesztelenül, vidáman mosolyognia, hogy Arnulf nem is 

sejthette, milyen vágyakozva várt rá. Raina nagyon tudott uralkodni magán. 

Arnulf egyáltalán nem volt elégedett a fogadtatással. Őt mindig hajtotta haza a 

türelmetlen vágy, és azt szerette volna, ha a felesége is így fogadja, és a karjába 

veti magát. Minden egyes alkalommal mélységesen elkeserítette a 

tartózkodóan barátságos üdvözlés. 

Raina persze Éva leánya volt, hogy is ne vette volna észre, hogy Arnulf 

minden egyes szavával és pillantásával a szerelméért eseng. Végtelenül 

boldoggá tette ez a tudat. Úgy érezte, mintha még az udvarlás korában 

volnának ők ketten, és annyira szívéhez szólt a férfi gyöngéd, mégis sürgető 

közeledése, hogy legszívesebben azonnal elárulta volna neki, hogy szereti. De 

most már okos volt és ravasz, s tudta, hogy egyedül az ő önuralmától függ 



jövendő tartós boldogságuk. Ha túl hamar megadja magát, akkor Arnulf 

előbb-utóbb tovább csapong a könnyen elért győzelem után. És akkor többé 

nem találják meg egymást. 

Erőt vett hát magán, bármilyen nehezére esett is. És amikor Arnulf az 

ebédnél átadta Marlow üdvözletét, érdeklődni kezdett a fiú után, csak hogy 

semleges témáról beszélhessen. Arnulfnak ez a legkevésbé sem volt ínyére. 

Kelletlenül mesélt Marlow-ról, pedig, ha őszinte akart lenni, kénytelen volt 

beismerni, hogy a fiú igazán érdekes és szeretette méltó személyiség. Végül 

gyanús hirtelenséggel másra terelte a beszélgetést. Barbara néni előző napi 

látogatását emlegette inkább, és sikerült megmosolyogtatnia Rainát, mikor az 

idős kisasszony fölháborodott sápítozását utánozta. 

 

Néhány nappal később Dora értesítést kapott a kiadójától. Tudatták vele, 

hogy regénye rendkívüli módon megnyerte a tetszésüket, és a szokásos 

feltételek mellett elfogadják. Egy csekket is mellékeltek, amit a lány 

föllélegezve rejtett asztalfiókjába. Úgy döntött, amint a városba megy, kiváltja. 

Most már bármi történik is, gondoskodhat Christinéről. 

Az öreg komorna kisvártatva belépett hozzá. Dora megragadta a kezét. 

– Gyere, Christine, ülj le! Szeretnék valamit megbeszélni veled. 

Az idős asszony nagy szemeket meresztett, s bátortalanul leereszkedett az 

egyik szék szélére. Még mindig tegezte, és Dorkának szólította kedvencét, az 

pedig teljes szívéből szerette őt, és egyáltalán nem úgy bánt vele, ahogy 

szolgával szokás, Christine mégis mindig úgy viselte magát, ahogy 

alárendelthez illik. 

– Mi történt, Dorkám? Úgy csillog a szemed, mintha valami különlegesen 

jó híred volna. 

– Igen, drágám, csodálatos dolog történt, de senkinek sem szabad 

elárulnod. 

– Emiatt sose aggódj! Tudod, hogy megbízhatsz bennem. 

Dora komolyan bólintott. 

– Igen, Christine, tudom, milyen megbízható vagy. Akkor most jól figyelj! 

Már említettem neked, a tanácsos azt akarja, hogy Kranzau báróhoz menjek 

feleségül. 

Christine gondterhelten felsóhajtott. 

– Tudom, Dorkám. Isten látja lelkemet, boldog vagyok, hogy nem akarsz 

engedelmeskedni neki. Tudod, a tanácsosné asszony komornája régebben a 

báró úr megboldogult édesanyjánál szolgált, és bizony förtelmes dolgokat 

mesélt a báró viselt dolgairól. Tudom, erre azt mondod, cselédpletyka, meg 

sem kell hallgatni. És nem is kell, nem a te fülednek való az ilyesmi. Elég 



annyi, hogy nagyon örülök, hogy nem akarsz hozzámenni. De ugye biztos, 

hogy nem akarsz, Dorkám? 

Dora komoran maga élé bámult. 

– Ebben egészen biztos lehetsz, Christine. Inkább meghalnék, mint hogy 

egy ilyen emberhez kössem az életemet. De mégiscsak el fogom jegyezni 

magam. Jobban mondva, ez már meg is történt. 

Christine örömében összecsapta a kezét. 

– Tényleg, Dorkám? Ez igaz? 

– Igaz hát. Ilyesmivel nem tréfál az ember. 

– És tudhatnám, ki az a szerencsés? 

– Természetesen. Frank Marlow a vőlegényem. 

Christine újfent halálra rémült. 

– Jóságos Isten! Az az idegen úr, aki az óceán túlsó partjáról érkezett? 

– Igen… ő az. 

– És követni fogod olyan messzire? 

Köveni fogom! 

Az öreg cselédnek könny szökött a szemébe. 

– Ó, Istenem, Dorkám… átmégy azon a nagy vízen? Jóságos teremtőm, mi 

lesz, ha valami szerencsétlenség történik? Hisz tudod, szegény jó apád… neki 

is egy ilyen nagy hajó okozta a vesztét. Nem lesz az életben egy nyugodt 

percem! Amennyire örülök, hogy eljegyezted magad, legalább annyira 

aggódom is érted, ha arra gondolok, hogy ilyen messzire kell – utaznod. Nem 

akar inkább a vőlegényed Németországba költözni… a kedvedért? 

– Nem lehet, Christine. Vissza kell térnie Kaliforniába a szüleihez. 

Christine letörölte a könnyeit. 

– Jaj, de nehéz lett hirtelen szegény öreg szívem! Pedig örülnöm kellene a 

boldogságodnak. Bárcsak ne utaznál el olyan messzire! Soha többé nem látlak 

viszont! 

Dora átölelte az idős asszony vállát. 

– És te nem tudnád rászánni magad, hogy velem gyere? 

– Át a tengeren? – kérdezte rémülten Christine. 

– Át a tengeren, az én új otthonomba. 

Az öreg komorna egy darabig szótlanul meredt maga elé. Arra gondolt, mi 

értelme lenne az életének, ha nem gondoskodhatna többé fiatal úrnőjéről. 

Mégis elrettentette a gondolat, hogy átkeljen az óceánon egy hajóval, amely 

bármikor elsüllyedhet. Dora, látva az idős cseléd vívódását, gyengéden 

megsimogatta a kezét. 

– Drága Christine, nem akarlak erőltetni. Tudom, mennyire nehezedre 

esne ilyen nagy útra vállalkozni és megszokni odaát az új körülményeket, de 

hidd el, borzasztóan fájna, ha el kellene válnom tőled. Még valamit el kell 



mondanom. A tanácsos soha nem fog beleegyezni abba, hogy máshoz menjek 

feleségül, mint Kranzau báróhoz. Biztos vagyok benne, hogy össze fogunk 

veszni, és valószínűleg a fejéhez vágom, hogy nem is ő az apám. Akkor pedig 

neked sem lesz maradásod a házában. De ne félj, mindenképpen gondoskodni 

fogok a jövődről! Akkor is, ha úgy döntesz, hogy nem tartasz velem. 

Az utolsó szavakat már nagyon gyönge, bizonytalan hangon mondta ki 

Dora. Tudta, szörnyű fájdalom volna elszakadni a hűséges cselédtől, aki az 

évek során sokkal inkább a szívéhez nőtt, mint az édesanyja. Christine érezte 

ezt a fájdalmat a hangjában, és megint könnybe lábadt a szeme. 

– De mit szólna a vőlegényed, ha engem is magaddal vinnél? – kérdezte 

elbizonytalanodva. 

– Örülne neki – vágta rá határozottan Dora. – Jól tudja, mennyire 

szeretlek. Attól pedig nem kell tartanod, hogy vadidegen emberek közé 

kerülsz. A vőlegényem édesanyja német, s az édesapja is német szülők 

gyermeke. Sokan vándoroltak ki tőlünk Amerikába, úgyhogy nem kell attól 

félned, hogy nyelvi nehézségeid lesznek. Kalifornia gyönyörű hely, 

paradicsomi, termékeny vidék. Hallanod kellene, amikor Frank mesél róla. 

Hidd el, jó sorod lenne! Velünk élnél, sohasem lennél magányos. Látod, el sem 

tudom képzelni, hogy nélküled utazzam el, de erőltetni nem akarlak, neked 

kell eldöntened, hogy akarsz-e jönni, vagy sem. 

De most már az ő szemében is könnyek ragyogtak, és nyakába borult az 

idős asszonynak. 

Christine nagyot sóhajtott. Megsimogatta a lány haját, s arra gondolt, hogy 

sok-sok évvel ezelőtt Hans Lind a karjába tette ezt a gyereket, és megígértette 

vele, hogy mindaddig mellette marad, amíg az apja nem veheti magához. Hans 

Lind azonban halott… hosszú évek óta fekszik már az óceán mélyén… s egy 

halottnak tett ígéretet nem szeghet meg az ember. Az idős nő érezte, 

megszakadna a szíve, ha el kellene válnia az ő Dorkájától. Akkor inkább már 

az óceán! 

– Veled megyek. Követem az én kis Dorkámat a világ végére is. Megígértem 

az édesapádnak, hogy soha nem hagylak el. Nem is volnék rá képes. Veled 

megyek, még ha tízszer kell is átkelni azon az óceánon! 

Dora válaszul megcsókolta. 

– Drága Christine, most már igazán, teljes szívből tudok örülni! 

Az öreg cselédnek újra könnybe lábadt a szeme. 

– Mit fog szólni az édesanyád, hogy el akarsz menni? Bizonyosan fájni fog a 

szíve! 

– Tudod, hogy a mama nem sokat törődik velem – felelte Dora, s letörölte 

a könnyeit. 



– Persze, mert annyi minden jár a fejében. De azért mégiscsak ő az 

édesanyád, s neki is van szíve. Biztos nagyon fog bánkódni, hogy elhagyod. Ez 

semmiképpen sem hagyhatja hidegen. 

– Ki tudja? – felelte elgondolkozva Dora. – Azt azért nem hiszem, hogy 

nagyon hiányoznék neki. De most már beszéljünk másról! Nézd, levelet 

kaptam a kiadótól. Képzeld, elfogadták a regényemet, s egész csinos 

honoráriumot fizettek érte! Ezt az összeget szántam neked, ha mégis úgy 

döntesz, hogy maradsz. De így, hogy velem jössz, inkább megpróbálok valami 

kelengyét összehozni belőle. 

– Ó, Dorkám, kelengyére valót azért biztosan ad majd a tanácsos úr! 

Dora tiltakozó mozdulatot tett. 

– Tudod, hogy sosem fogadtam el tőle semmit, ha csak elkerülhettem 

valahogy. Most pedig még kevésbé akarok tőle függeni. A vőlegényem tudja, 

hogy szegény lányt vesz el. 

– Mégis megüti a főnyereményt veled! 

– Jaj, Christine, te túlzottan büszke vagy rám! 

– Megvan rá minden okom. Nekem is részem volt benne, hogy ilyen 

kedves, jóságos teremtés vált belőled. Ha az anyád volnék, akkor sem lehetnék 

büszkébb rád. 

Dora megindultan mosolygott. 

– Igen, drágám, ki tudja, mivé is lettem volna, ha te nem vagy! De most 

ugye segítesz átöltözni, el kell mennem hazulról. 

Rajnához készült, abban a reményben, hogy Frankot is ott találja. Egyszer-

kétszer már sikerült összefutniuk Reckenbergéknél. Most azonban Dora 

szándékosan korábban indult, mert beszélni akart Rainával, még mielőtt a fiú 

is megérkezik. Hivatalosan is meg akarta kérni – erre eddig még nem adódott 

alkalma hogy a házukban találkozhasson olykor a jegyesével. 

Örömmel hallotta a szolgától, hogy Raina egyedül van otthon, A 

fiatalasszony nem nagyon lepődött meg eljegyzésük hírén. 

– Rég sejtettem, hogy belőletek még egy pár lesz – mondta mosolyogva. 

– Hát észrevetted, Raina…? 

– Ó, persze, millió apró jele volt, amit az ember csak akkor lát meg, ha 

maga is szerelmes. De most mesélj tovább, Dórám! 

Dora rendre elmondta, hogyan találtak egymásra ők ketten, és megkérte 

barátnőjét, hogy legyen egy ideig a szerelmük oltalmazója. Raina készségesen 

beleegyezett, és nagyon örült, hogy végre alkalma nyílik viszonozni Dora jó 

szolgálatát. Lelkesen tanácskozta meg barátnőjével, hogy is rendezzék el a 

dolgot. Hirtelen azonban elszomorodva sóhajtott föl: 

– Ó, Dora… énnekem tulajdonképpen nem is olyan jó hír az eljegyzésed! 

Most jut csak eszembe, hogy ha hozzámész Frankhoz, akkor el fogsz utazni, 



nagyon messze! Hogyan is fogok boldogulni az életben a te irányításod, jó 

tanácsaid nélkül! 

Dora komolyan a szemébe nézett. 

– Nagyon hamar eljön az idő, hogy egyáltalán nem lesz rám szükséged 

többé. Hiszen egyre jobban alakulnak a dolgok, nem igaz? 

Raina mély lélegzetet vett, s a szeme fölragyogott. 

– Ó, Dora, most már valóban azt hiszem, hogy Arnulf nagyon szeret! 

Annyira kedves és figyelmes mindig, és múltkor, mikor Barbara néni nálunk 

volt, és kikelt a „hivalkodó” ruháim ellen, akkor nagyon határozottan a 

védelmébe vett! És tudod, észrevettem még valamit… 

– Na, mit? 

– De ne nevess ki miatta! 

– Isten őrizz! Na, ki vele! 

– Szóval, azt hiszem, féltékeny! 

Dora mégiscsak fölnevetett. 

– Hohó, hiszen az jó! Nagyon jó! 

– Akkor nem tartod képtelenségnek? 

– Mit? 

– Hogy ő féltékenykedjen rám. 

Dora tréfásan bíráló tekintettel mérte végig a barátnőjét, 

– Hm, hát ha jól megnézlek magiamnak… nem, egyáltalán nem tartom 

képtelenségnek! És örülök neki. Legyen is csak minél féltékenyebb. 

– Haragszol rá? 

– Dehogy, isten őrizz. De nem árt neki egy kis lecke! Ismerje csak meg ő is 

a féltékenységet! Te éppen eleget gyötrődtél miatta. És ez a szerelem biztos 

jele. Az csak jó, ha a féltékenység befészkeli magát a lelkébe! Ha nem lehet 

túlságosan biztos abban, hogy az övé vagy. Az olyan embernek, mint Arnulf, 

pontosan erre van szüksége. 

– Először teljesen hihetetlennek tűnt – magyarázta kapkodva Raina. – De 

aztán több jelét is észrevettem! 

– Pompás, remek! Kínlódjon csak! 

– Ne… kérlek, ne mondj ilyeneket! 

– Mert megszakad érte az az arany kis szíved! Hja, a nők már csak ilyenek. 

Mindig lágyszívűek, ha a szerelmükről van szó. 

– Majd te is meglátod, a te Frankoddal. Ha szeret az ember, akkor csak 

boldogságot kíván annak, akit szeret! 

– Hát persze! Én is csak azt kívánom a te Arnulfodnak, hogy legyen veled 

mennyeien boldog, s féltse a boldogságát. Hogy még a pillantásodat is sajnálja 

másoktól. De kire is féltékeny tulajdonképp? 

– Meg fogsz lepődni – kuncogott Raina. – Frank Marlowra. 



– Ó, hát ez tényleg izgalmas! – kapta föl a fejét Dora. – Ez meg hogy jut 

eszébe? 

Raina megint fölnevetett. 

– Hát, úgy látja, hogy túl kedves és barátságos vagyok vele, hogy 

túlságosan érdeklődöm iránta. Hisz tudod, észrevettem, mi zajlik kettőtök 

között. És persze hogy rokonszenves nekem! Tényleg sokkal kedvesebb voltam 

hozzá, mint általában a fiatalemberekhez. És akkor láttam, hogy Arnulf ideges 

lesz. Olyan zaklatottan kérdezgetett, hogy tetszik-e nekem ez az amerikai fiú. 

Én meg először egészen gyanútlanul mondtam, hogy igen, nagyon 

rokonszenves, és olyan érdekesén társalog, és örülnék, ha gyakran jönne 

hozzánk. Azt persze nem árultam el neki, hogy ínit figyeltem meg közietek. És 

ezután Arnulf olyan különösen komor és szótlan lett, és mindig nagyon figyelt, 

ha Frankkal beszéltem. Jaj, Dora… nagyon csúnya dolog, hogy így örülök 

ennek? 

– Rettenetesen csúnya – felelte Dora szigorú arccal. – Megborzadok ennyi 

gonoszságtól! 

Mindketten fölkacagtak, aztán Raina folytatta: 

– Tegnap aztán, mikor jelentették, hogy ő érkezett látogatóba, Arnulf 

egészen dühösen mondta, hogy szerinte túl gyakran járkál hozzánk ez az 

amerikai. Én meg erre: Tényleg? Én örülnék, ha mindennap jönne! Ő erre 

fölpattant, és iszonyú sápadtan és komoran nézett rám, és egész idő alatt lé 

sem vette rólam a szemét. És ha ma is itt találja nálam Frankot, akkor megint 

szomorú lesz. 

Dora nevetve ölelte át barátnőjét. 

– Nahát, kicsi Rainám! Az meg kell hagyni, hogy igazán okos asszonyka lett 

belőled! Most már nyugodtan hagyhatlak magadra! Arnulf még hadd 

kapálózzon egy kicsit. Tegyél úgy, mintha észre sem vennéd a féltékenységét, 

és csak rajongjál nyugodtan Frankért. Erről a férjednek is beszélhetsz, az 

nagyon hatásos lesz. Persze egyelőre nem tudhat arról, hogy Frank a jegyesem. 

Ez a játék éppolyan veszélytelen, mint az enyém, amikor elhódítottam őt 

Sundheim bárónőtől. Ha túlságosan kiéleződne a helyzet, akkor Frankot, aki 

persze nem tudhat az egészről, azonnal kivonjuk a játékból. Ártatlanságát 

pedig bizonyíthatjuk azzal, ha bemutatjuk őt Arnulfnak mint a jegyesemet. 

Raina könyörgően összekulcsolta a kezét. 

– De nem szeretném túlságosan megkínozni Arnulfot! 

– Csak egy icipicit, ifiasszony! – mondta nevetve Dora, és megcsókolta a 

barátnőjét. 

Aztán kedélyesen elcsevegtek még vagy egy félórát. Mielőtt Frank 

megérkezett volna, Arnulf toppant be, pedig eredetileg későbbre várták. Át 



sem öltözött, mivel meghallotta Raina hangját és nevetését a szalonból, és 

szívében föltámadt a féltékenység. 

Poros szolgálati egyenruhájában berontott a szalonba. Nyugtalanul járt a 

szeme körbe az egész helyiségen, s megkönnyebbült, hogy csak Dórát találja a 

felesége társaságában. Udvariasan köszöntötte a lányt, kezet csókolt a 

feleségének, majd mentegetőzni kezdett. 

– Egyenesen szolgálatból jövök, nagyságos kisasszony, kérem, bocsásson 

meg a piszkos ruhámért. Csak a feleségemet akartam üdvözölni. Azonnal 

átöltözöm, tíz percen belül itt vagyok, és önökkel teázom, ha megengedik. 

– Talán megengedjük, Reckenberg úr – tréfálkozott Dora. 

A férfi kisietett a szobából. A két nő összemosolygott. 

– Azt hitte, Frank Marlow van itt – mondta Raina, elbűvölően huncut 

mosollyal. – Különben sosem jön be hozzám szolgálati ruhában. 

Dora az órára nézett. 

– Frank itt lesz, még mielőtt átöltözne. 

– Hát te ezt ilyen pontosan tudod? – csipkelődött Raina. 

– Percre pontosan. 

És valóban – alig ejtette ki Dora az utolsó szót, Frank Marlow megjelent. 

Raina még a szokásosnál is kedvesebben üdvözölte, Dora pedig elmondta, 

hogy beavatta titkukba a fiatalasszonyt. 

– …és ő nagyon kedvesen beleegyezett, hogy a duenna szerepét töltse be 

mellettünk. 

Frank hálásan csókolta meg Raina kezét. 

– Örök időkre lekötelez, méltóságos asszonyom. 

Arnulf abban a pillanatban lépett be, amikor Frank az ajkához emelte a 

felesége kezét. Látta, milyen kedvesen mosolyog Raina a fiatalemberre, s 

milyen sokatmondó pillantással néz a szemébe. 

Arnulfot nagyon fölzaklatta ez a tekintet. Szíve a torkában dobogott. Raina 

most már annyira drága volt a szívének, hogy nem bírta elviselni a Frank 

iránti szívélyességét, főleg mivel ővele szemben még mindig nagyon 

tartózkodó volt. Ha csak sejthette volna, mennyire szereti őt Raina, sosem 

aggasztotta volna a Frank iránti barátsága. Így azonban attól tartott, hogy a 

fiatalember még meghódíthatja asszonya szívét. 

„Meg is érdemelném – gondolta gyötrődve. – Olyan sokáig voltam vak a 

szépségére, bájaira!” Lángoló szemmel bámulta az elragadó fiatalasszonyt. Bár 

nagyon kedvelte Frank Marlow-t, most mégis hőn áhította, bár sose jött volna 

az ő városukba. Fenyegető jelnek tekintette, hogy Raina az ő megkérdezése 

nélkül hívta meg Frankot a házukba. Most már úgy gondolta, hogy ő maga, ha 

rajta múlik, talán meg sem hívta volna a fiút. De nem volt más választása, hisz 

a felesége megelőzte. Akkor már nem vonhatta vissza a szíves invitálást! 



Arnulf mélyet sóhajtott. Raina parancsára éppen betolták a takaros teázó 

asztalkát, és a fiatalasszony a rá most már olyannyira jellemző gráciával 

kínálgatta a vendégeket és a férjét. 

Arnulf elmerült a nézésébe, és észre sem vette, milyen elragadtatott 

pillantásokat vált két vendégük. Raina ma is az egyik elbűvölő „háziruhát” 

viselte, amelyhez Dora jóvoltából jutott, Barbara néni óriási 

megrökönyödésére. Szép, komoly homloka körül oly kedvesen táncoltak a 

makrancos, arany fürtöcskék, hogy Arnulf alig állhatta meg, hogy össze ne 

csókolja. Elszántan igyekezett magára vonni az asszony figyelmét. 

Látszólag ártatlan, kedves baráti társalgás folyt, ám a négy ember között á 

kapcsolatok és feszültségek bonyolult titkos szálai húzódtak. Arnulf, mintegy 

mellékesen, megkérdezte, meddig szándékszik még Németországban maradni 

Frank, és érezhetően föllélegzett, mikor azt hallotta, hogy az itt-tartózkodása 

nem húzódhat tovább július végénél. Raina titkon összenézett Dórával. Nem 

kerülte el a figyelmüket Arnulf megkönnyebbülése. Egyedül Frank maradt 

valóban gyanútlan. Rainához nagyon kedves volt, mivel hálával töltötte el, 

hogy az asszony vállalkozott szerelmük oltalmazására. Raina szívét pedig 

csaknem szilaj boldogság töltötte el. Szokatlanul nyíltan, fesztelenül 

viselkedett, incselkedett Frankkal, és élénksége olyannyira elbűvölő volt, hogy 

szegény Arnulf szünet nélkül ingadozott a boldog elragadtatás és a kínzó 

féltékenység között. 

A hangulatot harsány kiáltás törte meg az utca felől: „Rendkívüli 

különkiadás!” Arnulf fölpattant, s elszalajtotta a legényét egy lapért. 

A legény kisvártatva visszatért, s igen földúltnak látszott. Arnulf elvette tőle 

a lapot, átfutotta, aztán lassan leeresztette a két karját, és komolyan nézett a 

többiekre. 

– Az osztrák trónörököst és feleségét meggyilkolták, Szarajevóban – 

mondta lassan, súlyosan. 

Rémült kiáltás, majd mély csönd válaszolt a szörnyű hírre: Megrendülten 

hallgatott a kis társaság. Mikor újra szóhoz jutottak, beszélgetésük komolyra, 

szomorúra fordult. Mintha megérezték volna a világméretű tragédia fenyegető 

előszelét. 

Nem enyhült a komor hangulat, s Dora hamar fölkelt, elbúcsúzott a 

társaságtól. Nem tudta kiverni a fejéből, hogy mostohaapja a háborúra 

spekulálva kötötte sorra a nagy üzleteket, pedig ő nemigen szokott tévedni. 

Talán most is igaza lesz? Dora összeborzongott a nyári melegben. 

 

Dora és Frank a továbbiakban is gyakran találkozott. Volt bőven alkalmuk 

beszélgetni és megtanácskozni minden teendőt, amivel előkészítik az 

egybekelésüket. 



Frank gyakran vendégeskedett a tiszteknél. Elkápráztatta őket kitűnő 

lovaglásával, merész lovasmutatványaival, olyannyira, hogy egyhangúlag 

kijelentették: e téren túlszárnyalja őket, bármilyen szégyenletes is ez a német 

lovassági tisztekre nézve. 

– Úgy lovagol, mint ezer ördög! – kiáltotta egy fiatal kapitány. 

– De hát ezen nincs mit csodálkozni – nevetett Frank. – Gondolják csak el, 

uraim, hogy kisfiú korom óta nap mint nap hosszú órákat töltök el lóháton. 

Óriásiak a birtokaink, és állandóan ellenőrizni kell a munkát. 

Kranzau báróval is összefutott egy ízben, vele szemben persze fölöttébb 

tartózkodó volt. Fülébe jutott, hogy a báró poharazás közben, s már kissé 

pityókásan azzal hencegett, hogy a város legszebb és leggazdagabb lányát 

kaparintotta meg. Nevet ugyan nem mondott, de amikor a tisztek rákérdeztek, 

hogy Dora Planitzra gondol-e, nem tiltakozott, csak önelégülten mosolygott. 

Elérkezett július 22-e, és Frank megmondta a lánynak, hogy másnap 

Hamburgban kell lennie. 

– Üzleti ügyben? – érdeklődött Dora. 

– Nem – rázta a fejét Frank. – Apám egy barátját kell fogadnom, aki 

holnap érkezik Hamburgba. 

– Kaliforniából? – csodálkozott el a lány. 

– Igen, egyenest hazulról. 

– És őt az üzlet szólítja Németországba? 

Frank megfogta a lány kezét, és csókot lehelt rá. Raina szalonjában 

üldögéltek. A háziasszony talált valami ürügyet, hogy kettesben hagyhassa a 

szerelmespárt, hadd beszélgessenek zavartalanul. 

– Nem, nem üzlet miatt jön, hanem személyes ügyben. 

– Sokáig lesz szüksége rád? 

– Nem hinném. Valószínűleg rábeszélem, hogy jöjjön ide ő is. Nagyon 

örülnék, ha megismernétek egymást. És ha megengeded, neki elárulom, hogy 

a menyasszonyom vagy. Ő nem fecsegi el senkinek. 

Dora boldogan emelte rá szép, büszke pillantását. 

– Szívesen megengedem, hiszen sokáig már úgysem maradhat titokban. 

Vészesen közeleg a nap, amikor Kranzau báró eljön megkérni a kezemet. De 

én nem szeretném, ha idáig fajulna az ügy. Ha visszatérsz Hamburgból, oda 

kellene állnod anyám és a tanácsos elé, és közölnöd velük, hogy én már neked 

ígértem a kezemet. Christine már megtette titokban az előkészületeket, és 

mivel a te kedves szüleid megsürgönyözték a beleegyezésüket, semmi más 

nem áll a házasságunk útjában, mint a tanácsos akarata. Kénytelen leszek 

szembeszállni vele, és akikor Christinével együtt azonnal el kell majd hagynom 

a házát. 

Frank magához vonta a lányt. 



- Ne aggódj, Dórám. Mindent úgy rendezünk, hogy elkerülhessétek a 

komolyabb összetűzést. De azért igazán boldog csak akkor leszek, ha már 

megszabadíthatlak ebből a nyomasztó környezetből. 

Hossszú, szerelmes pillantást váltottak, majd ajkuk csókban forrott össze. 

Kisvártatva visszatért a szalonba Raina. Teát hozatott. Arnulf még nem ért 

haza. Az utóbbi időben hosszabb és megerőltetőbb volt a szolgálat, és 

esténként Arnulf zaklatottan tért haza, tudakolva, hogy Frank Marlow ott járt-

e. A fiú azonban mindeddig nem jött el hozzájuk az ő távollétében. 

Frank és Dora már távozott, mire a házigazda megjött. Első kérdése persze 

megint az volt, hogy járt-e náluk az amerikai. 

– Igen, benézett – felelte higgadtan Raina. 

– És te fogadtad? – csapott le rá a fölindultságtól rekedten a férje. 

– Hogyne, miért is ne fogadtam volna? 

– Nem illett volna egyedül fogadnod. 

Raina ártatlanul rámosolygott. 

– De hát nem voltam egyedül, Dora is itt volt. 

– Á, tehát Planitz kisasszony is? – kérdezte szemlátomást 

megkönnyebbülve Arnulf. 

- Igen. Marlow úr egyébként azért jött, hogy pár napra elbúcsúzzon tőlünk. 

Holnap reggel Hamburgba utazik. 

Ez még jobban kedvére volt Arnulfnak. Kettesben töltötték az estét, pedig 

Arnulfot a cimborái is hívták mulatni. Gyöngéd figyelmességgel viseltetett az 

asszony iránt, úgyhogy Rainának minden önuralmára szüksége volt, nehogy a 

nyakába boruljon, és bevallja, mennyire szereti. Arnulf most is, mint már 

annyiszor, arra kérte a feleségét, hogy zongorázzon, és áhítatos figyelemmel 

hallgatta a játékát. Minden egyes hang a szívéig hatolt, s szemét nem bírta 

levenni az asszonyról. 

Raina másnap átment Buchenauba, hogy meglátogassa a nagynénjét. 

Legegyszerűbb, legpraktikusabb utcai ruháját vette föl, hasonlóan szolid 

kalappal. Ez az öltözék végre Barbara néni tetszését is elnyerte. A kisasszony 

már nem volt olyan ellenséges, mint a múltkor, sőt magában még örült is, 

hogy Raina ilyen csinos és fesztelen. Búcsúzáskor Raina összeszedte minden 

bátorságát, és átölelte, megcsókolta a nénjét. 

Ilyen még sohasem fordult elő. Az idős hölgy viszolygott minden látványos 

érzelemnyilvánítástól. Raina mindig csak a kezét csókolta meg illedelmesen. 

A kisasszony szinte rémülten tűrte az ölelést, s arcán a puha fiatal ajkak 

érintését. Talán rádöbbent, hogy valamit jóvátehetetlenül elmulasztott, 

amikor elvadította magától az unokahúgát? A kapuban állva hosszan nézett 

Raina kocsija után. Egy idő múlva föleszmélt, és megcsóválta a fejét, mintha a 

szokatlan ellágyulást akarná elhessegetni magától. 



– Mi a csoda ütött ebbe a lányba? – mormogta álmélkodva. 

Buchenauból Reckenbergbe hajtatott Raina, hogy apósáékat is 

meglátogassa. Nagyon szívélyesen üdvözölték, s unszolták, hogy maradjon 

tovább. De ő így felelt: 

– Otthon kell lennem, mikor Arnulf megjön a szolgálatból. 

Erre persze kénytelenek voltak elengedni: Talán félúton lehetett hazafelé, 

amikor közeledő lovast pillantott meg az országúton. A férfi alakja valahogy 

ismerősnek tűnt. Összehúzott szemmel figyelt á távolba, s egyszer csak 

felismerte: a férjét. Szíve zakatolni kezdett a titkos örömtől. 

Arnulf megállíttatta a kocsit, és ragyogó mosollyal üdvözölte a feleségét.  

– Hát te már szabad vagy, Arnulf? Azt hittem, csak dél felé jár le a 

szolgálat! 

– Voltaképpen úgy is van – nevetett a férfi. – Csakhogy a gyakorlatról nem 

tértem vissza az istállókhoz, mint az embereim, hanem egyenesen átvágtam az 

erdőn, abban a reményben, hogy összetalálkozom veled. És nagy örömömre 

így is lett. 

Raina olyan kedvesen mosolygott rá, hogy a szíve majd kiugrott a helyéből 

örömében. 

– És nem vagy nagyon fáradt, Arnulf? Talán jobban tetted volna, ha 

hazamégy pihenni. 

Arnulf mélyen a szemébe nézett, olyan merően, hogy pillantása az asszony 

szívéig hatolt. 

– Nem, egyáltalán nem vagyok fáradt. De még ha fáradt volnék is, akkor 

sem bírtam volna ki otthon nélküled. 

Raina lesütötte a szemét. 

– Hát akkor együtt mehetünk haza. 

Arnulf jelt adott a kocsisnak az indulásra, és lépésben megindult mellettük. 

– Reckenbergben is voltam, a szüleidnél. Csókoltatnak, és várnak 

bennünket vasárnapra. 

– Köszönöm. Kimehetünk majd, ha van kedved. És Barbara néninél mi 

volt? Még mindig dúl-fúl? 

Raina fölkacagott, és csengő, tiszta nevetése annyira tetszett a férfinak, 

hogy még nagyobb kedve támadt megnevettetni a feleségét. 

– Nem, ma sokkal kegyesebb kedvében volt a néni. Egy rossz szót nem 

ejtett az öltözékemről. Csak azt a délutáni ruhát hánytorgatta föl megint, az túl 

nagy megrázkódtatás volt a lelkének. 

És így csevegtek élénken, vidáman egészen hazáig. Otthon már terített 

asztal várta őket, a szakácsnő pedig kitett magáért az ebéddel. A fiatalok 

gyorsan átöltöztek, majd helyet foglaltak az ebédlőasztalnál, szemben 

egymással. 



Raina arca kipirult kocsikázás közben a friss levegőn. 

Mélykék szemében titkos boldogság ragyogott. Arnulf nem bírta levenni 

róla a szemét, annyira bájosnak és elragadnak találta. Pompás hangulatát csak 

emelte a tudat, hogy Frank Marlow látogatásáról aznap nem lehetett szó. 

 

XIII. 

 

Frank Marlow megérkezett Hamburgba, és azonnal a hotelbe sietett, ahol 

apja barátja megszállt. Amaz már egy órával előbb megérkezett, és 

türelmetlenül várta a fiút. Kitárt karokkal sietett elébe. 

– Végre itt vagy, édes fiam! Sosem vártalak még ilyen szívrepesve! – 

kiáltotta, magához ölelte Frankot, és szinte apai szeretettel nézett a szemébe. 

– Tudom én azt, Hans bácsi! Kérlek, bocsásd meg, hogy így megvárattalak! 

De nem akartam már tegnap elindulni, ma pedig ez volt a legelső vonat. 

Örülök, hogy ilyen jó egészségben látlak. Otthon is jól van mindenki? 

– Igen, fiam, apád és anyád csókoltál. De gyere, ülj le végre! 

Ezzel letelepedtek egy-egy fotelbe, az ablak előtt álló asztalka mellé. 

– Köszönöm, Hans bácsi. Ha otthon maradtál volna, hallhattad volna a 

szüleimtől, hogy eljegyeztem magam. Legelőször is ezt akartam tudtodra adni. 

Az öregúr éber tekintettel méregette a fiatalembert. Izgatottság lett úrrá 

rajta. 

– Ha ezt a hírt kapcsolatba hozom a szüleidnek írott leveleddel, amely 

miatt voltaképpen ideutaztam, akkor csakis egyetlen leány jöhet szóba. Jó 

nyomon járok? Áruld el gyorsan! 

– Igen, Hans bácsi – ragadta meg a kezét Frank. – A szüleim már 

beleegyezésüket adták, most már csak a tiedre lenne szükségem. 

Az öregúr kissé elsápadt. Nemes vonású, értelmes arcán, melyre egy 

küzdelmes élet véste rá mély barázdáit, különös kifejezés jelent meg. Mélyen 

ülő, sötét szeme okosan, jóságosan csillogott. 

– A beleegyezésemet kéred? – kérdezte fojtott hangon. 

– Igen, Hans bácsi. A menyasszonyom ugyanis nem más, mint Dora Lind. 

Az idős férfi nagyot sóhajtott, s keze megremegett a fiatalember kezében. 

– Dora Lind a menyasszonyod. Isten rendelte így, legyen áldott a neve! – 

suttogta megrendültén. 

Frank erősen szorította a kezét. 

– Én is gondoltam már erre, Hans bácsi. Isten rendelte így, de a te 

kedvedért tette. Dora velünk jön Kaliforniába. Ezentúl ott lesz az otthona. 

Az öregúron hirtelen erőt vettek az érzelmei. Egy darabig némán nézett 

maga elé, mintha félig elfeledett képeket kutatna a múltban, s arca meg-

megvonaglott az elfojtott felindulástól. 



– Mesélj róla valamit! – kérte elcsukló hangon. 

Frank erre elengedte a kezét, és a mellényzsebébe nyúlt. 

- Rendben, de előbb a képét szeretném megmutatni. A legújabb fölvétel. 

Tőle kaptam, hogy elküldhessem neked, de épp akkor érkezett a hír, hogy már 

úton vagy. 

– Igen, miután megérkezett az első leveled, nem bírtam tovább. Muszáj 

volt ideutaznom. Amíg boldognak hittem Dórát, nem akartam megzavarni a 

lelki békéjét, és inkább magamba fojtottam az érzéseimet. De most olyan 

erővel tört fölszínre minden, hogy nem maradhattam tovább Amerikában. 

A szívem parancsára végül útnak indultam. 

– Jól tetted, Hans bácsi – felelte a fiú, és odanyújtotta az öregnek Dora 

fényképét. Az remegő kézzel kapott érte, és hosszasan nézte. Arca 

megvonaglott, szemébe könny szökött. 

Mikor végre képes volt elszakítani tekintetét a képtől, Frank szemébe 

nézett. 

– Hadd maradjon nálam ez a kép! – mondta remegő hangon. – Tudom, 

hogy nem szívesen válsz meg tőle, de hadd maradjon nálam, kérlek! 

– Tartsd meg nyugodtan – felelte Frank megrendülten. – Sejtem, mit érzel 

e kép láttán. 

– Fájdalmat, de örömet is – felelte az öreg, és megtörölte a szemét. – Ez a 

kép mindent fölkavar bennem, fölszakítja a régi sebeket. Hasonlít az 

édesanyjára, bár a szeme inkább az enyém. 

– Igen, szerintem is. Ez a te szemed. Épp a szeme volt az, ami azonnal 

megbabonázott. Az édesanyja még mindig gyönyörű asszony, fiatal korában 

pont olyan lehetett, mint Dora most, a szeme azonban elárulja, hogy sem a 

szíve, sem a lelke nem valami gazdag. Szerencse, hogy Dora csak külsőre 

hasonlít rá. 

– Kérlek, mesélj el mindent! – kérte az idős úr, még mindig Dora fényképét 

nézegetve. 

Sok időbe telt, míg Frank mindenről beszámolt, amit az öreg még nem 

tudhatott a lányról. Társa közbeszólás nélkül hallgatta végig, s arcán feszült 

izgalom tükröződött. Mikor Frank a parkban történtekről számolt be, olyan 

mohón hajolt előre, mint aki egy szót sem akar elszalasztani. Aztán mélyet 

sóhajtott, és szívére szorította Dora képét. 

– Gyermekem, édes, drága gyermekem! – szakadt föl belőle a kiáltás. 

Fölugrott, és föl-alá járkált a szobában, hogy lecsillapodjon. Aztán megállt 

Frank előtt, kezét a vállára tette, s megrendültén nézett a szemébe. 

– Ezzel még tartozott nekem a sors, hogy így alakuljanak a dolgok, fiam! 

– Szóval beleegyezel? – mosolygott föl rá a fiú. – Életem legfőbb céljának 

fogom tekinteni, hogy a lányodat boldoggá tegyem. 



Az öregúr elérzékenyülve ölelte magához. 

– Adjon nektek az Isten sok boldogságot. Ha én is részese lehetek, akkor 

már nem volt hiába a sok szenvedés és nélkülözés. Köszönöm, hogy hírt hoztál 

nekem a lányomról, Frank! Mégis jó, hogy azonnal útra keltem, mert ki tudja, 

mire nem volna még képes az a lelkiismeretlen fráter! 

Frank még sok apró részletet elmesélt Dora életéről. Elmondta, hogy 

Christine is rászánta magát a nagy útra, mivel nem akar elszakadni neveltjétől. 

– A hűséges, jó öreg! – mosolygott erre az idősebb férfi. – Neki is hálával 

tartozom. 

Amikor a lány írói terveihez ért, idős barátja feszülten fülelni kezdett. 

– A nagyapjától örökölte a tehetségét. Író volt, valódi művész. Az írásból 

azonban sajnos nem tudta eltartani a családját. Amikor a fia a nyomdokaiba 

akart lépni, mindent megtett, hogy más irányba terelje az érdeklődését. Így 

lett Hans Lindből üzletember. A szíve mélyén azonban mindig költő maradt, 

idealista, tele hittel és bizalommal. És ez lett a veszte – mormolta 

elgondolkozva. 

Frank a karjára tette a kezét. 

– Ne gondolj most a régi időkre, Hans bácsi! Most már végre fölragyog a 

nap. A lányod hozza el neked. Gyere, induljunk Dorához! 

A halottnak hitt Hans Lind felemelte a fejét. Szeméből szinte fiatalos derű 

sugárzott. 

– Igazad van. Legfőbb ideje, hogy induljunk. Egyetlen nappal sem tudnék 

tovább várni, hogy láthassam a gyermekemet. Bárcsak sejtettem volna, hogy 

boldogtalan annak az embernek a házában… az anyja házában! Akkor már 

régen elmentem volna érte. Pedig igazán nem akartam háborgatni vagy 

elszakítani az édesanyjától. Sőt, még az anyját is kímélni akartam, hiszen 

valamikor szerettem Őt, és bármit tett is ellenem, nem akartam összetörni a 

szívét. De most már tudom, hogy a lányomnak szüksége van rám. Nem fogom 

tétlenül végignézni, hogy az a férfi, aki mindent elrabolt tőlem, visszaéljen a 

hatalmával. A halottnak hitt apa visszatér, és megmutatja, hogy nem hagyja a 

lányát boldogtalanná tenni! 

Így beszélt Hans Lind, és büszkén kihúzta, magát. Gyöngéden nézett Dora 

képére, és ellágyultan rebegte: 

– Édes, szép kislányom, mennyire vágytam utánad! 

Frank mélyet sóhajtott. 

– Hogyan lehetséges ez, Hans bácsi? Hogy tudtál húsz éven át lemondani 

az apai jogaidról? 

Hans Lind megtörölte a szemét, és lenézett a forgalmas utcára. 

– Épp erre bandukoltam el akkor is, húsz évvel ezelőtt – mesélte 

eltűnődve. – Szegény ördög voltam, megcsalt férfi, nehéz szívvel és üres 



zsebbel. Itt sodródtam a tömegben. Alig volt annyim, amennyi a hajóútra 

kellett. A megtakarított pénzemet Christinének adtam, hogy a gyerekem 

semmiben se szenvedjen hiányt. Ha belegondolok, milyen lelkiállapotban 

voltam akkor! Villamosra szálltam, és kimentem a kikötőbe. Ott akartam 

éjszakázni, valami olcsóbb fogadóban. A hajójegy már a zsebemben volt, a 

csomagom is a hajón, mely másnap korán reggel indult. 

– De szerencsére nélküled, Hans bácsi – vetette közbe Frank. 

– Így van, én nem voltam rajta. A sors másképp rendelte. 

Ezen a Németországban töltött utolsó éjszakán meglepő fordulatot vett az 

életem. Már elmeséltem neked, hogy történt, de most megint eszembe jut 

minden apró részlet. Nem bírtam ki abban a szűk kis zugban, s éjnek évadján 

elhagytam a fogadót. A számlámat előre kifizettem, mert eredetileg is korán 

akartam indulni. Csomag nem volt nálam semmi, csak a papírjaimat, a 

hajójegyet meg egy kis pénzt tartottam magamnál. Megmondtam a szolgának 

a fogadóban, hogy kimegyek még sétálni, s valószínűleg egyenesen hajóra 

szállók. Őszintén sajnáltam azt a pár garast, amit kiadtam a szobára, hisz meg 

is takaríthattam volna. Február volt, de szokatlanul enyhe, langyos idő. 

Zavaros fejjel, nehéz szívvel kóboroltam a kikötőben, a legelhagyatottabb 

utakon, és a sorsommal pöröltem. Az ilyen órákat nem felejti el az ember, 

mélyen bevésődnek a szívébe, fiam. Azt forgattam a fejemben, nem volna-e 

jobb véget vetni tönkretett életemnek. Túlságosan szerettem azt az asszonyt, 

aki hűtlenül megcsalt, és megmérgezte az életemet, s úgy éreztem, nincs miért 

élnem tovább. Az egy pillanatig sem nyomasztott, hogy esztelen dühömben 

leütöttem Planitzot. Sőt, ez volt az egyetlen elégtételem, és bár úgy hittem, 

hogy a gyilkosává lettem, nem éreztem megbánást. Csak nem akartam 

börtönbe kerülni, ezért választottam inkább a menekvést. De azon a 

vigasztalan éjszakán komolyan el akartam dobni magamtól az életet, s 

valószínűleg meg is tettem volna, ám egyszer csak mintha gyereksírás ütötte 

volna meg a fülemet. Rögtön az én kicsi Dórám jutott eszembe, s erre 

magamhoz tértem, s kivertem a fejemből a halálvágyat. Sűrű köd gomolygott 

körülöttem, csak sötét árnyékokat lehetett látni, s nem tudtam, hová vetődtem 

vak bolyongásomban. Meglehetősen távolról egy utcai lámpa sápadt fénye 

derengett. Arrafelé indultam, hogy megpróbáljak tájékozódni. Ólmos, hideg 

némaság vett körül, mintha rajtam kívül nem is volna a világon eleven lélek. 

Összeborzongtam a csípős szélben, és szorosan összehúztam magamon a 

felöltőmet. Látod, milyen apró dolgok ragadnak meg az ember emlékezetében! 

Ahogy begombolkoztam, véletlenül a revolverhez ért a kezem, amelyet minden 

eshetőségre felkészülve kivettem a bőröndömből. Nem akartam élve a 

rendőrök kezére kerülni, ha üldöznének. Révületemben előhúztam belső 

zsebemből a pisztolyt, s kipróbáltam, milyen érzés, ha a homlokomnak 



szegezem. Mindenesetre megnyugtatott a tudat, hogy nálam van. Végül is nem 

tudhattam, mire számítsak. Tovább óvakodtam a sötétben, s egyszerre 

lépéseket hallottam közeledni. Valaki ugyanolyan tétován tapogatózott a 

ködben, mint én. És aztán egy másik zaj ütötte meg a fülemet… több ember 

lépteinek, ugrásának a hangja, aztán mint mikor valami súlyos test a földre 

zuhan. A távoli lámpa fényében emberalakokat pillantottam meg, 

összegabalyodva, mintha verekednének. Éles kiáltás ütötte meg a fülemet, 

amelyet fojtott hörgés követett. A gyönge fényben kavargó árnyakból annyit 

tudtam kivenni, hogy két magas, erős fickó földhöz vág egy férfit. 

Gondolkodás nélkül odaszaladtam, hogy segítsek a bajba jutott embernek. 

„Gazemberek, el innen!” – ordítottam. Revolveremmel a levegőbe lőttem, 

mert azt azért nem akartam, hogy bárki is megsérüljön. Majd az egyik 

gazfickót elrántottam áldozatától, és teljes erőmből ellöktem. Föltápászkodott 

és eltántorgott. Mire felocsúdtam, már a másik csirkefogó is eltűnt. Úgy 

látszik, a Browningot a gazfickók is tiszteletben tartják! A földön fekvő férfihoz 

fordultam. „Megsebesült? – kérdeztem. – Segíthetek valamiben? A támadói 

elmenekültek.” A férfi a karomba csimpaszkodott, majd a nyakához kapott. 

Segítettem eloldozni a kötelet, amellyel a gazemberek fojtogatták. 

Nyöszörögve felült. „Ön megmentette az életemet! Ezek a banditák megöltek 

és kiraboltak volna, ha nem siet a segítségemre” – nyögte ki nagy nehezen, 

levegő után kapkodva. Csak ekkor vettem észre, mennyire fáj a karom. 

Kabátom ujjából vér szivárgott. Verekedés közben az egyik gazfickó egy 

késszúrással megsebesített. „Jöjjön, tűnjünk él innen, uram! Ezek bármikor 

visszajöhetnek” – mondtam, és talpra segítettem az ismeretlent. Ami ezután 

történt, édes fiam, azt már elmeséltem a szüleidnek és neked is. 

– Igen, Hans bácsi. A férfi mellett maradtál, akiről kiderült, hogy gazdag 

amerikai. Európai körútra készült, s aznap érkezett Hamburgba, de a sötétben 

eltévedt. Még egyszer köszönetét mondott azért, hogy megmentetted az életét, 

s magával vitt a szállodájába. Kérlek, meséld el részletesen, hogy is történt! 

– Nem bánom, legyen! A sebesült férfi tehát arra kért, hogy kísérjem el a 

szállodájába. Csak a következő lámpa alá érve néztük meg egymást 

alaposabban. Feltűrtem a kabátom ujját, hogy szemügyre vegyem a késszúrás 

helyét, de a seb szerencsére nem látszott komolynak. Rászorítottam a 

zsebkendőmet, kísérőm pedig csomót kötött rá. „Ragaszkodik hozzá, hogy 

jelentsük a rendőrségen az esetet?” – fordult hirtelen hozzám. Én vállat 

vontam. „Én… dehogy. Ha magának nem fontos…” Tiltakozó mozdulatot, tett. 

„Csak időpocsékolás lenne, én pedig holnap az első vonattal tovább akarok 

utazni” – folytatta. Nehezen találta a német szavakat, ezért angolul 

válaszoltam neki, Tetszésére szolgált, hogy olyan jól beszélem a nyelvét. 

Elhatároztuk hát, hogy nem teszünk feljelentést, ami természetesen nagy 



megkönnyebbülést jelentett számomra. Amikor kissé forgalmasabb környékre 

értünk, kísérőm megállított egy kocsit, és megkért, hogy tartsak vele. 

Felajánlotta, hogy az inasa, aki nagyon ügyes, majd rendesen ellátja a 

karomat. „Az útipatikámban minden van, ami csak kellhet” – tette hozzá. így 

hát elindultunk a szállodába. Abba, amelyikben most vagyunk, fiam. 

Ugyanebbe a szobába léptem be akkor éjszaka. A szolgája nagyon aggódott 

érte, hisz már jó ideje vissza kellett volna térnie kikötői sétájáról. Mr. Brandes, 

így hívták a megtámadott férfit, elmesélte neki, mi történt, majd utasította, 

hogy kösse be rendesen a sebemet. Mr. Brandes különc ember volt. Olyan 

egyedül állt a világban, mint a kisujjam. Minden gazdagsága ellenére volt 

benne valami szánalomra méltó. Az ő tragédiája is egy asszony lelkén száradt. 

Az éjszaka sokat beszélgettünk. Elmeséltem neki, mi késztetett arra, hogy 

Amerikába akarjak menekülni. Ő, aki egyébként mindenkivel szemben 

zárkózott és elutasító volt, szintén a bizalmába fogadott. Szívén viselte a 

sorsomat, s igyekezett a lelkemre beszélni. Kemény, keserű hangon szólt a 

nőkről, akik nem érdemlik meg, hogy egy férfi tönkretegye miattuk az életét. 

Azt tanácsolta, ne is gondoljak többé az egészre. Szerinte is jogom volt ahhoz, 

hogy megüssem a feleségem csábítóját. Azt mondta, derék embernek tart, s 

felajánlotta, hogy legyek a titkára, kísérjem el az útjaira, majd Kaliforniába, 

ahol hatalmas ültetvényei vannak. 

– És te vele tartottál, Hans bácsi. 

– Bizony, fiam. Hajnalban hármasban hagytuk el Hamburgot, Mr. 

Brandes, az inasa meg én. Az első expresszvonattal Svájcba utaztunk. Arra 

sem maradt időm, hogy a bőröndömet elhozzam a hajóról, de nem is volt 

benne semmi különösen fontos vagy értékes. Mr. Brandes természetesen 

kártalanított, és kisegített némi fehérneművel, amíg Zürichbe értünk. Ott 

aztán bevásárolhattam minden szükségeset. Szereztem néhány hazai újságot 

is, amelyekből megtudtam, hogy Róbert Planitz él. A rövid hírben „kisebb 

balesetről” írtak, amely egy bálon érte. 

– Tehát akkor sem Planitz, sem a feleséged nem árulta el, hogy te ütötted le 

őt? – kérdezte Frank. 

Hans Lind megdörzsölte a homlokát. 

– Nem. Nyilván jó okuk volt a hallgatásra. Megtudtam hát, hogy a 

vetélytársam életben maradt, és ez mindennek ellenére megkönnyebbülést 

jelentett számomra. Mr. Brandesnek is megmutattam a cikkét, ő meg a maga 

jellemző, fanyar modorában így szólt: „A fickóért nem lett volna kár, de maga 

most biztosan bűnbánóan rohanna vissza szép és kacér feleségéhez. Igazam 

van?” Határozottan tiltakoztam. Nem lettem volna képes visszatérni. Kettőnk 

között többé nem lehetett semmiféle egyetértés. Azt mondtam Mr. 

Brandesnek. hogy szeretnék vele maradni, mire némán megszorította a 



kezem, annyira, hogy szinte fájt. Tudtam, hogy a feleségemnek és 

gyermekemnek egy darabig biztosan nem lesznek gondjai, hiszen elég nagy 

összeget hagytam Christinénél. Úgy gondoltam, később bizonyosan lesz 

módom támogatni őket. Mr. Brandes egy évig akart Európában utazgatni, s 

úgy gondoltam, hogy mielőtt még vele együtt Amerikába utaznék, ellátogatok 

szülővárosomba, elszámolok a feleségemmel, és magamhoz veszem a 

gyermeket. Egyelőre azonban nem voltam olyan állapotban, hogy képes legyek 

a feleségemnek írni, vagy bármilyen módon fölvenni vele a kapcsolatot. 

–  Hát ezt meg tudom érteni, Hans bácsi. És tulajdonképpen mikor tudtad 

meg, hogy a hajó, amellyel utazni akartál, elsüllyedt? 

– Még Svájcban. Mr. Brandes olvasta az újságban, ő mutatta meg a cikket:. 

„Látja, kedves Lind, most legalább kvittek vagyunk! Maga megmentette az 

életemet, én pedig akaratlanul is a magáét. Ha nem próbálom lebeszélni az 

útról, már valahol a tenger fenekén pihen” – mondta. Erre azt feleltem, hogy 1 

ha akarja, most már el is bocsáthat. „Isten őrizz! Nyilván észrevette már, hogy 

rokonszenves nekem. Önszántamból biztosan nem fogom elengedni” – 

mondta. Így aztán vele maradtam. Egész Európát beutaztuk, s közben lassan a 

lelki békémet is sikerült visszanyernem, bár a velem történteket sosem voltam 

képes teljesen földolgozni. Csak jóval később tudtam meg, hogy időközben 

holttá nyilvánítottak. Rajta voltam az utaslistán, a hajó meg elsüllyedt, 

nyilvánvaló volt hát, hogy odavesztem én is. Körülbelül egy év múlva 

látogattam el először a szülővárosomba. Mr. Brandes pár napig ott 

tartózkodott, és szabadságot adott, hogy elrendezhessem az ügyeimet. Akkor 

már amerikai módi szerint leborotváltattam a nagy bajuszomat, úgyhogy 

eléggé megváltozott a külsőm. A véletlen úgy hozta, hogy nem is találkoztam 

egyetlen ismerőssel sem. Alig néhány órája időzhettem a városban, amikor a 

fülembe jutott, hogy a feleségem, aki özvegynek hitte magát, néhány nappal 

azelőtt férjhez ment Róbert Planitzhoz. Az én kicsi Dórám az édesanyjával és 

Christinével átköltözött annak az embernek a házába! Egy pillanatig 

eljátszottam a gondolattal, hogy odalépek a csábító elé, s közlöm vele, hogy 

Helene nem lehet a felesége, hiszen én még élek. De aztán leküzdöttem a 

bosszúvágyamat. Csak éljen nyugodtan azzal az emberrel, aki megadja neki a 

hőn áhított pompát és vagyont, csak higgye magát törvényes hitvesének. Mivel 

egyelőre nem voltam abban a helyzetben, hogy kicsi Dórámat magammal 

vihessem, igyekeztem megnyugtatni magam, hogy jó kezekben hagyom. 

Legalábbis azt hittem… Mr. Brandes is egyetértett velem, úgyhogy 

kívánságomra másnap tovább is utaztunk. Nem akartam, hogy fölismerjenek, 

hisz akkor elkerülhetetlen lett volna a botrány. Feleségemet és a gyermeket 

nem láttam viszont. Kímélni akartam ezt az asszonyt, akit úgy szerettem 

valaha, s aki a gyermekem anyja volt. Annyit hallottam még róluk, hogy 



Planitz D.-be akar költözni, s nagy konzervgyárak építését tervezi. Elutazásom 

előtt elintéztem, hogy egy irodán keresztül rendszeresen kapjak híreket a 

kislányom felől. Így is történt. Hosszú éveken keresztül tudósítottak, persze 

ezek a hírek csak a külsőségekre szorítkozhattak. Így aztán annyit tudtam a 

lányomról, hogy gondtalan, fényűző élete van. Én az első években nem sokat 

tudtam volna nyújtani neki, hisz Mr. Brandes alkalmazásában álltam, állandó 

kísérője, úgyszólván a jobbkeze lettem, ő pedig nem eresztett maga mellől. Azt 

azonban nem is sejtettem, mert sosem éreztette velem, mennyire a szívébe 

zárt. Halálakor is mellette voltam. A kezét nyújtotta, s fakó mosollyal így szólt: 

„Lind, egyedül magának köszönhetem, hogy nem veszítettem el egészen a 

hitemet az emberekben. Olyan volt számomra, mint a fiam. Csak a halálom 

után fogja megértem, mit éreztem maga iránt.” Bármenyire örültem is a 

szavainak, azt nem sejtettem, milyen nagyra becsült. Halála után megtudtam, 

h0gy engem tett meg örökösének, és a megdöbbenésem határtalan volt. 

Tudod, fiam, hogy engem akkoriban már szívélyes barátság fűzött 

édesapádhoz, aki befogadta s szinte családtagnak tekintette a hazátlan jó 

barátot. Édesanyád nagyon kedves volt hozzám, s te is sok boldog órát 

szereztél nekem kisgyermekként. Ti segítettetek elviselnem múltam nehéz 

terhét. Nyolc éven keresztül hűségesen szolgáltam Mr. Brandest, s hirtelen 

gazdag ember lettem. A szüleid majdnem jobban örültek a szerencsémnek, 

mint én magam. Hirtelenjében azt sem tudtam, mihez kezdjek a rengeteg 

pénzzel. Csak szép lassan szoktam meg a gondolatot, hogy milliomos vagyok. 

És akkor már örülni is tudtam a gazdagságomnak. Amikor apád válságos 

helyzetbe került, nekem módomban állt segíteni rajta, és fájdalmas örömmel 

dédelgettem a gondolatot, hogy lesz mit hagynom Dórára is. Mióta gazdag 

emberré lettem, gyakran megkísértett a gondolat, hogy visszaköveteljem őt, 

vagy hogy legalább megismerkedjem vele, és ráhagyjam a döntést, hogy 

engem választ-e inkább, vagy az anyját. De féltettem a lelki békéjét, és ezért 

lemondtam az álomról. 

Azt hittem, Dora tudja az igazságot, hogy nem Planitz az apja. Azt hittem, 

elmondták neki állítólagos halálhíremet. A te leveledből azonban megtudtam, 

hogy még az emlékemet is ki akarták irtani a gyermekem szívéből! És akkor 

olyan fájdalmas harag tört rám, hogy azonnal összecsomagoltam, és indultam 

Németországba. Vissza akarom kapni a helyemet a lányom szívében. Most 

már tudom, hogy nem volt boldog! Végre érvényesíteni akarom apai jogaimat. 

Többé nem kímélem azt a nőt, aki ennyire kegyetlen tudott lenni, aki az 

emlékemet is el akarta törölni. Visszakövetelem Dórát attól az embertől, aki 

szétrombolta a boldogságomat. Nem tudnám elviselni, hogy továbbra is 

halottnak és elfeledettnek higgyen. 

Hans Lind egyre földúltabban beszélt, végül már a hangja is remegett. 



Frank megszorította az öreg reszkető kezét. 

– Igen, Hans bácsi, végre érvényesítened kell a jogaidat. Dora biztosan a 

szívébe zár majd – mondta megnyugtatóan, lágyan. 

Hans Lind váratlanul magába roskadt. 

– Bárcsak biztos lehetnék ebben! Hiszen idegen vagyok a számára, nem 

tud rólam semmit! Egyszer csak elé lép egy ismeretlen, és azt mondja, az apád 

vagyok! Mi lesz, ha hidegen, tartózkodóan néz rám… nem, fiam, ezt én nem 

bírnám elviselni, ez összetörne végképp. Pedig hát igazán érthető volna. Hát ki 

vagyok én neki, még ha megtudta is Christinétől, hogy az én lányom? Hát 

mivel vagyok több a szemében valami testetlen kísértetnél? Nem, érőt kell 

vennem magamon, a türelmetlenségemen. Egyelőre nem fedem fel előtte á 

kilétemet. Tudnom kell, hogy egyáltalán rokonszenvesnek talál-e. Megtenned, 

Frank, hogy nem a saját nevemen mutatsz be? Természetesen nem áll 

szándékomban átlépni a tanácsos házának küszöbét, ha nem muszáj 

okvetlenül. Azt sem akarom, hogy híre menjen a városban, hogy bármi közöm 

van Dórához és az anyjához. Képzeld csak el, mekkora botrány lenne, ha 

kiderülne, hogy életben van Dora apja, aki ráadásul változatlanul Helene 

törvényes hitvese! Tudnál valami más helyet, ahol nyugodt körülmények 

között találkozhatnék Dórával? 

Frank bólintott. 

– Minden úgy lesz, ahogy kívánod, Hans bácsi. Tudod, hogy Dórának már 

beszéltem rólad, elmondtam, hogy apám barátja és jótevője vagy. Arra is 

céloztam, hogy van egy ember, akinek ő nagyon fontos, és hogy engem is ez az 

ember küldött hozzá. Van neki egy szívbéli barátnője, von Reckenbergné 

asszony. Bemutatlak neki, és nála fogsz találkozni a lányoddal, ott nyugodtan 

beszélgethettek. Légy nyugodt, sem az édesanyja, sem Planitz nem fogja 

megtudni! 

– Így lesz a legjobb. Ők egyébként rám sem ismernének. Erősen 

megváltoztam, meg aztán halottnak hisznek mindketten. De mégis jobb, ha 

nem kell velük találkoznom. Csak rossz emlékeket ébresztene bennem. 

Mindenképpen álnéven utazom D.-be. Magammal hoztam apád 

cégvezetőjének a papírjait, tehát mint Mr. Stone-t fogsz bemutatni. 

– Rendben van. Így Dora biztosan fesztelenül fogad majd – hagyta rá 

Frank. – Ha Lind néven mutatnálak be, akkor az apja rokonának hinne, és 

elfogódottan nézne rád. Így viszont egyszerűen Mr. Stone leszel, apám jó 

barátja, akinek épp Németországban akadt dolga, és akinek okvetlenül meg 

kell ismernie a menyasszonyomat. 

– Nagyon jól lesz így, fiam – bólintott Hans Lind. – Akkor gyerünk 

ebédelni, elég sok megbeszélnivalónk van még. Ezt az estét kellemes 

beszélgetéssel tölthetjük. Holnap pedig az első vonattal utazunk. 



Így is történt. Ebéd után elvonultak egy kedélyes borozóba, és jó bor 

mellett múlatták az időt. És szinte kizárólag Dora Lindről beszélgettek. 

 

XIV. 

 

Raina a délelőtt folyamán ellátta a háztartást, és most könyvvel a kezében 

üldögélt az ízlésesen berendezett szalonban. Arnulf szolgálatban volt, csak 

ebédre várta haza. A könyv nem tudta fogva tartani csapongó figyelmét, mivel 

a szíve, csordultig volt. Annyi mindent élt meg ezekben a napokban, hogy 

természetesen sokkal inkább foglalkoztatta önnön sorsa, mint a képzeletbeli 

alakoké. 

Ma is, mint mindig, nagy gonddal öltözött. Semmi fáradságot nem kímélt, 

ha arról volt szó, hogy a megjelenését minél előnyösebbre varázsolja. Sokat 

tanult Dórától, és most már más nőket is figyelt, hogy eltanulja tőlük, mi a 

szép, mi a kecses. Nem a hiúság hajtotta erre, csak az olthatatlan vágy, hogy 

tessen a férjének, és elmélyítse ébredező vonzalmát. 

Gondolataiból a szobalány riasztotta fel, aki Frank Marlow érkezését 

jelentette. A fiatalasszony egy pillanatig habozott, aztán eszébe jutott, hátha a 

fiatalember Dórának akar üzenni valamit. Hiszen úgy volt, hogy Hamburgban 

marad majd pár napig, és Dora nyilván nem is tudja még, hogy visszatért, így 

hát bekérette a fiatalembert, bár tudta, hogy a férje nem örülne, ha tudná. 

Frank belépett, és üdvözölte Rainát, aki mosolyogva nyújtotta a kezét. 

– Méltóságos asszonyom, bocsásson meg, hogy ilyen szokatlan időpontban 

zavarom. Különleges kérésem lenne önhöz… egy nagy kérés, amely Dórával 

van kapcsolatban. 

– Mindjárt sejtettem, Marlow úr – mosolygott huncutul Raina. – Tessék, 

miben lehetek a szolgálatára? 

A fiatalember mélyet sóhajtott, majd Raina intésére helyet foglalt. 

– Tegnap a családunk egyik barátját volt szerencsém Hamburgban 

üdvözöli. Mr. Stone atyai jó barátom, kicsi koromtól fogva csak Hans bácsinak 

szólítom. Elmondtam neki, hogy eljegyeztem magam, bár ez még nem 

hivatalos. Szeretné megismerni a menyasszonyomat, de bizonyos okból 

kerülni akarja Planitz tanácsos házát. Ezért vagyok olyan merész, és 

bizalommal kegyedhez fordulok a kérésemmel. Kegyed barátnője Dórának, és 

nagyon nagy szívességet tenne mindkettőnknek, ha hozzájárulna, hogy Mr. 

Stone az ön házában találkozzék vele. 

Raina azonnal elhatározta, hogy teljesíti a kérést, bár sejtette, hogy Arnulf 

egyáltalán nem fog örülni ennek a meghívásnak. 



– Ne is folytassa, Marlow úr! – szakította félbe segítőkészen a fiatalembert. 

– Örülök, hogy szívességet tehetek Dórának, hisz örök hálával tartozom neki. 

Hozza csak el Mr. Stone-t, szívesen látjuk. 

Frank megcsókolta a kezét. 

– Hálásan köszönöm, méltóságos asszonyom. És még arra kérném, ha 

szabad, hogy értesítse Dórát az érkezésemről, és… ha kegyednek nincs ellene 

kifogása… szeretném, ha ma délután idejönne. Néhány nagyon fontos dolgot 

kellene megbeszélnem vele. Nagy baj lenne, ha már ma igénybe vennénk a 

szívességét? 

– Dehogy, csak jöjjenek! Gondolom, azt szeretné, ha Dora és Mr. Stone 

mielőbb összeismerkednének. Legjobb lesz, ha mindnyájukat meghívom teára. 

A férjem sajnos szolgálatban lesz. Mostanában nagyon elfoglalt, alig akad egy-

két szabad órája. De azért remélem, még itt találja magukat, amikor hazaér. 

Egyikük sem vette észre, hogy Arnulf ebben a pillanatban belépett a házba. 

Megtudta a legényétől, hogy Marlow a feleségével ül a szalonban, és azonnal 

odasietett. Zajtalanul osont végig az előszobán, s a torkában dobogó szívvel 

állt meg a szalon bejáratát takaró függöny előtt. Nem hallgatózni akart, csak 

meglepni őket, mégis megtorpant egy pillanatra, mikor a fiatelember hangját 

hallotta: 

– Drága méltóságos asszonyom, nem is tudom, hogy köszönjem meg a 

jóságát. Végtelenül lekötelez… 

Raina pedig szívbéli melegséggel felelte: 

– Sose köszönje, Marlow úr! Leghőbb vágyam, hogy a szolgálatára 

lehessek. 

Ezek a szavak tőrként járták át Arnulf szívét. És milyen kedvesen, 

gyöngéden beszél Raina ezzel az idegennel, holott ővele szemben mindig 

tartózkodó. 

Gyors mozdulattal félrevonta a függönyt, s belépett a szalonba. Raina 

összerezzent, mert nem hallotta a lépteit közeledni. Frank azonban nyugodtan 

fordult felé, és barátságosan üdvözölte. Föl sem tűnt neki, mennyire zaklatott 

a barátja. 

Raina figyelmét bezzeg nem kerülte el a férje lelkiállapota, s azt is észlelte, 

milyen sötéten, kutatóan méri végig, de ennek magában csak örülni tudott. 

Ahol féltékenység van, ott szerelem is van, így mondta Dora. 

– Örülök, hogy sikerült találkoznunk, Reckenberg úr – mondta fesztelenül 

Frank. – Azzal a kéréssel bátorkodtam a kedves feleségéhez fordulni, hogy a 

családunk egyik barátját, aki most érkezett meg Amerikából, bevezethessem a 

házukba. A méltóságos asszony volt olyan kedves, és beleegyezett, hogy már 

ma délután magammal hozzam Mr. Stone-t. Már csak az ön hozzájárulását 

szeretném kérni. 



Arnulf odakívánta Marlow-t a Mr. Stone-jával együtt, ahol a bors terem, de 

uralkodott magán, és udvariasan megismételte a meghívást. Mást nem is igen 

tehetett. Hát ez volt az a szolgálat, amit az amerikai a feleségétől kívánt! Amit 

Raina leghőbb vágya volt teljesíteni! Arnulf összeszorította a fogát. Ezek a 

szavak szinte beleégtek a lelkébe, és gyötrő fájdalmat okoztak. Alig volt képes 

elhebegni Marlow-nak az udvarias búcsúszavakat. 

Amikor kettesben maradtak, Arnulf a felesége elé állt, és metsző 

pillantással mérte végig. 

– Kimagyarázhattad volna magad azzal, hogy délután nem vagyok itthon. 

Raina arcán huncut mosoly derengett föl, s mélykék szeme olyan 

csibészesen ragyogott, hogy a férje szinte beléveszett a gyötrelmes 

boldogságba. 

– De én mindig nagyon örülök, ha érdekes emberek jönnek hozzánk. Miért 

kellett volna Marlow-t elutasítanom? Nem gondolod, hogy Mr. Stone nagyon 

érdekes ismeretség lehet? Természetesen megkérem Dórát, jöjjön át, hogy 

addig se legyek egyedül az urakkal, amíg megérkezel. Azonnal elküldök hozzá. 

Így már elégedett vagy? 

Arnulf egyáltalán nem volt elégedett, de mit tehetett volna? Raina olyan 

tisztán és őszintén mosolygott rá, hogy nem akart féltékenységi jelenetet 

rendezni. Csak magában kívánta szenvedélyesen, hogy Frank Marlow végre 

utazzon vissza Kaliforniába. Inkább témát váltott. 

– Épp ma hallottam, hogy Kranzau báró nemsokára hivatalosan is eljegyzi 

Planitz kisasszonyt. Tegnap este meglehetősen borgőzös állapotban maga a 

báró fecsegte el. Nem hivatalosan már meg is volt az eljegyzés. Planitz 

kisasszony nem is említette neked? Hiszen olyan bizalmas barátnők vagytok. 

Raina komolyan nézett rá. 

– Te is ismered Kranzaut. El tudod képzelni Dóráról, hogy egy ilyen 

emberhez hozzámenne? 

– Hát, sajnálnám, ha úgy volna, nagyon sajnálnám. Amennyire meg tudom 

ítélni, Kranzau báró a legkevésbé sem illik hozzá. 

– Nem bizony, egyáltalán nem. Dórának esze ágában sincs hozzámenni, ezt 

nyugodtan megmondhatod bárkinek. 

– Akkor miért hangoztatja ezt a báró? 

– Mindjárt megmagyarázom, bár Dora voltaképpen nem szeretné, ha 

elfecsegném. De mivel a báró maga már megtette ezt, jobb, ha te is tudod az 

igazat. A báró megkérte a kereskedelmi tanácsostól Dora kezét, a tanácsos 

pedig igent mondott. Úgy beszélték meg, hogy néhány hét múlva Dora elé fog 

állni az ajánlatával. És Dora hiába tiltakozik, a tanácsos kényszeríteni akarja. 

Csakhogy ő inkább meghal, mint hogy Kranzau báróné legyen. 

– Ilyen biztos vagy ebben? 



– Egészen biztos. 

– Ha így áll a dolog, nagy felelőtlenség a bárótól is meg a tanácsostól is, 

hogy úgy beszélnek az eljegyzésről, mint valami eldöntött dologról. Nem 

bánnám, ha figyelmeztetnéd Dórát. A báró mindenütt úgy emlegeti, mint 

leendő menyasszonyát. 

– Meg is teszem – bólintott Raina. – De ez nem fog változtatni a döntésén. 

– Hát kár is volna Dórát Kranzaunak adni, annyi biztos. Senkit nem 

tisztelek és becsülök annyira, mint őt, Kranzaunál pedig nem ismerek kevésbé 

tiszteletreméltó embert. 

Arnulf hamarosan visszavonult átöltözni. Nem ment ki a fejéből, amit 

Raina mondott, hogy szívének leghőbb vágya Marlow szolgálatára lenni. Nem 

csoda, ha ezek után mindenfélét beképzel magának az az amerikai! 

Nem éppen irigylésre méltó hangulatban ült asztalhoz szegény Arnulf. 

Fájdalmas, kutató pillantása egyre-másra a felesége arcára tévedt. 

Raina érezte ezt, és a torkában dobogott a szíve. „Nem bírom már ezt 

sokáig” – gondolta. 

 

XV. 

 

Frank Marlow visszatért a szállodába, és elújságolta Hans Lindnek – aki 

már szobát foglalt Mr. Stone néven –, hogy Reckenberg asszony délután várja 

őket, és Dora is ott lesz. 

Az öregúr izgatottan járt-kelt a szobában, nem hagyta nyugodni a gondolat, 

hogy hamarosan találkozhat a lányával, izgatottságát látva Frank végül azt 

javasolta, hogy sétáljanak egyet a belvárost gyűrűként körülvevő parkosított 

korzón, aztán menjenek el ebédelni, , 

Nagy meglepetésben volt részük, mikor épp egy bokrokkal sűrűn benőtt 

részen vágtak át. Az egyik kanyarulatnál váratlanul Dora Lind toppant elébük, 

s meglepetten pillantott az urakra. 

Nem is sejtette, hogy Frank már visszatért Hamburgból, s nagyon megörült 

a találkozásnak. Az oldalán álló urat eleinte szinte észre sem vette. Frank 

Marlow szeme felragyogott, s egy pillanatra megfeledkezett öreg barátjáról is. 

Vidáman üdvözölte Dórát. Váltottak néhány szót, aztán a fiatalembernek 

hirtelen eszébe jutott Hans Lind. A szívverése is majdnem elállt, amikor 

rádöbbent, milyen fontos az öregúrnak ez a találkozás. 

Hans Lind rögtön felismerte lányát annak a fényképnek az alapján, amelyet 

előző nap Franktól kapott. Dora minden arcvonása mélyen beleivódott az 

emlékezetébe, és most, hogy maga előtt láthatta, szíve görcsösen összeszorult 

a feltörő érzelmek áradatában, arcából minden vér kifutott, és csaknem 

összeesett fölindultságában. 



Mozdulatlanul, hosszan, tágra nyílt szemekkel bámulta a lányt. 

Frank erőt vett magán, és igyekezett nyugodt hangon beszélni: 

– Engedje meg, nagyságos kisasszony, hogy bemutassam édesapám egyik 

barátját! Tegnap érkezett Hamburgba, az ő fogadására utaztam oda. 

Dora nagy szemeket meresztett az idős férfira. Sápadt, gyötrődő arcára, 

fénytelen, sötét szemébe pillantva úgy érezte, a szívéig hatol ez a tekintet. 

Leírhatatlan érzés kerítette hatalmába, mintha a vér is csak nehezen, 

fájdalmas hullámok- bán áramlott volna a testében. Kővé meredve állt, szinte 

letaglózta az idegen tekintetéből sugárzó gyötrelmes zaklatottság. 

Apa és leánya a váratlan találkozástól felindultan, szótlanul állt, egymással 

szemben. Frank is úgy érezte, hogy valami sohasem látott fölemelő és 

megindító élményben van része. 

Dora észrevette, hogy az idegen megtántorodik, s a szívéhez kap. Egy 

lépéssel mellette termett, rémülten megragadta a karját, és együttérzéstől 

remegő hangon kérdezte: 

– Rosszul van, uram? Segíthetnék? Támaszkodjék rám nyugodtan, erős 

vagyok! 

Az idős férfi egyetlen pillanatra sem vette le a szemét a lányáról. Olyan 

fájdalmas vágyakozással nézte, hogy Dora kis híján elsírta magát. Maga sem 

tudta, miért, de egyszer csak könnybe lábadt a szeme. A férfi minden erejét 

összeszedte, hogy megőrizze önuralmát. Reszkető kezét Dora kezére tette, 

mely még mindig védelmezően szorította a karját. 

– Nincs semmi baj… Ne aggódjék, már el is múlt… Jól vagyok. Nagyon jól. 

Köszönöm a segítségét… végtelenül hálás vagyok… 

Dora még mindig meredten nézte az idős urat, mintha azt akarná kitalálni, 

miért kavarta fel ennyire ennek az ismeretlen férfinak a látványa. Érezte, hogy 

az idegen keze remeg, s megreszketett az ő keze is. A vér szava hihetetlen 

erővel támadt föl benne, és borzongó sejtelemmel töltötte el ifjú lelkét. 

Nem tudták, mennyi ideig állhattak így egymással szemben. Körülöttük 

néma csönd honolt, mintha a világ is megállt volna egy pillanatra. A lány végül 

elfordította tekintetét az idős férfiról, s nyugtalanul, kérdőn Frank Marlow-ra 

nézett. 

A fiatalember megfogta a kezét, s zaklatottságát látva, igyekezett 

megnyugtatóan beszélni. 

– Dora… kedves Dórám. Mr. Stone tudja, hogy a menyasszonyom vagy. 

Már mindent elmondtam neki. Azért utazott ide, mert meg akart ismerni. 

Dora megkönnyebbülten fellélegzett, s bizonytalanul, de kedvesen 

mosolygott az öregúrra. 

– Nagyon örülök, hogy megismerhettem, Mr. Stone. Biztosan furcsán 

hangzik, de valami különös módon vonzódom önhöz. Mintha már régóta 



ismernénk egymást. Ön sem úgy néz rám, mint egy idegenre. Egészen 

érthetetlen hangulat fogott el, mikor megláttam önt. Még sosem éreztem ilyet 

idegen emberrel kapcsolatban, és ez is egészen fölkavart… mintha valami 

különös történt volna. Bocsásson meg, nem akarok bizalmaskodni, csak 

kicsúszott a számon. Pedig amúgy inkább zárkózott vagyok. 

Mindkét férfi pontosan érezte, mennyire zaklatott Dora. Hans Lind csak 

úgy itta magába a lánya szavait, és szinte a mennyországban érezte magát. 

– Köszönöm a kedves szavait, kisasszony, szívből köszönöm. Nagyon 

jólesik, amit mondott. Én is ugyanazt érzem, amit kegyed, hogy… de nem 

vagyok képes elmondani… most nem! Csak annyit hadd mondjak még… drága 

gyermekem… maga nagyon kedves nekem. Annyira kedves… én… – Elcsuklott 

a hangja, s igyekezett visszanyerni az önuralmát. 

Dora végigsimított a homlokán, majd segélykérőén a vőlegényére 

pillantott. 

– Frank, a múltkor azt mondtad, hogy van valaki, aki közel áll hozzám, s 

akinek a számára nagyon sokat jelentek. Én úgy gondoltam, apám rokona 

lehet. Mondd, Mr. Stone az a titokzatos személy, aki hozzám küldött? Kérlek, 

mondd meg, így van-e! Ha Mr. Stone a rokonom, akkor érteném, miért érzem 

őt ennyire közel magamhoz, és… és miért kavart fel annyira, amikor 

megpillantottam – hadarta izgatottan, és megragadta Frank kezét. 

Frank kérdőn az öregúrra pillantott. Hans Lind bólintással jelezte, hogy 

beszélhet. 

– Igen, Dora, Mr. Stone csak azért jött Németországba, hogy találkozzék 

veled – mondta Frank csöndesen, meghatottam 

– Éreztem… igen, éreztem! Biztosan vérrokonság köt össze bennünket. 

Ilyesmit nem érez az ember idegen iránt – mondta Dora fojtott hangon, és 

újra kutatóan nézett Hans Lind szemébe. 

Az idős férfi arca vonaglott az elfojtott érzelmektől. Ha bárhol másutt lettek 

volna, nem a szabadban, ahol bármelyik pillanatban idegenek bukkanhattak 

föl, az öregúr képtelen lett volna tovább titkolózni leánya előtt. így azonban 

csak megfogta a kezét, és szinte fájdalmasan megszorította. 

– A vér kötelékei szentek – mondta elcsukló hangon. 

– Kicsoda ön? – kérdezte Dora türelmetlenül, s Mr. Stone érezte, hogy 

remeg a keze. 

Frank megértette idős barátja pillantásából, hogy az ereje mindjárt 

cserbenhagyja. Gyorsan megragadta a lány másik kezét. 

– Drágám, most el kell búcsúznunk. Itt nem beszélhetünk nyugodtan. 

Délután találkozunk Reckenbergéknél. Megkértem Rainát, hogy értesítsen 

téged. Mr. Stone is eljön, és mindent megmagyaráz. Ugye, Mr. Stone? Ugye, 

mindent elmond Dórának… mindent tudnia kell! 



Hans Lind csak némán bólintott, a beszédhez nem volt ereje. 

– Látod, Dórám… túlságosan fölzaklatta a találkozás. Menj most, 

szerelmem! Délután találkozunk. Viszontlátásra Reckenbergéknél. 

A lány félénken, elfogódottan nézett az idős férfi szemébe, amely olyan 

megmagyarázhatatlan hatással volt rá. Aztán némán kezet nyújtott neki. 

– Ott leszek – szólt oda közben Franknak. 

Hans Lind melegen, erősen megszorította a lánya kezét. 

– A viszontlátásra! 

– A viszontlátásra – felelte halkan Dora. 

Lassan, nehezen lépdelve elindult, nem a tőle megszokott ruganyos, táncos 

léptekkel. A két férfi sokáig követte tekintetével. Mielőtt bekanyarodott egy 

mellékutcába, visszanézett, mintha valami varázserő vonzaná. De nem 

Frankot kereste a tekintete. Az idegen férfi szemébe nézett még egyszer, 

kérdően, zaklatottan, mielőtt végleg eltűnt a szemük elől. 

Hans Lind a fiatalember karjába kapaszkodott, mintha támaszra volna 

szüksége, és tágra nyílt szemmel nézett a lánya után. 

– Gyermekem, drága gyermekem! – A hangja szinte csak sóhajtásnak 

hatott. 

Frank belekarolt. 

– Hans bácsi, tovább már nem titkolózhatsz Dora előtt. Joga van hozzá, 

hogy megtudja az igazságot. Érezned kellett, milyen erősen él benne a vér 

szava. 

– Igen, éreztem is! – kiáltotta az öreg sugárzó mosollyal. 

– Hála istennek, nagyon is éreztem! És végre van merszem, hogy fölfedjem 

előtte a kilétemet. Ha az imént nem a nyílt utcán vagyunk, nem bírtam volna 

tovább hallgatni. Már csak arra kérem a sorsot, hogy délután zavartalanul vele 

tölthessek egy órát. 

Frank megértően bólintott. 

– Teljesülni fog a kívánságod. Magam gondoskodom róla. Tudom, 

mennyire szeretnéd végre, kiönteni a szívedet. Reckenbergné roppant megértő 

és tapintatos, s nagyon szereti Dorát. De most gyerünk, induljunk vissza a 

hotelba! Rettentően felizgattad magad, pihenned kell égy órácskát, hogy 

délutánra friss legyél. 

Ezzel Frank elvezette az öregurat, aki gépiesen követte, tágra nyílt szemmel 

bámulva maga elé. Frank nem zaklatta kérdésekkel, hagyta álmodozni. 

Dora meglehetősen zaklatott állapotban ért haza. Az utóbbi időben egyre 

mélyebben átérezte, mennyire idegen és közömbös számára az anyja. Ma is 

tudatosult benne ez az elidegenedettség. Nagy tömeg vendéget talált a 

tanácsosnénál, akik egy jótékonysági rendezvényt készítettek elő. Nagyszabású 

kerti ünnepséget terveztek egy csecsemőotthon javára, s Planitz a társaság 



rendelkezésére bocsátotta óriási kertjét. Planitzné asszony ilyen alkalmakkor 

elemében volt. Cseveghetett, tréfálkozhatott, kacaghatott kedvére, és érett 

kora sem tartotta vissza attól, hogy finoman kacérkodjék, s udvaroltasson 

magának. Ez a hajlam a vérében volt, nem lehetett eltéríteni tőle. 

Dora bíráló szemmel figyelte. Ha más nőről van szó, talán elnéző mosollyal 

túlteszi magát az egészen. Ám az édesanyja kacérkodása valósággal testi 

fájdalmat okozott neki. 

Nem is bírta sokáig nézni ezt a játékot. Az egész társaság érdektelennek 

tűnt. A jótékony cél háttérbe szorult, mindenki csak a mulatságra gondolt. 

Dora észrevétlenül ellopózott, és a szobájába ment. Idegennek érezte 

magát a házban. Az íróasztalán megtalálta Raina levelét, amelyben meghívta 

magukhoz délutánra. Leült az ablak elé, s tenyerébe temette az arcát. 

Egyfolytában Mr. Stone járt a fejében. Képzeletében még mindig maga előtt 

látta felindult arcát és vágyakozó, szomorú szemét. 

Kis idő múlva Christine lépett be. 

– Miért ücsörögsz itt egyedül, Dorkám? Édesanyádnál nagy társaság van. 

– Voltam már odalent, de most nincs kedvem a társasághoz. De jó, hogy itt 

vagy, kérdeznék valamit. Vissza tudsz emlékezni rá, hogy voltak-e az 

édesapámnak rokonai? 

Christine elgondolkozott, aztán megrázta a fejét. 

– Csak az apja. Akkor halt meg, amikor te születtél. Más rokona nem is 

volt… egy sem. 

– Nem lehet, hogy tévedsz, Christine? Talán csak nem hallottál róluk. Épp 

most tudtam meg, hogy apámnak él egy vér szerinti rokona. 

Az öreg komorna hevesen megrázta a fejét. 

– Nem, Dorka, ez teljességgel lehetetlen. Amikor édesapád hirtelen 

felindulásában magával kívánt vinni, és el akart szakítani édesanyádtól, 

megkérdeztem, nincs-e olyan rokona, akinek a gondjaira bízhatna. És ő azt 

felelte: „Olyan magányos vagyok, mint egy kivert kutya. Egyetlen 

hozzátartozóm sincs, akire rá tudnám bízni a gyermekemet.” 

Dora eltöprengett. 

– Talán csak nem jutott eszébe, hogy él Amerikában egy rokona, akivel ma 

ismerkedtem meg. Stone-nak hívják, s évek óta ott él, Kaliforniában. A 

vőlegényem mutatta be. 

– Stone? – hitetlenkedett Christine. – Stone… Sohasem hallottam ezt a 

nevet. Biztosan egészen távoli rokon lehet. 

Dora mélyet sóhajtott. 

– Még ma megtudok róla mindent. Most jut eszembe, Christine! Mindent 

becsomagoltál, amire szükségünk lehet, ha utazunk? 

A komorna felsóhajtott. 



– Igen, Dorkám, mind a két nagy nádfonatos utazóláda megtelt. Már a 

saját holmimat is bepakoltam. Csak aztán meg is érkezzenek velünk! Egyszer 

azt olvastam az újságban, hogy egy hajóról egész csomó bőrönd a vízbe esett. 

– Ugyan, Christine! Fogalmad sincs arról, milyen egy óceánjáró hajó. Légy 

nyugodt, nem lesz semmi baj! 

Christine rémült arcot vágott. 

– És ha tengeribeteg leszek? Borzasztó lehet. Az ember se élő, se holt. 

Johann mesélte, aki az előző gazdájával már átkelt a tengeren. 

– Hiszen ha már ott tartanánk, hogy csak a tengertől kell félni! – ölelte át 

Dora vigasztalóan az idős asszonyt. – Ne aggódj már ennyire, Christine! Hisz 

nyár van, és ilyenkor általában nyugodt a tenger, nincsenek akkora viharok. 

Észre sem veszed majd, hogy vízen utazunk. 

– Jó, jó, Dorkám, összeszedem magam. Hiszen te sem félsz, pedig neked 

sokkal több a vesztenivalód. Én már vén csont vagyok, de előtted ott az egész 

élet. Lassanként úgyis szoknom kell a gondolatot, hogy nem élek örökké. 

Boldogult édesanyám bátyja is kivándorolt Amerikába, még fiatal korában. 

Gyönyörű leveleket írt, de egy idő után nem kaptunk hírt róla többé. Ha még 

életben van, talán össze is futunk odaát. 

Dora szívből fölkacagott. 

– Hát az csuda egy véletlen volna, Christine! Amerika akkora nagy, hogy el 

sem bírod képzelni! 

– Bizony meglehet. De most le kell mennem, segítenem kell a vendégek 

körül. Csak az én kis Dorkámat akartam megnézni. Meg aztán mondani is 

akartam valamit. De ígérd meg, hogy nem izgatod fel magad! 

– Megígérem! Miről van szó? 

– Az előbb hallottam, hogy holnap estére nagy vendégsereget hívtak meg 

ide, csupa előkelő nemes urat. Marlow úr nem volt köztük, hanem… Kranzau 

báró, ő igen. 

Dora kissé összerezzent. 

– Ó… a mama erről egy szót sem szólt nekem, pedig említette a holnapi 

társaságot. Köszönöm, hogy elmondtad, Christine. Hálás vagyok érte. 

– Gondoltam, jobb, ha tudsz róla, Dorkám. 

Az öreg komorna távozott, Dora pedig egyedül maradt, s a gondolatai ismét 

Mr. Stone körül jártak. „Milyen különösen nézett rám – gondolta –, milyen 

rejtélyesen!” És kissé megborzongott az emléktől. Alig várta a pillanatot, 

mikor elindulhat végre Reckenbergékhez, és viszontláthatja Mr. Stone-t. Még 

többet gondolt rá, mint Frank Marlow-ra. 

 

 

XVI. 



Dora, Frank és Hans bácsi Raina szalonjában találkoztak. A háziasszony 

elbűvölő volt könnyű, hófehér ruhájában. Barátságosan üdvözölte Mr. Stone-t. 

Nagyon rokonszenvesnek találta az idős úr nyugodt, méltóságteljes modorát. 

Mr. Stone-nak, is rokonszenves volt az ifjú asszony. 

A három vendég – a megbeszélés szerint – a szokásosnál korábban 

érkezett. Így több idejük maradt Arnulf hazatértéig. Raina hallotta, hogy 

futólag már délelőtt is találkoztak. A kölcsönös üdvözlések után tapintatosan 

visszavonult. 

– Mr. Stone lesz szíves átvenni egy időre gardedámi tisztemet. Gondolom, 

rengeteg mesélnivalója van. Ezért, remélem, megbocsátanak, ha most egy kis 

időre magukra hagyom önöket. Bizonyos háziasszonyi kötelességek várnak 

rám – mondta, s Dorára sandított, mintha azt kérdezné: „Jól csináltam?” Dora 

bólintott, mire barátnője távozott. 

Miután hármasban maradtak, Dora nagy lélegzetet vett, és Hans Lindhez 

fordult. 

– Ne vegye rossz néven, Mr. Stone, de nem akarom vesztegetni amúgy is 

szűkre szabott időnket. Arra kérem, árulja el, miféle rokoni kapcsolatban 

állunk egymással! A találkozásunk óta megmagyarázhatatlan zaklatottság 

gyötör. Mióta a maga szemébe néztem, úgy érzem, mintha valami varázslat 

nyűgözne le. Szavakkal nem is tudom kifejezni, milyen izgatott vagyok, s 

mennyire felkavart, hogy találkoztam magával – hadarta remegő hangon. 

Hans Lind megfogta a kezét. Most már higgadtabb, összeszedettebb volt, 

mint délelőtt. Az első találkozás váratlanul érte, ezért kavarta föl annyira. 

Most már uralkodott magán. Tudta, hogy neki kell nyugodtnak lennie, neki 

kell majd támogatnia Dórát. Tekintetéből és szavaiból gyengédség áradt, 

amikor megszólalt. 

– Nem hiszem, hogy izgatottabb lenne, mint én vagyok. De az én 

szememben nem olyan megmagyarázhatatlan a dolog, hisz én tudom, milyen 

erős vérségi kötelék fűz össze bennünket. 

Dora várakozóan nézett rá. 

– Hasztalan próbáltam kideríteni, miféle rokonság lehet közöttünk. Még az 

öreg komornámat is kifaggattam, aki már apám idejében is nálunk szolgált. Ő 

egyre csak azt bizonygatta, hogy édesapámnak nem voltak rokonai. 

Édesanyámat nem akartam ilyesmiről kérdezni. Ő nem is sejti, hogy tudom, 

Hans Lind a valódi apám. De mégis elhiszem önnek, hogy rokonok vagyunk. 

Különös vonzalmat érzek maga iránt. Azt hiszem, az édesapám iránt éreznék 

hasonlót, ha még élne – vallotta be megrendülten. 

Hans Lindet szíven ütötték a szavai. Közelebb vonta magához Dórát. 

– Nem tudok tovább hallgatni, Dora. Majdnem húsz évig kellett 

hallgatnom. Az Isten áldjon meg azért, amit az imént mondtál. Most már nem 



félek attól, hogy idegen leszek a számodra, hogy a sors, a hosszú elválás 

elidegeníthetett. Nézz a szemembe, gyermekem, imádott, drága gyermekem! 

Hans Lind vagyok, az apád, akit halottnak hittél. 

Dora egy darabig szinte bénultan állt, halálosan elsápadt, s vértelen ajka 

remegett. A szemében valami leírhatatlan kifejezés ült. Beszélni próbált, de 

egy hang sem jött ki a torkán. Csak egy félig elfojtott sikolyra futotta az 

erejéből, és tágra nyílt szeme rémülten meredt az apjára. 

Így álltak egy ideig, farkasszemet nézve, a szívük mélyéig megrendülten. 

Dora szíve vadul kalapált, és mintha ezt kiáltotta volna: Ő az apád! Aztán nem 

állhatta tovább az apja vágyakozó tekintetét. Érzelmei erőt vettek rajta, Hans 

Lind nyakába borult, és olyan görcsösen ölelte át, mintha attól félne, hogy 

elszakíthatják tőle. Büszke, szép szeme könnyekkel telt meg, és szívszakasztó 

gyöngédséggel nézett az apjára. 

– Igen – suttogta. – Érzem, a szívem azt súgja, hogy te vagy az apám. Most 

már minden világos! Azt is tudom, miért vonzott mindig valamilyen 

láthatatlan erő a messzi távolba. A te szeretetedet és ragaszkodásodat éreztem 

onnan. Ó, apám, édesapám, milyen kegyetlenül elbántak velünk! Elhallgatták 

előlem az igazságot, még azt sem hagyták meg nekem, hogy apámként 

gondolhassak rád! 

A lány magánkívül volt az izgatottságtól. Hans Lind azonban szorosan 

magához ölelte, simogatta, becézgette, az arcát, szemét, homlokát csókolgatta, 

mintha egyszerre mindent be akarna pótolni. És az egymásra találás 

örömében lehullott róla a hosszú évek rengeteg keserűsége, gyötrelme. Szívét 

átjárta a boldog bizonyosság, hogy a gyermeke szeretetét nem vehették el tőle. 

Mindkettőjük számára csodálatos és szent volt ez az óra. Az érzelmek 

fölfokozott kavargásában elenyészett minden akadály, ami valaha is 

elválasztotta őket egymástól. Hosszú időbe telt, mire kibontakoztak egymás 

öleléséből. 

Dora sugárzó mosollyal Frank felé fordult. A fiatalember eddig 

tapintatosan félrehúzódott, s megrendült, néma szemlélője volt csak a két 

ember boldogságának. 

– Frank, szerelmem… egy kis időre egészen megfeledkeztem rólad! Kérlek, 

ne haragudj ezért! Olyan nagy és csodálatos élményben volt részem… És 

neked köszönhetem, hogy visszakaptam az apámat! 

A fiatalember magához vonta a lányt. 

– Tévedsz, életem. Mi ketten köszönhetjük az apádnak, hogy egymásra 

találtunk. 

És szorosan magához ölelve Dorát, odavezette Hans Lindhez. 

– Add ránk áldásodat, apa – kérte egyszerűen. 

Lind mindkettőjüket átölelte. 



– Gyermekeim, drága gyermekeim! Milyen végtelenül gazdag lettem 

hirtelen! El sem hiszem, olyan ez, mint egy álom! 

Egy darabig így álltak, átölelve egymást mindhárman, míg le nem 

csillapodott bennük a fölindultság. Aztán az idős férfi maga mellé vonta 

leányát a díványra. És nagy sietősen, dióhéjban elmesélte, miként történt, 

hogy bár mindenki halottnak hitte, ő életben maradt, s mégsem-hallatott 

magáról. Dora az apja és a vőlegénye között ülve s gyöngéden szorítva 

mindkettejük kezét, apránként mindent megtudott. 

– Most már nem kell félned semmitől – mondta mosolyogva Frank, mikor 

Hans Lind a története végére ért. – A tanácsos kénytelen lesz beleegyezni a 

házasságunkba. Nincs joga, hogy megakadályozza. 

Dora felsóhajtott. 

– Mi lesz ebből, Istenem! Mit fog szólni mindehhez az édesanyám? O még 

nem is sejti, hogy életben vagy, apa. Ó, hiszen akkor törvényesen még mindig 

te vagy a férje és nem a tanácsos! Hisz nem vált el tőled! 

Hans Lind szeretettel simogatta meg a lány haját. 

– Emiatt ne aggódj, Dórám. El lehet simítani a dolgot, nem okvetlenül lesz 

belőle botrány. Most már nyugodtan rám bízhatod a sorsodat. Frank és én 

mindent megbeszéltünk, és a következőt határoztuk el. Frank holnap elmegy a 

tanácsoshoz, és annak rendje és módja szerint megkéri tőle a kezedet. Ha 

nemet mond, akkor még egyszer beszélsz vele, és nyomatékosan kijelented, 

hogy el fogod utasítani a báró lánykérését, ha elő merészel hozakodni vele. 

Mondd meg neki, hogy Frank a jegyesed, csakis őhozzá mégy feleségül, és 

követed Kaliforniába. Ha ez sem lesz elég, akkor nem marad más hátra, 

nekem kell elmennem hozzá. Majd én megmagyarázom neki, hogy nincs más 

választása, bele kell egyeznie a házasságotokba. Bízz bennem, gyermekem! . 

– Már nem félek, drága apa. Megnyugtat, hogy Frank és én számíthatunk a 

segítségedre. De azért a mamára való tekintettel örülnék, ha a 

közbeavatkozásod nélkül is sikerülne a dolog. 

Hans Lind végigsimított a homlokán. 

– Bár sok szenvedést okozott nekem, én is szeretném megkímélni attól, 

hogy megtudja, életben vagyok. Ám ha veszélyben forog a boldogságod, akkor 

ez sem számít. És még valami, Dora! Mit mondunk a barátnődnek, 

Reckenbergnének? Előfordulhat, hogy még igénybe kell vennünk a segítségét. 

Dora némi habozás után határozottan kijelentette: 

– Rainában megbízhatunk. Azt is elmondtam neki, amit Christinétől 

hallottam. Csakhogy Raina a férje elől nem tart titokban semmit, s ezért nem 

tudom, hogy beavathatjuk-e őt. 

– Volna egy ötletem… – vetette közbe Frank. 

– Halljuk, fiam. 



– Szerintem mondjunk el mindent Reckenbergné asszonynak. Igazán 

megérdemli a bizalmunkat. És engedjük meg neki, hogy a férjét is 

beavathassa, amint mi elhagytuk az országot. Persze csak azzal a föltétellel, ha 

becsületszavát adja, hogy hallgatni fog. Reckenberg megtartja a szavát, ha 

törik, ha szakad. 

– Jól van, így jó lesz – bólintott az öregúr. – Gondolom, indulhatunk is, 

amint a tanácsossal mindent tisztáztunk. Nem volna értelme itt várni az 

esküvőtökig. Mivel a lányom énvelem utazik, nem számít, hogy a 

menyasszonyod. Odaát pedig azonnal megtarthatjuk az esküvőt. A szüleid 

örülni fognak, hogy jelen lehetnek ők is. És így Reckenbergné asszonynak nem 

kell túl sokáig titkolóznia a férje előtt. 

Az ifjú pár egyetértett a tervvel. Dora kiment, hogy behívja a barátnőjét. 

– Drága Raina – ölelte át szeretettel –, szeretnénk felfedni előtted egy 

titkot. Meg kell ígérned, hogy addig nem szólsz róla a férjednek, amíg 

Frankkal el nem utaztunk. És senki másnak sem szólhatsz róla egy szót sem! 

Raina csodálkozva nézett az izgatott emberekre. 

– Természetesen szavamat adom, hogy hallgatni fogok. Tudod, hogy 

megbízhatsz bennem. Egyedül a férjem előtt nincsenek titkaim, ezért örülök, 

hogy őt később beavathatom. De még előtte is hallgatni fogok, míg el nem 

utaztok. Rendben? 

Dora bólintott. 

– Nagyon helyes. És most figyelj! Mr. Stone-t valójában Hans Lindnek 

hívják. Ő az én halottnak hitt apám! 

Rainának a meglepetéstől elakadt a szava, de teljes szívéből osztozott Dora 

boldogságában, s lélegzet-visszafojtva hallgatta az előtte álló három ember 

különös történetét. Csak egy dolog szomorította el. Az, hogy a barátnője 

hamarosan el akar utazni. 

– Dora nagyon-nagyon sokat jelent nekem. Ön nem is sejti, mi mindent 

tett értem – mondta Hans Lindhez fordulva. 

– Ez kölcsönös, Raina. Én is nagyon sok mindenért hálás lehetek neked – 

szabadkozott Dora, s átölelte, megcsókolta a barátnőjét. 

Igencsak emelkedett hangulatban zajlott ez a teázás. Mindenkinek rengeteg 

mesélnivalója volt még. 

Csak akkor váltottak témát, mikor Arnulf megérkezett. Őt egyelőre nem 

akarták beavatni a titkukba. Hans Lindet mint Mr. Stone-t mutatták be neki. A 

házigazda szívélyesen üdvözölte a vendéget, de nem bánta, hogy azok 

hamarosan búcsúzkodni kezdtek. Mikor végre kettesben maradtak, Arnulf 

komolyan nézett ifjú feleségére. Sok jel utalt arra, hogy a magasabb katonai 

körök igen nagy jelentőséget tulajdonítanak a Szerbia és a Monarchia közötti 

konfliktusnak. Arnulf regimentjének tisztjei már arról beszéltek, hogy 



Németországot hamarosan belerángatják egy háborúba. Arnulf kénytelen volt 

azon töprengeni, mit szólna Raina, ha félelmeik valóra válnának, s őneki az 

elsők között kellene kivonulnia a frontra. 

Halkan fölsóhajtott. Elég komor volt a kedve aznap, s ez kihatott Raina 

hangulatára is. A fiatalasszony szívét meghatározhatatlan félelmek 

szorongatták. 

 

Másnap reggel Frank felhívta telefonon Planitz kereskedelmi tanácsost, 

hogy megérdeklődje, mikor beszélhetne vele a dél előtt folyamán fontos 

ügyben, lehetőleg a lakásán. A tanácsos azt felelte, hogy tizenegykor várja. 

Dora az előző estén igen zaklatott állapotban tért haza, s azonnal Christinét 

hívatta. Suttogva elmesélt mindent az öreg komornának. Az legszívesebben 

azonnal a szállodába rohant volna, hogy viszontlássa Hans Lindet, a lány 

azonban visszatartotta. 

– Hamarosan találkozhatsz vele. Néhány napon belül utazunk, sőt talán 

már holnap. Készülj fel minden eshetőségre! 

Christine izgatottságában összevissza hadonászott, s magáról 

megfeledkezve egy fotelbe roskadt. 

– Jaj, Dorkám, még a térdem is reszket! Édes jó Istenem, ki hitte volna, 

hogy ilyesmi létezik! És hogyhogy már holnap… gondolod, hogy a 

kereskedelmi tanácsos felmondási idő nélkül elbocsát? Ha ragaszkodik hozzá, 

hogy letöltsem, nem mehetek veletek – sopánkodott. 

– Emiatt ne aggódj, Christine! Légy nyugodt, el fog engedni. Ezt 

mindenképpen elintézzük. Te csak állj készen minden pillanatban! 

A komornán leírhatatlan izgatottság lett úrrá. Egy szemhunyásnyit sem 

aludt egész éjjel. Már hajnalban talpon volt, és azonnal Dora szobájába rohant, 

hogy elárassza a lányt kételyeivel és aggályaival. 

Dora maga sem sokat aludt ezen az éjszakán. Élete fordulóponthoz 

érkezett, és azért ő is aggódott valamelyest a dolgok alakulásáért, bármennyire 

elterveztek is mindent. Bár édesanyjától időközben meglehetősen elhidegült, 

mégis nyugtalanította az a gondolat, hogy esetleg kénytelenek lesznek a 

tudomására hozni, hogy első férje életben van. 

Tudta, hogy a tanácsos tizenegykor fogadja Marlow-t, mivel maga is 

fültanúja volt reggeli közben a telefonbeszélgetésnek. Már majdnem tizenegy 

volt, és Dora türelmetlenül toporgott az ablakban. Mikor meglátta a fiút 

átvágni a kerten, titkon odaintett neki. Frank ragyogó szemmel nézett föl rá, 

mielőtt belépett a kapun. 

Dora fogta magát, és leszaladt a tanácsos dolgozószobája melletti 

helyiségbe. Tudta, hogy ha Frank kijön Planitztól, akkor ezen a szobán fog 

átmenni. Dora elhelyezkedett egy fotelben az ablak mellett, és várt. 



Planitz szokásos tolakodó, hamis kedélyességével fogadta az ifjú Marlow-t. 

– Jó reggelt, kedves barátom! Hogy s mint vagyunk? Mi szél hozta erre? 

Egy cigarettát? Parancsoljon, szolgálja ki magát, és foglaljon helyet! Hogy is 

mondjam… rettentő ünnepélyesen fest! Na, ki vele, mi nyomja a szívét! 

Frank köszönettel visszautasította a cigarettát, s egyből rátért jövetele 

céljára. 

– Személyes ügyben bátorkodom zavarni, kereskedelmi tanácsos úr. 

Engedelmével rögtön a lényegre térnék. 

– Kérem, kérem, csak tessék, ifjú barátom! De előbb hadd fejezzem ki 

elismerésemet. A minap láttam, amint a tisztjeinkkel kilovagolt. Csak úgy 

fesztelenül, az arisztokrácia színe-virága közepette! Árulja el, hogy sikerült 

bekerülnie közéjük? A tiszt urak általában roppant távolságtartóak. 

– Von Reckenberg úr vezetett be a társaságba. 

– Hm! Hát igen, így már érthető. Meg kell adni, nagyszerűen lovagol. De 

most már nem szólok többet közbe. Ki vele, miben lehetek a szolgálatára! 

Frank fölemelkedett, és szertartásosan udvarias testtartást vett föl. 

– Kereskedelmi tanácsos úr, tisztelettel megkérem leánya, Dora kezét. 

A tanácsos hátradőlt a fotelban, s elképedve meredt Frankra. Rövid, húsos 

kezével a szék karfájába kapaszkodott, és úgy szuszogott, mintha nem kapna 

levegőt. Egy darabig nem jutott szóhoz. 

– Na de megbocsásson! – bökte ki végül. 

– Tanácsos úr, várom a válaszát – mondta Frank higgadtan, de udvariasan. 

A tanácsos szuszogott még egyet, aztán kenetteljes arckifejezéssel felelte: 

– Kedves ifjú barátom, nagyon sajnálom, hogy el kell utasítanom, de 

egészen más terveim vannak a lányommal. Már odaígértem a kezét Kranzau 

báró úrnak. 

Frankot ez persze nem érte váratlanul. 

– Bocsásson meg, tanácsos úr, de nem érem be ezzel a magyarázattal. Meg 

kell mondanom, hogy a leánya már igent mondott nekem, és egyidejűleg 

biztosított afelől, hogy sohasem lesz Kranzau báró felesége. 

A tanácsos fölpattant a fotelből. 

– Fiatalúr, ön roppant messzire merészkedik! Vegye tudomásul, hogy én 

döntöm el, kivel kel egybe a lányom. Mélységesen meg vagyok döbbenve! A 

szavaiból úgy veszem ki, hogy a lányom és ön között titkos és erkölcstelen 

viszony jött létre az én hátam mögött! 

– Tanácsos úr, a lánya sokkal büszkébb annál, hogysem erkölcstelen 

viszonyba bocsátkozzék, ezt önnek kéne a legjobban tudnia. Én pedig nem 

szoktam fiatal hölgyeket elcsábítani. Szent ígéretet tettünk, és nem mondunk 

le egymásról soha! Kérem, ne tagadja meg tőlünk az áldását! Dora sohasem 



lesz más férfi felesége. Szavunkat adtuk egymásnak, és összetartozunk. Minket 

nem lehet szétválasztani. 

A kereskedelmi tanácsos az asztalra csapott. 

– Ahhoz nekem is lesz egy-két szavam, fiatalúr! Sajnálom, hogy ilyen 

nyomatékosan kell föllépnem, de hát az ön viselkedése fölöttébb 

kifogásolható! A hátam mögött a leányom bizalmába férkőzött! Tisztességes 

úriember kikéri a szülői engedélyt, mielőtt házassági ajánlatot tenne! Már 

bánom, hogy megnyitottam maga előtt a házamat. Egyszer s mindenkorra, a 

lányomat nem adom magához. Kranzau bárónak ígértem a kezét, és Dórának 

engedelmeskednie kell. Ha azt hiszi, hogy a makacskodásával 

keresztülhúzhatja a számításaimat, nagyon téved. Túlságosan gyöngéd, 

engedékeny apja voltam, és most már azt hiszi, hogy mindig úgy ugrálok, 

ahogy ő fütyül! Csakhogy nem addig van az… ezt majd szépen beleverem a 

fejébe! Magát pedig, uram, sajnálom, de arra kell kémem, hogy ezután ne 

tegye be többé a lábát a házamba. A lányomat meg észhez térítem, arra mérget 

vehet. Már megrendeltük az eljegyzési meghívókat, holnap szét is küldjük. A 

történtek után szükségesnek látom, hogy már ma este kihirdessem a vacsorára 

hívott társaságban az eljegyzést. Ebből is láthatja, hogy semmi esélye. És 

megspórolhatta volna mindkettőnknek ezt a kínos jelenetet, ha hozzám 

fordult volna, mielőtt a lányommal beszél. 

Frank rezzenéstelen arccal hallgatta végig Planitzot. 

– Valóban szét akar választani két embert, akik szeretik egymást? Gondolja 

meg, tanácsos úr! Hát ilyen keveset számít önnek a lánya boldogsága? 

A tanácsos hevesen legyintett, s a szemében gonosz csillogás támadt. 

– Én jobban tudom, mi válik a javára, mint ő maga! A lányok ostobák, 

szeszélyesek! De eszéhez térítem én, legyen csak nyugodt. Az én házamban ón 

parancsolok, egyedül én. A lányom pedig engedelmeskedni fog. Nincs más 

választása. 

– Keserűen meg fogja bánni, tanácsos úr. 

– Jaj, csak ne olyan fennkölten, uram! Majdcsak talál magának valami 

csinos kis menyasszonykát, a lányom pedig boldog lesz azzal az emberrel, akit 

én választottam neki. Nagyon sajnálom, Marlow úr, de ebben az ügyben nem 

tehetek a kedvére. 

– Ez az utolsó szava? 

– A legutolsó. 

A fiatalember egy darabig szilárdan, komolyan nézett a szemébe. Aztán 

meghajtotta magát, és távozott. Odakint Dora már várta. Elébe sietett, és a 

nyakába borult. 

– Elutasított, Dórám. Most édesapádon a sor – mondta Frank halkan. 



– Szerettem volna megkímélni édesanyámat – sóhajtotta a lány 

gondterhelten. 

– Ez sajnos aligha lehetséges, szerelmem. 

Átölelték és megcsókolták egymást. Éppen ebben a pillanatban lépett ki 

dolgozószobájából a tanácsos. Dühtől vöröslő arccal odarontott a 

szerelmesekhez, s elrántotta a lányát. 

– Marlow úr, követelem, hogy azonnal hagyja el a házamat! – üvöltötte 

tajtékozva. 

– Frank a vőlegényem. Ha elküldöd, én is vele megyek! – csattant fel Dora. 

Planitz szeme résnyire szűkült a tehetetlen dühtől, amint rápillantott. 

– Veled majd később számolok. Isten vele, Marlow úr! 

Frank nem maradhatott tovább. A lányra nézett. Dora nyugodtan 

viszonozta a pillantását. 

– Menj csak, Frank! Jöjjön, aminek jönnie kell! – mondta halkan. 

Frank bólintással jelezte, hogy érti a célzást. Aztán gyorsan távozott. A 

kereskedelmi tanácsos egy pillanatra sem eresztette el a leánya karját, mintha 

attól félt volna, hogy elszökhet. 

Dora nyugodtan, megvetően végigmérte. 

– Engedj el! – követelte fagyosan. 

– Kikérem magamnak ezt a hangvételt, kisasszony! Most azonnal felmégy a 

szobádba, és addig nem hagyod el, amíg nem adok rá engedélyt. Estére pedig 

ünneplőbe öltözöl, ugyanis előkelő vendégeink lesznek. Kranzau báró is eljön. 

Rögtön fel is hívom telefonon, és közlöm vele a jó hírt, hogy kihirdetem az 

eljegyzéseteket. Aztán elhozatom a nyomdából az értesítőket. Még ma 

szétküldjük mindet. Remélem, tudod, hogyan kell viselkedned. Hajlandó 

vagyok megbocsátani a kis amerikai románcodat, de fogd föl, hogy egyszer s 

mindenkorra vége! Punktum. 

A tanácsos szavai hidegen, keményen koppantak, és szemét olyan 

félelmetesen szögezte a lányára, mintha hipnotizálással akarná 

rákényszeríteni az akaratát. Dora azonban félelem nélkül állta a tekintetét. 

– Jobb, ha nem teszed meg, amivel fenyegetsz, mert még visszaüt rád. 

Utoljára jelentem ki, hogy nem leszek Kranzau báró felesége. Az én jegyesen 

Frank Marlow. Sosem leszek másé. 

A tanácsos ridegen, fölényesen fölkacagott. 

– Dacoskodsz, kislányom, azt hiszed, keresztülviheted az akaratodat! Nem 

ismersz még engem, annyit mondok. Ez egyszer nagyon komolyan gondolom, 

hogy engedned kell. Szavamat adtam a bárónak, és meg is fogom tartani. Ezt 

nem akadályozhatod meg. 

– Nem kényszeríthetsz férjhez a báróhoz! 



– Majd meglátjuk, kislányom. Egy év sem telik el, és már boldogan fogsz 

turbékolni azzal a pompás legénnyel, akit én választottam neked. 

Dora büszkén, merően a szemébe nézett. 

– Mennyire nem ismersz. Inkább meghalok, mint hogy kiszolgáltassam 

magam annak az embernek. 

Planitz igyekezett kedélyesen kuncogni. 

– Hohó, nem addig van az azzal a meghalással, kislányom! Engem ilyen 

drámai jelenetekkel nem lehet megijeszteni. Van, még néhány órád, hogy 

észre térj. Menj szépen a szobádba! Gondom lesz rá, hogy azzal az amerikaival 

ne találkozz többet. 

Ezzel kivezette a lányát a szobából, belékarolt látszólag kedélyesen, de 

valójában durván szorította a karját, mintha attól félne, hogy elszalad. Erre 

ugyan semmi szükség nem volt, mert a lány büszkén, magasra emelt fejjel 

követte. 

– Nem fogom elhagyni a szobámat, amíg meg nem engeded, de kérlek, 

küldd fel anyámat. Beszélnem kell vele – mondta szinte fesztelenül. 

Planitz titkon már a diadalát ízlelgette. Dora nyugalmát tévesen úgy 

értelmezte, hogy a lány hajlandó lesz észre térni. Persze, még megpróbálkozik 

az anyjával, hátha a maga oldalára állíthatja. Ez nem fog sikerülni, és akkor 

kénytelen lesz megadni magát. Vagy ha nem… nos hát akkor neki lesz egy igen 

hathatós eszköze, hogy jobb belátásra térítse. így gondolkozott a tanácsos. 

Betessékelte Dorát a szobájába, s először rá akarta zárni az ajtót, de aztán 

meggondolta magát. Végül is megígérte, hogy nem megy ki, ennyi elég. Tudta, 

hogy Dora mindig megtartja a szavát. 

Aztán visszatért a dolgozószobájába, s a feleségét hívatta. Elmesélte neki a 

történteket és azt is, hogy mit határozott. 

Helene asszony arca elkomorult. Utálta az ilyen jeleneteket. És egy kicsit 

sajnálta a szíve mélyén, hogy nem Marlow lesz a veje. Sokkal jobban tetszett 

neki, mint a báró. Ámbár igaz, Kranzau báróné, az sokkal jobban hangzik, 

mint Marlow-né asszonyság. Az pedig egyáltalán nem tetszett neki, hogy Dora 

magához kérette. 

– Biztosan könyörögni fog, hogy segítsek rajta. Félek, nagyon kellemetlen 

lesz – mondta vonakodva. – Meg aztán időm sincs rá, hisz készülni kell az esti 

vendégségre. 

– Ne aggódj, Helene! Hamar meg tudod győzni, hogy te sem segíthetsz 

neki. Hiszen te vagy az utolsó reménysége. Ha téged nem tud maga mellé 

állítani, akkor kénytelen lesz beadni a derekát. Gondold csak meg! A jó 

társaságba csakis úgy kerülhetünk be, ha a vejünk vérbeli arisztokrata. Mi 

hasznunk volna abból, ha Dora Kaliforniába megy ezzel a Marlow-val? Tehát 

okos legyél, hallod? 



– Természetesen azt teszem, amit kívánsz, Róbert. – Helene asszony 

nagyot sóhajtott. – De értsd meg, akkor is kínos a dolog! Már csak Marlow 

apja miatt is. 

– Mi ebben a kínos? – vont vállat a tanácsos. – Nem is ismerem 

személyesen azt az embert. Az üzletre ilyesmi nem lehet hatással! O a szállító, 

én meg a vevő vagyok, tehát én diktálok. Na, eredj fel Dorához! Aztán meg 

gondoskodj arról, hogy este minden szépen menjen. Pezsgőt is hűttess be 

eleget! Ha végeztél a lánnyal, kérlek, számolj be az eredményről! Ma délelőtt 

itthon maradok, van még elég elintéznivalóm. 

– Jól van, Róbert – hajtotta meg a fejét az asszony. – És… akartam még 

mondani valamit… Rendeltem egy új ruhát a kerti ünnepélyre. Muszáj, hogy 

valami különleges legyen rajtam. A számlát majd postázzák. 

Planitz megcsókolta felesége csupasz alsókarját. 

– Jól van, Heleném! Legyél csak gyönyörű. Büszke akarok lenni a 

feleségemre, no meg a lányomra. 

Helene asszony elégedett, hiú mosollyal lépett ki a szobából. 

A lánya lelki problémái iránt kevéssé volt fogékony. Dora könyörgött neki, 

hogy használja föl a tanácsosra gyakorolt befolyását, és csikarja ki tőle az 

engedélyt, hogy hozzámehessen Marlow-hoz. Az anyja csak a vállát vonogatta 

türelmetlenül, s azt hajtogatta, hogy semmit sem tehet, és Dora térjen már 

észre. 

Dora még hevesebben győzködte – nem magáért, csak őt akarta kímélni a 

hírtől, hogy Hans Lind életben van –, s erre Helene asszony már ideges lett. 

Nem tűrhette, hogy kellemes, nyugalmas életét megmérgezzék a lánya és a 

férje vitái, s ezért nyomatékosan fölszólította Dórát, hogy ne ingerelje az apját, 

hanem engedjen neki. 

Dora gondterhelt pillantást vetett rá. 

– Akkor kénytelen leszek hagyni, hogy a dolgok menjenek a maguk útján. 

Ne felejtsd el, mama, én mindent megpróbáltam, hogy magam mellé 

állítsalak, és hogy békésen rendeződjön ez az ügy – mondta szomorúan. 

Helene asszony álmélkodva nézett rá. 

– Nem értelek, gyermekem. Ez úgy hangzik, mint valami burkolt 

fenyegetés. Nagyon szépen kérlek, viselkedj okosan! Ne tedd próbára a papa 

türelmét! Volt már olyan eset, hogy az apa kitagadta a lányát az örökségből. 

Ennél többet nem mondhatok. 

Dora felelt volna, de aztán belátta, hogy minden hiába. Sosem érezte még 

ennyire világosan, hogy az anyja egyáltalán nem érti meg. Fájdalmas 

vágyakozással gondolt az apjára. Helene asszony távozni készült, abban a 

tudatban, hogy a fenyegetése hatott. 

Dora utána futott, és a nyakába borult, ahogy már évek óta nem tette soha. 



– Mamám, hát egyáltalán nem szeretsz? Hát semmit sem számít neked a 

lányod boldogsága? 

Helene asszony kelletlen arcot vágott. 

– Jaj, Dora, semmi értelme, hogy így felizgasd magad. Ne nehezítsd meg ok 

nélkül az életedet! Ha az embernek rangja és vagyona van, akkor bármi mást 

igazán könnyű elviselni. Légy okos! – Ezzel megpaskolta a lánya arcát, s 

elhagyta a szobát. 

Dora ott maradt az ajtóban. „Légy okos.” Ez annyit tesz, hogy légy hideg és 

felületes. „Jaj, szegény anyám… mennyire értéktelen az egész életed” – 

gondolta gyötrelmes szomorúsággal. 

Aztán csöngetett Christinének, hogy segítsen összecsomagolni a maradék 

holmiját. Csak azt akarta magával vinni, amit a saját keresetéből vett. Minden 

mást ott hagyott, a tanácsostól kapott értékes ékszereket is, melyeket sosem 

hordott. A regényéért járó honoráriumot már elhozta a bankból, ezt most 

zsebre dugta. Christine nem jelent meg azonnal, így Dora ismételten 

csöngetett. Az öreg komorna holtsápadtan lépett be, s erőtlenül lerogyott az 

ajtó melletti székre. 

– Mi történt, Christine? 

– Jaj, Dorkám, kicsi Dorkám! Láttam őt. Nézd, még most is remegek – 

suttogta magánkívül. 

– Kit láttál? 

Az idős asszony mély lélegzetet vett, s az arcán könnyek futottak végig. 

– Az apádat, Dorkám, az édesapádat. Itt van a házban. Egészen biztos, 

hogy ő volt. Talán föl sem ismertem volna, ha nem tudom tőled, hogy életben 

van, és itt tartózkodik. De mivel tudtam, azonnal ráismertem, bár öregember 

lett belőle, és már bajusza sincs. De a szeme… a te szemed, Dorkám! És ahogy 

mozog, az egész modora… jóságos Istenkém, hogy megrémültem! 

– Hol láttad? 

– Épp az előszobán mentem keresztül, amikor megláttam, hogy közeledik a 

ház felé. Nagyon jól láttam, verőfény van odakinn. Jaj, Dorkám! Elrejtőztem, 

hogy meg ne lásson, tudod, az inas miatt, aki ott állt az előcsarnokban. Mert 

hogy senki sem foghat gyanút. És hallottam, amint bejelentették a 

kereskedelmi tanácsos úrnak az érkezését. Mr. Stone, így nevezte magát. Jaj, 

Dorkám, ha csak elképzelem, hogy ez a két ember találkozik, hát azt sem 

tudom, fiú vagyok-e vagy lány! És mikor bement a tanácsos úr szobájába, 

akkor jött le a lépcsőn a tanácsosné asszony, és ő is be akart menni. Egész 

rosszul lettem az ijedségtől! De az inas jelentette, hogy a tanácsos úrnak 

látogatója van. És akkor a méltóságos asszony bement a saját szobájába, és 

mondta az inasnak, hogy ha a látogató elment, akkor szóljon neki. Istenem, de 



boldog voltam, hogy nem ment be! Jóságos teremtőm, ha sejtené, ki van 

odabent! Hát, sose hittem volna, hogy ilyet megélek! 

Dora keze reszketett az izgalomtól. Arcából minden csepp vér kifutott. 

Mély lélegzetet vett, s így szólt: 

– Akkor nemsokára minden eldől, Christine. Gyere, segíts még 

becsomagolni néhány holmit! Útra készen kell állnunk. 

Planitz kereskedelmi tanácsos éppen Kranzauval beszélt telefonon. Közölte 

vele, hogy változott a terve, és már az este kihirdetik az eljegyzést. 

– Kérem, jöjjön félórácskával korábban, kedves báró, hogy 

megbeszélhessük a részleteket – mondta bizalmasan. 

A báró készségesen beleegyezett, csak azt szerette volna tudni, miért 

rövidítette le Planitz az előre megbeszélt időt. De a tanácsos nem volt hajlandó 

erről tárgyalni. 

– Este mindent meg fog tudni, most sajnos nincs több időm. Akkor hát a 

viszontlátásra, kedves báró! 

Rögtön ezután a nyomdába telefonált, és elintézte, hogy a lánya eljegyzési 

értesítőit még aznap leszállítsák. Elégedetten tért vissza a munkájához. 

Először a tőzsdehíreket nézte át, és boldogan dörzsölte a markát. Aztán a 

politikai híreket futották át az okos kis hiúzszemek. És önelégült mosoly terült 

szét a tanácsos ábrázatán, mely arról árulkodott, hogy ez az ember a haszonért 

hullákon is képes átgázolni. „Nekem áll a világ – gondolta. – Minden úgy 

alakul, ahogy számítottam!” Miközben mindenki szorongva, aggodalmasan 

figyelte Szerbia és a Monarchia konfliktusának alakulását, a kereskedelmi 

tanácsos örömét lelte az egyre inkább kiéleződő helyzetben. Már jó ideje 

számolt a háború lehetőségével, és megtett minden előkészületet arra, hogy 

tekintélyes vagyont keressen. Minden gyára teljes gőzzel dolgozott. Óriási 

raktárait megtöltötte áruval, és még mindig termeltek a gyárak. Most aztán 

majd learathatja munkája gyümölcsét. Ha valóban háborúba keveredik 

Németország, akkor az égbe szöknek az élelmiszerárak, és ő lélegzetelállító 

haszonnal adhat túl a készletein. Elégedetten hajtogatta össze az újságot, és 

számolni kezdett. Közben egyre boldogabb vigyor ömlött el az arcán. Nem 

pazarolt több gondolatot „csökönyös” lányára. Nem volt számára kétséges, 

hogy Dora ma este eljegyzi magát Kranzau báróval. Planitz biztosra vette, hogy 

ha magától nem is tér észre a lány, azonnal kijózanodik majd, ha kitagadással 

fenyegeti. 

Alighogy végzett a számításaival, belépett az inas, és Mr. Stone-t jelentette. 

– Az úr arra kéri, hogy szíveskedjék fogadni. Fontos ügyről van szó. 

– Hogy is hívják? – kérdezte a kereskedelmi tanácsos bosszúsan, amiért 

megzavarták. 

– Mr. Stone. Ezt a vizitkártyát küldi a tanácsos úrnak. 



A férfi kelletlenül átvette a kártyát, amely a legnagyobb megdöbbenésére 

Frank Marlow-é volt. A neve fölé a következőket írták: Frank Marlow 

megbízásából. Alá pedig: Életbevágó ügyben. 

„Ez a jöttment amerikai talán párbajra akar hívni?” – gondolta gúnyosan a 

tanácsos, és megparancsolta az inasnak, hogy küldje be. Nem éppen 

barátságos hangulatban várta a látogatót. 

Hans Lind belépett a szobába. Az előkelő jelenség láttán a kereskedelmi 

tanácsos akaratlanul is nyájas hangot ütött meg.  

– Miben lehetek a szolgálatára, uram? 

Lind egy székre helyezte a kalapját az ajtó mellett. Szó nélkül közelebb 

lépett a tanácsoshoz, megállt előtte, s merően a szemébe nézett. 

– Nem ismer meg, tanácsos úr? – kérdezte nyugodtan. 

Planitzot valami kellemetlen érzés fogta el. 

– Sajnos nem emlékszem önre, bár a szeme mintha homályosan 

emlékeztetne valakire… kérem, segítsen visszaemlékezni, hol találkoztunk. 

– Készséggel, uram. Hosszú, hosszú évekkel ezelőtt alkalmazott voltam az 

üzletében. 

A tanácsos azonnal nyeregben érezte magát. 

– Úgy, már értem. Tudja, legalább ezer alkalmazottam van. Nem 

emlékezhetem mindegyiknek az arcára. 

– Megértem, de talán az enyémre mégis emlékszik. 

– Mondtam már, hogy nem. Hogy is hívják? 

– Mindjárt megmondom, csak előbb segítek kissé felfrissíteni az 

emlékezetét. Húsz éve is van már annak, hogy az alkalmazásában álltam. Szép, 

fiatal feleségem volt és egy gyerekem, kislány, még egyéves sem volt. 

Szerettem a feleségemet, és nagy boldogságban éltünk… legalábbis azt hittem,  

hogy ő is boldog… míg egy napon minden összeomlott. 

A tanácsos kelletlen arccal hallgatta. Valami megmagyarázhatatlan 

nyomasztó érzése támadt. 

– Ez nagyon szomorú, de nem térne végre a tárgyra?í 

– Legyen még egy kicsit türelemmel! Már nem járok messze tőle. Figyeljen 

csak! A főnököm szemet vetett a feleségemre. Pompakedvelő asszonyka volt, 

rajongott a szép holmikért, költséges szórakozásért. Én ezt nem adhattam meg 

neki. Bezzeg a főnököm, aki gazdag ember volt, és nagyon megkívánta az én 

szép, fiatal kis feleségemet! Az lett a vége, hogy elcsábította. Engem pedig, 

hogy ne legyek útban, állandóan üzleti utakra küldött. Én azonban egy idő 

után gyanakodni kezdtem, fölébredt bennem a féltékenység, s egy alkalommal 

a vártnál korábban tértem haza. A feleségemet nem találtam otthon, csak a 

komornát, aki a gyerekre vigyázott. A feleségem elment a főnökömmel egy 

táncmulatságba. Ott találtam rá egy eldugott páholyban, a csábító karjában. A 



nehéz bor egészen elhódította. Láttam, hogy az a férfi megcsókolta a 

feleségemet, ő meg nevetgélve hagyta. És akkor megütöttem a csábítót. Kell 

még tovább folytatnom, kereskedelmi tanácsos úr? 

Hans Lind mindezt rendíthetetlen nyugalommal adta elő. Egyetlenegyszer 

sem emelte fel a hangját. Ám éppen ez a nyugalom hatott fenyegetően. A 

tanácsos arca eltorzult, s remegő kézzel törölgette gyöngyöző homlokát. 

– Mit jelentsen ez? Nem értem, mit akar tőlem… nagyon kérem… kicsoda 

maga? – dadogta. 

– Hans Lind vagyok – felelte amaz, kiegyenesedve. 

– Badarság… badarság… a halottak nem támadnak fel – motyogta Planitz. 

Megpróbálta összeszedni magát, és így folytatta: – Maga félre akar vezetni. 

Hans Lind halott, húsz évvel ezelőtt a tengerbe fulladt. Amerikába utazott, de 

elsüllyedt a hajója. Megtiltom, hogy ilyen ostoba tréfát űzzön velem! 

Egyáltalán, mit akar elérni? Zsarolni hiába is akarna! 

– Ön téved – folytatta Hans Lind rendületlen nyugalommal. – Szerencsés 

véletlen folytán nem utaztam el azzal a hajóval. Még aznap szolgálatába 

fogadott egy gazdag amerikai. Vele tartottam hát, Amerika helyett Svájcba, 

aztán pedig beutaztuk egész Európát. Igyekeztem elfelejteni a feleségem 

árulását s megtalálni a lelki békémet. Csak én tudom, mit szenvedtem ezalatt. 

Egy év múlva visszatértem Németországba, hogy gondoskodjam a 

gyerekemről, mert annak idején csak pár ezer márkát tudtam Christinénél 

hagyni a számára. Ezenkívül el akartam válni a feleségemtől. Ő azonban 

ekkorra már hozzáment a csábítójához, mivel engem halottnak hitt. És a 

kislányom is ott élt, ennek az embernek a házában, aki megfosztott mindentől, 

amit szerettem! Kímélni akartam a feleségemet, bár egyáltalán nem szolgált 

rá. És a gyereket i is nála hagytam, mivel nem akartam magammal rántani a 

bizonytalanságba. Hans Lind halott maradt a számukra. Beértem annyival, 

hogy állandóan hírt kapjak a lányom hogylétéről. így próbáltam követni az 

élete alakulását. Később aztán gazdag ember lett belőlem, fényűző, nyugodt 

életet biztosíthattam magamnak, és ekkor még inkább nehezemre esett 

elviselnem a gyerekem távollétét. De azt hittem, hogy boldog itt, és nem 

akartam megzavarni. Hogy én mennyit szenvedtem, nem tartozik ide. Nos 

hát… ez lett volna az előszó a jelen ügyhöz. Most már valóban a tárgyra térek. 

Hans Lind egy pillanatra elhallgatott, de a szemét nem vette le a holtsápadt 

Planitzról. 

– Tudom, hogy veszélyben van a lányom boldogsága – folytatta. – Arra 

kényszerítik, hogy hozzámenjen egy férfihoz, akit megvet és gyűlöl. El akarják 

tiltani attól az embertől, akit szeret! Ez kényszerített rá, hogy kilépjek az 

ismeretlenségből. Többé nem lehetek tekintettel az anyjára. Ez az asszony 

kiirtotta a lányomból a rám való emlékezést is, és arra kényszerítette, hogy 



apjának nevezze azt az embert, aki engem tönkretett. A lányom boldogsága 

minden egyéb megfontolásnál előbbre való. Most tehát itt állok maga előtt. 

Azért jöttem, hogy érvényesítsem apai jogaimat. Egyedül nekem van jogom 

rendelkezni a lányom sorsa felett. Ezért követelem, hogy haladéktalanul 

engedje el a házából a lányomat Christinével együtt. Ezentúl az én védelmem 

alatt állnak mindketten. Amennyiben megtagadja a kérésemet, kénytelen 

leszek kilépni a nyilvánosság elé, hogy így küzdjek meg az engem megillető 

jogokért. Ám ha teljesíti, megígérem, hogy örökre hallgatni fogok, és Mr. 

Stone néven a lányommal, a vőlegényével és Christinével együtt még ma 

elhagyom a várost. Maga aztán úgy magyarázhatja az ügyet a társaságban, 

ahogy tetszik. Kap öt perc gondolkodási időt, kereskedelmi tanácsos úr. 

Így beszélt Hans Lind, nyugodt és határozott hangon. Egész lényéből 

kérlelhetetlen elszántság sugárzott. Ezt a tanácsos is érezte. Mikor már nem 

lehetett kétsége afelől, hogy valóban Hans Lind áll előtte, elhagyta magát, és 

egy karosszékbe roskadt. Fejében nyugtalanul keringtek a gondolatok, nem 

tudta, hogyan is viszonyuljon ehhez a helyzethez. Lázasan töprengett, hogy 

kerülhetne ki belőle a lehető legelőnyösebben. 

Becsületére legyen mondva, ezúttal inkább a feleségéért aggódott, mint 

önmagáért. Ha Helene megtudná, hogy Hans Lind él, hogy a házassága 

tulajdonképpen nem is érvényes… a tanácsos rémülten hessegette el a 

gondolatot. Egy önzetlen, mély érzelem azért még az ő lelkében is lakozott: a 

felesége iránti szerelme. Első világos gondolata az volt, hogy az asszonyt 

mindenáron meg kell óvnia. És ennek érdekében kész volt elfogadni Hans 

Lind föltételeit. 

Szinte megbénította a másik férfiból áradó fölény, mely ellen hiába próbált 

hadakozni. Félénken nézett föl a magas, előkelő tartású emberre, és arcára 

kiült a rémület. Próbálta legalább a fölény látszatát megőrizni, ezért kihívóan 

megkérdezte: 

– Na és ki kezeskedik azért, hogy maga valóban Hans Lind? Hiszen 

bármilyen jöttment elém állhat azzal, hogy ő az. 

– Akarja látni a papírjaimat? – vette elő a levéltárcáját Lind. – Tudom 

magamat igazolni, de megkérdezheti a lányomat is. Ő tudja, milyen erős a vér 

szava. Tétovázás nélkül mellém állt. 

– Hát Dora tudja? – pattant föl a tanácsos. 

– Igen, mindent tud. Természetesen Christinével és Frankkal együtt ő is 

hallgatni fog, ha maga nem nehezíti meg a dolgunkat. 

A kereskedelmi tanácsos zsebkendőjével megtörölte verejtékező homlokát. 

– És mit mondjak a feleségemnek, miért engedtem el Dórát magukkal? 

Hans Lind vállat vont. 



– Ez már a maga dolga. Tudom, hogy a lányom nem áll szoros érzelmi 

kapcsolatban az anyjával, mindazonáltal kímélni akarja, amennyire csak lehet. 

Ezért javaslom, mondja a feleségének azt, hogy még egyszer átgondolta Dora 

ügyét, és beleegyezik, hogy hozzámenjen Marlow-hoz. Mondja el neki, hogy a 

lánya Christinével és a Marlow család egy véletlenül épp itt tartózkodó 

barátjával együtt még ma Hamburgba utazik, hogy elérjék a következő hajót 

Amerikába. Mondja, hogy ki kell használni ezt a kedvező alkalmat, hogy Mr. 

Stone társaságában utazhat a lányuk, és hogy különben sem szabad sokáig 

halogatni az átkelést, mert jönnek az őszi viharok. Amint Kaliforniába érünk, 

megtartjuk az esküvőt. Gondolom, az ön társaságának elég, ha kihirdetik Dora 

eljegyzését Marlow-val, és közlik azt is, hogy a lány azonnal el is utazott 

Amerikába a Marlow család barátaival. Megengedem önnek, hogy az eljegyzési 

értesítőn Dora apjának nevezze magát. Kaliforniából jelenteni fogjuk önöknek 

az esküvőt, akkor azt is kihirdethetik. Ezzel megmentjük a látszatot. Hogy 

Kranzau báróval hogyan számol el, az a maga dolga. Én csak annyit követelek, 

hogy a lányomat semmi gáncs ne érhesse. Nem táplálok bosszúvágyat sem 

önnel, sem Dora anyjával szemben. A múlt szenvedéseit lassan elfelejtem, és a 

lányom szeretete mindenért kárpótol. Azt hiszem, nincs több mondanivalónk 

egymás számára. 

A tanácsos nagy nehezen visszanyerte önuralmát. Így még egész tűrhetően 

ki lehetne mászni ebből az ügyből, gondolta. És ami a lényeg, a feleségét is 

megkímélheti a legrosszabbtól. Helene sohasem tudhatja meg, hogy Hans 

Lind életben van! Erőtlenül bólintott, aztán kifogástalan üzleti tónusban 

megbeszéltek néhány elengedhetetlen részletkérdést. Végül Hans Lind vette a 

kalapját. 

– Délután várom a lányomat a szállodában. Az esti vonattal utazunk 

Hamburgba. 

– Dora legkésőbb ötkor ott lesz. Addig adjon időt, hogy az anyját 

fölkészíthessem az elválásra. 

– Természetesen. És mondja meg neki, hogy időről időre viszontláthatja a 

lányát. Dora alkalmasint haza fog látogatni Németországba. És azt sem 

bánom, ha leveleznek. Én nem vagyok híve a szemet szemért elvnek. 

A tanácsos valami köszönetfélét hebegett, Lind pedig könnyed 

meghajlással, nemes győztesként távozott. A tanácsos is meghajtotta magát, 

aztán ereje fogytán roskadt a foteljébe. Mély lélegzetet vett, és arra gondolt, 

hogy sokkal rosszabbul is járhatott volna. És kénytelen volt beismerni, hogy ő 

bizony nem így járt volna el Hans Lind helyében, nem ilyen nemesen állt volna 

bosszút. Tenyerébe támasztott fejjel töprengett, hogyan is közölhetné 

legkíméletesebben a nejével a megváltozott helyzetet. Mert számára ez volt a 

legfontosabb. 



A tanácsosné kisétált a kertbe, hogy elüsse az időt, míg a férje ráér, hogy 

beszélgessen vele. Az inasnak meghagyta, hol találhatják meg. Átment a 

kertészházhoz, mely a garázs és az istálló mellett állt a telek végében. Helene 

asszony megbeszélte a kertésszel az ünnepséggel kapcsolatos teendőket, aztán 

megnyugodva indult vissza a villába. 

Kecses, fiatalos, egyenes tartással sétált végig a széles, kavicsos ösvényen a 

szép asszony, s éppen abban a pillanatban ért a házhoz, mikor Hans Lind 

kilépett a kapun. 

A két ember tekintete találkozott egy pillanatra. Hans Lind azonnal 

megismerte egykori hitvesét, de lélekben föl volt készülve erre a találkozásra, 

ezért arcizma sem rezdült. Hűvösen, idegenül mérte végig az asszonyt, semmi 

sem árulkodott arról, hogy ráismert. Csak az arcszíne lett egy árnyalattal 

halványabb. 

Helene asszony érdeklődve nézte a magas idegent, bár maga sem értette, 

miért. Az arca valahogy ismerősnek tűnik, a tekintete pedig olyan átható… Egy 

pillanatra megilletődött, összezavarodott, de sejtelme sem volt, ki áll előtte. 

Hans Lindet rég halottnak tudta. 

Az idegen udvarias köszöntéssel haladt el mellette, mint aki ismeretlen 

hölggyel találkozik. 

Helene asszony hosszan nézett utána. És föltűnt neki valami, talán a férfi 

tartásában, talán a mozgásában. Összeborzongott a meleg napsütésben, 

mintha jeges szél érte volna a szívét. Elgondolkozva belépett a házba. Szokott 

könnyelműségével lerázta magáról a kellemetlen hangulatot, de azért csak 

megkérdezte az inast: 

– Ki az az úriember, aki épp most távozott? 

– A neve Stone, a tanácsos úrhoz jött. 

Ezt a nevet sosem hallotta Helene asszony. „Őrült vagyok – gondolta –, 

kísértetet látok fényes nappal.” És úgy húzta ki magát, mint aki valami terhet 

dob le. A férjéhez akart menni, de az inas azt jelentette, hogy a tanácsos urat 

most nem szabad zavarni, mert üzleti ügyekkel van elfoglalva. 

Üzleti ügyek… Helene asszony tudta, hogy ilyenkor valóban nem tanácsos 

zaklatni a férjét. Szobájába ment hát, és regényolvasásba merült. 

Hans Lind közben átvágott a nagy kerten, és a kapuhoz éli. Arcán 

elgondolkodó kifejezés honolt. A kertész kilépett a házából, s éppen el akart 

haladni mellette, de ő megállította, és pénzt nyomott a kezébe. 

– Elvinne egy levélkét Planitz kisasszonynak? – kérdezte. 

A kertész boldogan forgatta a gavalléros borravalót, és mivel az úriember 

ábrázata is előkelőnek, megbízhatónak tűnt, szolgálatkészen felelte: 

– Hogyne, méltóságos uram! 

– Akkor várjon, kérem, egy percet. 



Hans Lind egy vizitkártyát vett elő a tárcájából, és töltőtollal pár szót 

firkantott rá. Aztán egy kis borítékba tette a kártyát, lezárta és ráírta: Dora 

Planitz kisasszony. 

– Kérem, ezt azonnal vigye el a nagyságos kisasszonynak. Fönn van a 

szobájában. De csak egyedül neki adhatja át vagy Christinének! Születésnapi 

meglepetésről van szó a tanácsosné asszony számára. 

A kertész udvarias meghajlással vette át a borítékot. Valóban közelgett a 

tanácsosné születésnapja, így aztán semmi gyanúsat nem talált a látogató 

kérésében. A busás borravaló is szolgálatkészségre hangolta, és habozás nélkül 

teljesítette a megbízást. 

A kereskedelmi tanácsos hosszasan töprengett Hans Lind távozása után, 

míg végre döntésre jutott. Fölöttébb ritka állapot volt nála az efféle 

határozatlanság. Általában a legnehezebb helyzeteknek is ura maradt. Végül 

azonban sikerült elhatároznia, mitévő lesz. Fölkelt, és elindult Dora szobája 

felé. A lány éppen holmi apróságokat csomagolt a kézitáskájába. Azonnal látta, 

milyen zaklatott lelkiállapotban van a mostohaapja. 

– Mit parancsolsz? – kérdezte nyugodt hangon. 

A tanácsos egy darabig hiába igyekezett megszólalni. 

– Beszélnem kell veled – nyögte ki végül gyötrelmesen. 

– Tessék, foglalj helyet! – mutatott Dora egy fotelre. 

A tanácsos nehézkesen, fáradtan ereszkedett le. Habozott még egy 

pillanatig, aztán nagy elhatározással erőt vett zavarán. 

– Azért jöttem, hogy elmondjam, nem kényszerítelek Kranzau báróhoz. 

Öntsünk tiszta vizet a pohárba! Gondolom, már mindenről tudsz, és tisztában 

vagy vele, mi bírt rá, hogy megváltoztassam a szándékomat. 

– Igen, mindent tudok – hajtotta le a fejét Dora. Nemes jelleméhez nem 

illett volna, hogy diadalát fitogtassa a legyőzött ellenfél fölött. 

A tanácsos nagyot sóhajtott. 

– Jól van. Az apád nálam járt, és meg kellett ígérnem neki, hogy legkésőbb 

délután ötig ott leszel nála a szállodában. Még ma Hamburgba akar vinni. 

Szabadon elhagyhatod a házamat. Christinét is magaddal viheted. 

– Rendben van – felelte Dora. 

A tanácsos a homlokát dörzsölgette. 

– Van itt még egy probléma, és ezért jöttem ide. Hogy magyarázzam meg 

ezt a dolgot anyádnak? Nem tudhatja meg, hogy él az apád… valamit ki kell 

találni, hogy megkíméljük. Segíts! 

Az utolsó szó úgy szakadt ki belőle, mint egy sóhaj. Dora látta, mennyire 

gyötri a félelem, hogy esetleg nem kímélheti meg a feleségét a csapástól. 

Szívéből egyszerre eltűnt a harag és a gyűlölet. 



– Nekem is az a kívánságom, hogy minél jobban kíméljük meg a mamát – 

felelte halkan. – Találjunk ki gyorsan valami hihető magyarázatot! 

A tanácsos föllélegzett, hogy legalább ebben a törekvésében támogatja 

Dora. Megtanácskozták, mit fognak mondani Helene asszonynak. És mikor 

kidolgozták az elfogadható magyarázatot, Dora elvállalta, hogy maga mondja 

el az anyjának. A tanácsos olyan lelkiállapotban volt, hogy nem mert volna 

elébe állni. Mikor távozni készült a szobából, Dora csöndes hangja 

megállította: 

– Hadd búcsúzzam el tőled most. Nem volna értelme, hogy még egyszer 

találkozzunk. Köszönöm, hogy a házadba fogadtál, és gondtalan életet 

biztosítottál. Sajnálom, hogy meg kellett tudnod, hogy még él az apám. Ha 

elengedtél volna Frank Marlow-val, akkor nem ért volna ez a megrázkódtatás. 

De hát nyilván így kellett lennie. Hát ég áldjon, és… Isten veled. 

A tanácsos szeme elhomályosult. Utoljára gyönyörködött el ebben a büszke 

szépségben. 

– Én csak a javadat akartam, még ha nem is érezted mindig így. 

Igyekeztem minél több pénzt fölhalmozni, de hát érted is tettem, hiszen te 

lettél volna az örökösöm! Olyan büszke voltam rád! Talán túlságosan is 

büszke. De hagyjuk ezt, már vége örökre… Most mit kezdjek a pénzemmel? 

Hiszen te biztos nem fogadod el, ha én már nem leszek! 

Dora komolyan nézett a szemébe. 

– Nem, túl sok mindent voltam kénytelen elfogadni tőled. De hát annyi a 

szegénység, a szenvedés ezen a világon. Rengeteg jót tehetnél… 

A tanácsos hevesen legyintett. 

– Nem, énnekem ez nem vigasz! Mi közöm az idegen emberekhez? Hiszen 

ha volna gyermekem! De hát ez nem adatott meg. Mindegy… bele kell 

törődnöm. Akkor hát… ég veled, legyél nagyon boldog. És most menj 

anyádhoz! Könnyítsd meg a dolgát, amennyire lehet. 

– Úgy lesz – bólintott a lány. 

A tanácsos bizonytalan mozdulattal nyújtotta a kezét, Dora viszont habozás 

nélkül elfogadta. Planitz mindig keményen csillogó, apró szeme most 

fénytelen volt. Görcsösen megszorította a lány kezét, aztán kisietett a 

szobából. Szerette Dórát, már amennyire rideg szíve szeretni volt képes, és 

nagyon nehezére esett az elválás. 

A lány hosszan nézett utána, és eszébe jutott egy idézet: 

– Teljesen jó ember nem létezik, de olyan sincs, kiből minden jó hiányzik – 

suttogta maga elé, és a szívéből kiirtott minden haragot, melyet valaha a 

tanácsos iránt érzett. 

Rögtön ezután Christine lépett be. 

– Elment már a tanácsos úr, Dorkám? 



– Igen. Mi pedig még ma elhagyjuk a házat. Előbb azonban el kell 

búcsúznom a mamától. 

– Várj egy pillanatot, Dorkám! Van itt neked egy levél. A kertész hozta, épp 

abban a pillanatban, mikor a tanácsos úr belépett hozzád. Állítólag valami 

születésnapi meglepetésről szól. Azt mondja a kertész, hogy egy előkelő, 

idősebb úr küldi. Gondolom, ez az apád lehetett. 

Dora föltépte a borítékot, elolvasta a levélkét, aztán az íróasztalába zárta. 

– Jól van, Christine. Most megyek a mamához. 

Az anyja fölkapta fejét a könyvből, melyet amúgy sem olvasott nagy 

lelkesedéssel, mivel szüntelenül az imént látott idegen körül keringtek a 

gondolatai. 

– Te vagy az, Dora? Hiszen a papa megtiltotta, hogy elhagyd a szobádat. 

A lány közelebb lépett hozzá. 

– Épp az előbb változtatta meg a döntését, mama. Még egyszer beszéltem 

vele, s végül sikerült meggyőznöm, hogy nem lehetek Kranzau báró felesége. 

így aztán beleegyezett, hogy Frank Marlow-hoz menjek. 

– Tényleg megengedte? – hitetlenkedett Helene asszony. 

– Igen, mama, de azért természetesen nagyon haragszik rám, és… legjobb, 

ha még ma elutazom. Így lesz a legokosabb, hidd el. Tudod, nagyon 

összevesztünk, azzal fenyegetett, hogy kitagad az örökségből, és a szemembe 

vágta, hogy nem is ő az igazi apám. Én pedig lemondtam az örökségről, és még 

ma utazom. 

Helene asszony összerezzent és elsápadt. 

– Megmondta neked… hogy nem ő az apád? Istenem, borzalmasan 

földühíthetted! 

– Nem volt más választásom, mama. Végül azért sikerült valamennyire 

kibékülnünk. De találkozni nem akarunk többet. Meg aztán rengeteg kínos 

helyzetet elkerülhetünk, ha azonnal utazom. Christine elkísér az új 

otthonomba, ezenkívül a Marlow család egy régi barátja is velünk utazik, aki 

véletlenül éppen itt tartózkodik. Hamburgba megyünk még ma. Ott már 

indulásra készen horgonyoz az amerikai hajó. Amint megérkezem Frank 

szüleihez, megtartjuk az esküvőt. Az eljegyzést kihirdethetitek már ma, később 

pedig az esküvőt is, így elkerülünk minden szóbeszédet. 

Helene asszony némán a lányára meredt, s az arca fájdalmasan 

megremegett. 

– Képes lennél elhagyni engem… minket? 

– Így lesz a legjobb, mama. Gondold csak el, különben mennyi kínos 

helyzettel kellene szembenézni! Most, hogy tudom, nem ő az apám, egészen 

idegennek érzem magam a házában. Neki is jobb, ha nem kerülök többet a 

szeme elé. És Kranzau báróval is szörnyű helyzetek adódhatnának. Sokkal 



könnyebb lesz megoldani, ha én nem leszek itt. Nyugodtan megmondhatjátok 

neki, hogy az akaratotok ellen jegyeztem el magam Marlow-val, és ezért úgy 

megharagudtatok rám, hogy azonnal elküldtetek hazulról, és ragaszkodtatok 

hozzá, hogy Amerikában legyen az esküvő is. Szerinted nem lesz így sokkal 

egyszerűbb az egész? 

Az anya erre nagyot sóhajtott. 

– Édes Istenem, micsoda kellemetlenségek! Ha legalább egyelőre itt 

maradnál… itt tarthatnátok az esküvőt. 

Dora félénken, gyöngéden megsimogatta az anyja haját. 

– Nem lehet, mama. A mostohaapám nem akarja, hogy az ő házában 

legyen az esküvő. Hidd el, úgy lesz a legjobb, ahogy mondtam! 

Helene asszony szemébe könny szökött. 

– Olyan hirtelen jött ez az egész! Legalább egy kis időt kapnék, míg 

hozzászokom a gondolathoz! 

Dora ellágyult az anyja könnyei láttán. 

– Hát ennyire nehezedre esik megválni tőlem, mamám? 

Az asszony szemrehányó pillantást vetett Dórára. 

– Mégiscsak az édes gyerekem vagy, Dora, még ha a papa csak a mostohád 

is! Csak azt tudom mondani, hogy rettenetesen megharagíthattad, ha ezt 

elárulta. Sosem akarta megmondani neked, nehogy elhidegüljél tőle! Nagyon 

szeret téged, mindennek ellenére. És én is nagyon szeretlek, bár nem szoktam 

beszélni erről. Megszakad a szívem, ha belegondolok, milyen távol leszel 

tőlem. 

– De hisz olykor viszontlátjuk majd egymást, mama! Jövőre Frankkal 

együtt átjövünk látogatóba. Manapság már nem olyan legyőzhetetlen távolság 

ez! 

– Jaj, de borzasztó veszélyes az átkelés! Szegény apád is az óceánon lelte 

halálát… 

– Erre ne is gondolj, mama! Isten kezében vagyunk mindnyájan. Kérlek, ne 

nehezítsd meg az elválást! Majd szorgalmasan levelezünk! Most inkább 

használjuk ki ezt a megmaradt pár órát. Szeretnék nagyon jó és kedves lenni 

hozzád, és remélem, te is kedves leszel! 

Gyermekének gyöngéd, meleg hangja a felszínes, könnyelmű asszony 

szívéig hatolt. Magához vonta a lányát, átölelte, és még könnyeket is hullatott, 

pedig rettentően féltette tőlük az arcbőrét. Persze azért sopánkodott egy kicsit, 

hogy most megkeserítették neki a szép kerti ünnepséget, amit pedig úgy várt. 

Dora a szíve legmélyén még most is idegennek érezte ezt az asszonyt, bár 

mindent megtett, hogy igazán kedves és gyöngéd legyen hozzá. Elbeszélgettek 

erről-arról, s Dora véletlenül elejtette a Mr. Stone nevet. Az anyja nyugtalanul 

kapta föl a fejét. 



– Mr. Stone? Nem ez az úr volt az imént a papánál? Láttam, mikor kilépett 

a házból, és nagyon emlékeztetett valakire. 

Dora nem tudott kellőképpen uralkodni magán, és egy kicsit összerezzent. 

Nem mert az anyjára nézni, s nem tudta, mit is mondjon. Helene asszony 

közelebb hajolt hozzá. 

– Mit akart ez a Mr. Stone a papától? – firtatta gyanakodva. 

– Ó…hát… csak szólt egy-két jó szót Frank és az én érdekemben. Jó barátja 

a Marlow családnak. 

– Igen? És sikerrel járt a papánál? – képedt el az anyja. 

Dora összekulcsolta a kezét. 

– Hát azt nem tudom… de hagyjuk ezt a Mr. Stone-t, mama, annyi minden 

másról kellene még beszélnünk! 

Helene asszonynak végre sikerült elszakítania rémülten csapongó 

gondolatait a holtpontról. Érezte, sejtette, hogy van ebben az egész ügyben 

valami rejtélyes és fölfoghatatlan, hogy titkolnak előle valamit. De azt is érezte 

homályosan, hogy jobban teszi, ha ezt a titkot inkább nem firtatja. Érzése 

hasonló volt a rossz lelkiismeret okozta szorongáshoz, s arra késztette, hogy 

szemet hunyjon. Dora gyorsan egy olyan témát hozott elő, ami anyja 

érdeklődését nagy sikerrel vonhatta magára: a kelengye kérdését. Helene 

asszony látszólag lépre is ment. 

– Odaát minden szükségeset megkaphatsz, s ha mégsem, csak írj nekem, 

én beszerzem, és rögvest elküldöm neked – mondta élénken. Aztán a 

pénzkérdést vetette föl. – Ezt hagyd csak rám, én majd elintézem a papával. 

Egy szép, gazdag kelengyét bizonyosan nem tagad meg tőled. És egyáltalán, 

idővel majd megenyhül, úgysem váltja valóra a fenyegetését, hogy kitagad. 

Kire is hagyhatná a vagyonát, hisz saját gyereke nincsen! 

Dora arca megrándult. 

– Ne, mama, ezt hagyjuk, nincs szükségem arra a pénzre. A vőlegényem 

dúsgazdag család egyetlen fia, és nem érdekli, mit visz a házasságba a 

menyasszonya. 

– De hát nem követheted úgy Amerikába, mint valami koldus! Hogy még a 

kelengyét is az ő szülei adják! 

Dora elmosolyodott. 

– Nem, erre nem lesz szükségem. Be kell vallanom valamit, mamám. Az 

utóbbi években titokban dolgoztam. Író lettem, és kerestem is ezzel 

valamennyi pénzt. Épp most fejeztem be egy nagyobb regényt, és sikerült is 

előnyösen elhelyeznem egy neves kiadónál. Új munkákat is várnak tőlem. Így 

aztán nem kell attól félnem, hogy koldusként kerülök az új családomba. 

Ez végre valóban fölkeltette Helene asszony érdeklődését. 



– Hát ez aztán a meglepetések napja! – kiáltotta, és olyan álmélkodva nézte 

a lányát, mint valami csodalényt. – Hogy voltál képes rá, Dora? Én mindig azt 

hittem, hogy regényt csak az tud írni, akinek magának is regényes élete van. 

Dora elmosolyodott, boldogan, hogy végre lekötötte valamivel az anyja 

érdeklődését. 

– Nem elengedhetetlenül szükséges, mama. Elég az is, ha mások élik meg a 

regényeket, s az ember egyszerűen nyitott szemmel jár-kel a világban, és 

tanulmányozza az embereket. 

– És te így tettél? 

– Amennyire tőlem tellett. 

– Most végre megértem, hogy mit körmöltél olykor órákon át! Tényleg 

valódi regényt írtál, amit ki is fognak adni? 

– Bizony! Előbb egy előkelő folyóiratban fog megjelenni folytatásokban, 

aztán könyvformában is. 

– El sem hiszem! Istenkém, milyen izgalmas! Még a végén híres ember lesz 

a lányomból! És a saját neveden jelenik meg? Vagy van valami művészneved? 

– Álnéven jelenik meg ez is, mint a korábbi, kisebb munkáim. Mindig Dora 

Lindner néven publikáltam. 

Helene asszony megint meghökkent. 

– Dora Lindner… de különös! Hogy jutott eszedbe épp ez a név? 

Erre a kérdésre azonban föl volt készülve Dora. 

– Hát csak ez ugrott be éppen. Miért, mi furcsa van benne? 

Az anyja végigsimított a homlokán. „De rossz napom van ma” – gondolta 

magában, majd hangosan így folytatta: 

– Hát nem mondta meg papa, hogy elhunyt édesapád neve Lind volt? 

Dora félrenézett. 

– De igen… tényleg mondta. Most veszem csak észre, mennyire hasonlít: 

Lind és Lindner! Hát, vannak ilyen véletlenek – vágta rá könnyedén, aztán 

igyekezett gyorsan másra terelni az anyja figyelmét. 

Nem sokkal később egy inas lépett be, és jelentette, hogy a tanácsos úr 

kilátogatott a gyárba, mert valami sürgős elintéznivalója akadt. Meghagyta, 

hogy a hölgyek ebédeljenek kettesben, mert ő csak késő este tér vissza. A 

kisasszonynak szerencsés utat kíván. 

Dora tudta, hogy a tanácsos nem akar találkozni a feleségével, míg 

valamennyire össze nem szedi magát. Helene asszony pedig azt hitte, a férje 

annyira haragszik Dórára, hogy látni sem akarja. Így ezt a témát nem is 

érintették többet. 

Dora az édesanyjával maradt, amíg elérkezett az idő, amikor el kellett 

indulnia a szállodába. Anyja szerette volna elkísérni, de Dora megfogta a 

kezét, és könyörgően nézett rá. 



– Ne, mama… kérlek, búcsúzzunk el itt, ahol kettesben lehetünk, és senki 

idegen nem lát. 

– De hát szeretnék elbúcsúzni a vőlegényedtől is! Mindig nagyon 

kedveltem, áldásomat szeretném adni rátok. 

– Elmondom neki, mama, okvetlenül elmondom, milyen jó vagy hozzánk, 

és hogy őt is üdvözlőd. De ne feledd, neked ebben a helyzetben a férjed mellett 

kell állnod. 

Ezt Helene asszony is belátta. Megint elfogta az a homályos érzés, hogy az 

lesz a legjobb, ha nem kérdezősködik tovább. 

A búcsú fájdalmasabb volt Dora számára, mint gondolta volna. Bejárta 

még egyszer a szobáit, hogy a kedves régi tárgyaktól is búcsút vegyen. 

Mindenütt az utazási előkészületek nyomai fogadták. 

Dora kivett az íróasztalfiókból egy nagy halom régi levelet, melyet 

átválogatott már, és az asztalra tette. 

– Christine, amikor itt rendet raksz, ezeket égesd el, kérlek! Hét óráig 

maradhatsz itt, aztán menj ki a csomagokkal az állomásra. Ott találkozunk. 

– Úgy lesz, Dorkám, mindent elintézek – felelte Christine, aztán a 

szobájába futott, hogy a maga kis motyóját is összecsomagolja. 

Dora útra készen ment le a földszintre. Egyszerű, elegáns utcai ruhát viselt, 

ebben akart Hamburgig utazni. Még egyszer, utoljára bement az anyjához. 

Sírva ölelték-csókolták egymást, ahogy már nem tették sok-sok éve. Aztán 

Dora kiszakította magát édesanyja öleléséből, és elsietett. 

Helene asszony az ablakból nézett utána, s még utoljára integetett neki. 

Mikor a karcsú, kecses alak végképp eltűnt a szeme elől, félelmetes ürességet 

érzett a szívében, mintha valami nagyon értékeset veszített volna el, aminek 

nem is sejtette a valódi értékét. Eleredtek a könnyei, és sokáig, fájdalmasan 

zokogott, mint életében még soha. 

Mikor végre elapadtak a könnyei, újfent töprengésbe merült. Mi 

történhetett ma valójában, mit akarnak eltitkolni előle? Mert érezte, hogy így 

van, hogy titkolnak valamit. És kénytelen volt az idegenre gondolni, akit a 

kapuban látott. Soha életében nem érzett még ilyen nyomasztó magányt. 

Lassan, fáradtan fölment a lánya szobájába, mintha ott közelebb érezhetné 

magához Dórát. Christine a saját szobájában tett-vett, s Dóránál még- nem 

rakott rendet. Az íróasztalon ott hevertek az elégetésre szánt levelek. Helene 

asszony szórakozottan odalépett. 

Itt szokott Dora írogatni, gondolta, gyakran órákon át. Lassan pergette 

ujjai között a papírokat. Nem volt köztük fontos, egy levél a kiadótól, valami 

nyugta és aztán egy keskeny boríték került a kezébe, melyből vizitkártya esett 

ki. Automatikusan rápillantott, – az a kártya volt, melyet Hans Lind küldött a 

lányának a kertésszel. Helene asszony erejét vesztve egy székre rogyott. 



Mereven bámulta a kártyára nyomtatott nevet: „Hans Lind”, míg á keze 

remegni nem kezdett. Miféle névjegy ez? Honnan kerül ide? 

Rémülten nézett körül, s összeborzongott. A kézírás a kártyán csak fokozta 

zaklatottságát, mert nagyon ismerősnek tűnt. Őrzött az íróasztalában pár 

levelet, melyeket Hans Lind írt neki vőlegénykorában. Még mostanában is 

szívesen olvasgatta újra a forró szerelmi vallomásokat. Emlékezett hát a 

kézírásra, mely ugyanaz volt a leveleken s ezen a kártyán! Igaz, valamivel 

határozottabb, merevebb lett a keze vonása, de azért félreismerhetetlen az 

azonosság. Helene szeme előtt vad táncot jártak a betűk. Szerette volna 

elhajítani a kártyát, s hanyatt-homlok menekülni a szobából, mégis ülve 

maradt, s görcsösen szorította a névjegyet. Végre sikerült magát annyira 

összeszednie, hogy el tudta olvasni, mi áll a kártyán. 

 

„Édes kislányom, nyugodt lehetsz, minden elrendeződött. 

Legkésőbb ötre várlak a szállodában. Christine hétre legyen a 

vonatnál. Anyádat remélhetőleg megkímélhetjük a hírtől, hogy 

életben vagyok. Összefutottunk a kertben, de szerencsére nem 

ismert rám. Jobb, ha meg sem tudja soha, hogy ki volt Mr. Stone. 

Viszontlátásra, drága gyermekem. Szeretettel apád…” 

 

És legalul ott állt a név, amelytől annyira megrémült: Hans Lind! 

Helene asszony bénultan ült, homlokát kiverte a jeges veríték. Most már 

tudta, mi volt a nagy titok, tudta, hogy halottnak hitt férjével, Hans Linddel 

találkozott ott a kapuban. Összeborzongott a fölismeréstől. A foga vacogott, 

mintha fázna. Egyszerre mindent értett – a tanácsos váratlan engedékenysége, 

Dora hirtelen elutazása, különös viselkedése, minden egy csapásra 

megvilágosodott előtte! Hans Lind nyilvánvalóan azért jött a tanácsoshoz, 

hogy érvényesítse apai jogait, és elősegítse Dora és Marlow házasságát. Csak 

azt nem értette, hogy lehet, hogy Hans Lind életben van, honnan került elő 

ilyen hirtelen, és mi köze van Frank Marlow-hoz. 

Hosszasan ült így, mozdulatlanul, görcsösen szorongatva a névjegyet. 

Mikor végül Christine belépett a szobába, hogy föltakarítson, ott találta az 

asszonyát, holtsápadtan, összetörtén. A komorna láttán lassan, fáradtan 

föltápászkodott, fénytelen szemmel nézett rá, és kivánszorgott a szobából. A 

kártyát még mindig a kezében tartotta. Christine elfogódottan nézett utána, 

aztán elégedetten bólintott. Ahá, gondolta, végre benne is megszólalt az anyai 

szív. Most végre sajnálja, hogy el kell válnia Dorkától! És elhatározta, 

okvetlenül elmeséli Dórának, mennyire elszomorította anyját a távozása. 

Sejtelme sem volt, hogy a valóságban miért olyan elkeseredett és rémült a 



tanácsosné. Nem is töprengett ezen tovább, hanem gyorsan nekilátott a 

papírégetésnek. 

 

Apja és Frank már várta Dorát a szállodában. Igyekeztek kissé enyhíteni a 

búcsúzás fájdalmát. Miután egy sereg dolgot megbeszéltek, a lány azt kérte 

tőlük, hogy elmehessen Rainához. 

– El kell mondanom neki, mi történt, és szeretnék egy kicsit egyedül lenni 

vele. Aztán majd értem jöttök, s ti is elbúcsúztok tőle – mondta. 

Frank magához ölelte. 

– Olyan csöndes és komor vagy ma, szerelmem, hát nem szívesen jössz 

velem… velünk? 

Dora odaadóan, szerelmesen nézett föl rá. 

– Ahová te mégy, oda megyek én is, drága Frank! Boldogan megyek veled, 

annál is inkább, mert az én drága apám is velünk jön, akinek annyi szeretettel 

tartozom, s akit annyi szenvedésért kell kárpótolnom. Kérlek, ne bántson 

titeket, ha egyelőre egy kicsit csöndesebb vagyok a szokottnál, mégsem olyan 

könnyű elszakadni az embernek a gyökereitől. 

Apja és Frank egyszerre ölelték át. 

– Beburkolunk a szeretetünkbe, mint egy meleg, drága köpenybe, édes 

gyermekem – mondta gyöngéden Hans. 

Dora megcsókolta mindkettőjüket, és mosolyogva indult el Rainához. 

Barátnőjét, ahogy remélte, egyedül találta otthon. Arnulf szolgálatban volt, 

így Dora nyugodtan elmondhatott mindent. Mikor Raina meghallotta, hogy 

barátnője már aznap elutazik, keserves zokogásra fakadt. 

– Lehet, hogy örökre elveszítlek, Dora? 

– Ne sírj, hisz látjuk még egymást! És te sem leszel többé magányos, 

kibírod nélkülem is, hiszen most már egészen biztos vagyok a 

boldogságodban! A férjed most már tudja, mit nyert veled, és azt hiszem, 

Véget vethetsz a próbaidőnek. Sűrűn fogunk levelezni, és mindent megírunk 

egymásnak, ami fontos! 

Raina könnyek között mosolygott rá. 

– Igen, Dora, így lesz. Még sokkal nehezebb volna megválnom tőled, ha 

nem tudnám biztosan, hogy Arnulf szeret. Nem akarok többé okos lenni, 

egyszerűen a nyakába borulok! Tudom már, hogy örökre befészkeltem magam 

a szívébe. És gondom lesz rá, hogy sose unjon rám! Most már bízom 

magamban, lesz erőm, hogy megtartsam őt magamnak! 

Dora megcsókolta a barátnőjét. 

– Örökre megőrizlek a szívemben, drága Raina. Adjon nektek az Isten 

nagyon sok boldogságot! Holnap, ha már nem leszek itt, add át a férjednek 

legszívélyesebb jókívánságaimat! És mondd meg neki, sose felejtse el, milyen 



értékes kincset kapott! Amíg hűséges hozzád, mindig igaz barátomnak fogom 

tartani. Vagyis, reményem szerint örökre. 

Még rengeteg mondanivalójuk lett volna egymás számára, az idő azonban 

szinte repült. Közben az urak is megérkeztek, hogy elbúcsúzzanak. Ők is 

megkérték, hogy adja át üdvözletüket a férjének. 

– Még nem is voltatok nászúton, Raina. Majd eljöttök hozzánk, és 

bepótoljátok. Mindig szívesen látott vendégek lesztek – jegyezte meg Dora 

nevetve. 

Barátnője könnyein keresztül rámosolygott. 

– Ki tudja, egy szép napon majd szavadon foglak, Dora. Ezért úgy 

búcsúzom, a viszontlátásra! 

A barátnők még egyszer megölelték, megcsókolták egymást. 

– Ha lehet, még kimegyek az állomásra integetni nektek! 

– kiáltotta utánuk Raina a balkonról. 

Dora örömmel bólintott. Raina visszament a szobájába, és könnyekben tört 

ki. Nagyon fájt, hogy elveszíti drága barátnőjét. 

Arnulf nem sokkal később hazaért, és rögtön észrevette, hogy a felesége 

sírt. Természetesen nyugtalankodni kezdett. 

– Járt itt valaki, Raina? – tudakolta. 

– Igen, Dora volt itt Marlow úrral és Mr. Stone-nal. 

– Már megint! – csúszott ki Arnulf száján. 

– Az urak azért jöttek, hogy elbúcsúzzanak, neked pedig üdvözletüket 

küldik. 

– Frank Marlow is? – ragyogott föl Arnulf arca. – Visszamegy 

Kaliforniába? 

– Igen. 

Ám Raina kisírt szemét látva Arnulf néni is tudott igazán örülni a hímek. 

Biztosan az amerikai miatt sírt! És akkor minden késő, akkor Marlow már 

magával vitte Raina szívét, és neki nem lesz többé esélye meghódítani. 

Kétségbeesés kerítette hatalmába. A fiatalasszony nem értette férje 

szótlanságát és komorságát. Azt hitte, Arnulf boldog lesz, ha Marlow eltűnik. 

De a férfi inkább kedvetlennek tűnt. Tévedett volna? Lehet, hogy Arnulf nem 

is volt féltékeny? Rainának sejtelme sem volt, hogy a szeme alaposan 

kipirosodott a sírástól. 

– Valamilyen kellemetlenség ért a szolgálatban, Arnulf? – puhatolózott. 

– Nem – riadt föl a férfi komor gondolataiból. – Miért? 

– Mert olyan csöndes vagy, rosszkedvűnek tűnsz. 

– Rá se hederíts, Raina – felelte, és végigsimított a homlokán. – Ilyen most 

a közhangulat. Még ma eldől az osztrákszerb konfliktus. Föl kell készülnünk 

minden eshetőségre. 



– Ez azt jelenti, hogy háború is lehet? – kérdezte rémülten Raina. . 

– Igen. 

Raina lehajtotta a fejét, és ő is elcsöndesedett. Még sosem üldögéltek 

ennyire leverten, nehéz szívvel, mióta házasok voltak. 

Arnulf hamarosan fölkelt, vacsora előtt még el kellett intéznie valamit. 

– Sokáig elmaradsz? – kérdezte Raina. 

– Talán egy órát. 

Ennyi idő elég volt arra, hogy Raina kimenjen a pályaudvarra, s vissza is 

érjen. Azonnal el is indult, amint a férje kitette a lábát. Útközben betért egy 

virágoshoz, s vett egy csokor rózsát. 

A vonat már indulásra készen állt. Frank Marlow, Hans Lind és Dora 

Rainával egy időben érkezett. Dora a barátnője nyakába borult, és 

megköszönte a pompás csokrot. Belekarolt 

Rainába, és magával húzta a vonat felé. Az urak követték őket. 

Egyikük sem vette észre a hosszú, fekete köpenybe burkolózó, elfátyolozott 

hölgyet, aki egy oszlop mögé húzódva figyelte a tömeget. A hölgy viszont látta 

Dórát a két úrral, látta, ahogy a lány üdvözli a barátnőjét, és átveszi a csokrot. 

És látta Hans Lind nemes vonású arcát, látta, ahogy a férfi Reckenbergnével 

beszél, aztán a lánya felé fordul, és arcát gyöngéd, szeretetteljes mosoly deríti 

föl. A nagy tömegben sikerült észrevétlenül utánuk lopóznia, és hallotta, amint 

Dora így szól az apjához: 

– Itt van Christine, édesapám! 

Ez a szó késszúrásként érte a lefátyolozott hölgyet – Dora anyját. Nem 

állhatta meg, hogy még egy pillantást ne vessen a holtnak hitt Hans Lindre. 

Égő szeme lázasan fürkészte az egykor oly meghitten ismerős vonásokat. Az 

idő mély barázdákat vésett a férfi arcára, sokkal jobban megváltozott, mint 

volt felesége, aki gondosan ápolta szépségét, és óvakodott minden 

megrázkódtatástól. A hölgy észrevétlenül követte a kis társaságot. Látta, ahogy 

Hans Lind üdvözli Christinét, s az öreg komorna könnyekre fakad. Látta, 

milyen gyöngéden nézi egymást apa és lánya, milyen gondosan öleli át Lind 

Dora vállát, mikor fölsegíti a vonatra. Tágra nyílt szemmel itta magába a 

látványt, és semmi nem kerülte el a figyelmét. Nem vették észre. 

Kitaszítottnak, elátkozottnak érezte magát, és összeborzadt, mikor üres, 

csillogó otthonára gondolt, ahová vissza kell térnie, a férfihoz, akit csöppet 

sem szeretett jobban, mint bárki mást ezen a világon. Hirtelen átérezte, 

milyen koldusszegény. Mozdulatlanul állt, míg a vonat kigördült az állomásról. 

Raina von Reckenberg integetett a vonat után, aztán elment az asszony 

mellett, és nem ismert rá. Az addig nézett a vonat után, míg végképp el nem 

tűnt a messzeségben. Aztán lassú, nehéz léptekkel hazafelé indult, és hidegség 

terjengett a szíve körül. 



Nem messze az állomástól megállított egy kocsit. Fáradtan ereszkedett az 

ülésre, s hazahajtatott. Míg levette a kabátját, hallotta, hogy befut a ház elé a 

férje kocsija. A tanácsos végre visszanyerte lelki egyensúlyát. Épp Kranzauból 

jött, ahol igen kínos jelenet játszódott le közte és a báró között. Végül 

kénytelen volt nagyobb összegű kölcsönt fölajánlani Kranzaunak, mivel az, a 

gazdag házasság reményében jó előre roppant adósságokat csinált. A kölcsön 

fejében elzálogosította Planitz-nak a jövő évi termését. 

A tanácsos boldog volt, hogy ezen is túl van. Aránylag jó lelkiállapotban 

lépett be a felesége szobájába. Úgy hitte, hogy Helene már estélyi toalettben 

várja, s készen áll a vendégsereg fogadására. Ám az asszony egyszerű utcai 

ruhában ült ott, amelyben az állomásra ment. 

A tanácsos mosolyogva éppen meg akarta jegyezni, menynyire meglepi ez a 

látvány, ám arcára fagyott a mosoly, mikor Helene fölállt, és sápadtan, tágra 

nyílt szemmel közeledett felé. A férfi torka elszorult. 

– Tudok mindent! – zokogott föl az asszony, és odanyújtotta neki a teleírt 

vizitkártyát, melyet a lánya íróasztalán talált. 

Rémület szorította össze, a tanácsos szívét. Ám annyira aggódott a 

feleségéért, hogy végül sikerült megtalálnia a vigasztaló, megnyugtató 

szavakat, melyekre Helenének szüksége volt. Senki sem fogja megtudni, hogy 

Hans Lind életben van, mondta. Elfelejtheti az egészet, akár egy rossz álmot. 

Úgyis rég elévült az ügy, meg aztán Hans Lindet hivatalosan holttá 

nyilvánították, így az ő házasságuk törvényes. Rosszabbul is alakulhatott volna 

a dolog, egész szépen megúszták, vigasztalódjék meg, és legyen csak megint az 

ő édes, szép, büszke felesége. Holnap kap valami csodálatos ékszert, és 

megkapja a hermelinbundát is, amire úgy vágyott. Csak öltözzön föl szépen, 

hogy fogadhassa a vendégeit, és senki ne vegyen észre semmit. Még ma este 

kihirdetik Dora eljegyzését Marlow-val, és közük azt is, hogy a lány a Marlow 

család egy jó barátjával s egy gardedám kíséretében – ez volna Christine – már 

útra kelt Kaliforniába, mivel a család attól tart, hogy Németország politikai 

konfliktusba bonyolódhat, és Dora nagyobb biztonságban lesz odaát, Marlow-

éknál. Ezt mindenki meg fogja érteni, mivel a Monarchia épp hadat üzent 

Szerbiának. 

A tanácsos tehát mindent bevetett, hogy megvigasztalja Helenét, és végső 

soron sikerrel járt. 

A vendégsereg némi késéssel érkezett, mivel a hadüzenet híre nagy 

nyugtalanságot keltett, s ez mindenkit föltartóztatott kissé, de mire 

megérkeztek, Helene asszony sápadtan bár, de szépsége teljében és a tőle 

megszokott szívélyességgel fogadta őket. A báró nem volt közöttük. Mikor a 

tanácsos kihirdette Dora eljegyzését Marlow-val, s elfogadható magyarázatot 

adott hirtelen elutazásukra, a vendégek némi kárörömmel pusmogták, hogy 



Kranzau távolmaradása ezek után teljességgel érthető. Az utóbbi hetekben 

túlságosan is sokat hencegett azzal, hogy hamarosan eljegyzi a város legszebb 

és leggazdagabb leányát. Mivel nem volt népszerű, felsülését egyáltalán nem 

sajnálták. 

Helene asszony kicsit sápadtabb és komolyabb volt a szokottnál, de hát ez 

is érthető. Mégsem kicsiség, ha egy anya kénytelen megválni egyetlen 

gyermekétől. Mindenki biztosította őt együttérzéséről, egyszersmind 

gratuláltak lánya eljegyzéséhez a gazdag és szeretette méltó amerikai fiúval. 

Helene asszony lassan lerázta magáról a nap kellemetlen emlékeit, 

szemlátomást fölélénkült, és végül még Dora irodalmi sikere is az eszébe 

jutott. Azonnal közhírré tette, hogy hamarosan nagy regény jelenik meg a 

lánya tollából, Dora Lindner művésznév alatt. A hír általános álmélkodást, 

izgatott kérdezősködést váltott ki, úgyhogy pompás tápot kapott Helene 

asszony hiúsága, és felszínes, könnyelmű természete hamarosan átsegítette a 

megrázkódtatáson. 

Másnap pedig, mikor a férje égy rendkívül értékes, finom ékszerrel állított 

be, Helene asszony tökéletesen visszanyerte lelki egyensúlyát. Ismerősei előtt 

még tetszelgett egy kicsit az anyai fájdalom szép pózában, de valójában nem 

okozott neki különösebb szomorúságot, hogy fél világ választja el a lányától. 

Csak Hans Lind alakját s a rá való emlékezést kellett erőszakkal elfojtania 

lelkében, de idővel ebben is sikerrel járt. 

 

Raina a pályaudvarról hazatérve Arnulfot már otthon találta. A férfi igen 

sötét, komor arccal fogadta. Az imént összefutott egy ismerőssel az utcán, aki 

azt mondta: „Épp most láttam az állomáson a kedves feleségét. Pont akkor 

lépett be, amikor én távoztam!” 

Ez kemény csapás volt Arnulfnak. Tudta jól, hogy ebben az időben indul a 

hamburgi gyors. Tudni vélte, hogy Rainának csak egyetlen oka lehetett rá, 

hogy kimenjen a vonathoz. Természetesen Frank Marlow-t akarta még 

utoljára látni! Mikor az asszony belépett, éles, kutató pillantással mérte végig. 

– Hát te elmentél itthonról, Raina? 

– Igen. 

– És tudhatnám, merre jártál? – kérdezte, igyekezvén leplezni 

zaklatottságát. 

Raina habozott. Ahogy a férjére nézett, szenvedést, gyötrelmet olvasott le 

az arcáról. 

– De hisz te tudod, hol voltam! 

Arnulf összeszorította a fogát. 

– Tudom – mondta végül fakó hangon. – Láttak téged az állomáson. És 

tudom, hogy most ment el a hamburgi vonat. 



Raina némán, lesütött szemmel állt előtte, s majdnem olyan volt most, 

mint a régi, megfélemlített Raina. Végül azonban büszkén kihúzta magát, és a 

férje szemébe nézett., 

– És mégis tévedsz, nagyon tévedsz, Arnulf! Ma még kénytelen vagyok 

hallgatni… de holnap mindent elmondok, és akkor tudni fogod, mekkorát 

tévedtél a föltételezéseddel! 

Arnulf megragadta a kezét, és oly erősen megszorította, hogy Raina 

majdnem felszisszent a fájdalomtól. 

– Raina… te nem tudod, hogy szenvedek! Fogalmad sincs, mennyire 

szeretlek! – mondta fölindultan, aztán kiszaladt a szobából. 

Raina mindkét kezét a szívére szorítva, ragyogó szemmel nézett utána. 

„Drága szerelmem” – suttogta magában. 

Miután átöltözött a vacsorához, visszament a szalonba. Férje épp akkor 

lépett be a másik ajtón. Arca nyugtalanságról árulkodott, ijesztő 

telefonüzenetet kapott épp az imént. 

– Mi történt, Arnulf? – kérdezte Raina rémülten. 

Arnulf odaállt a felesége elé. 

– Ausztria hadat üzent Szerbiának. Készenlétben kell állnunk. 

Raina elsápadt. Szeme olyan riadt, fájdalmas kifejezéssel szegeződött a 

férfira, hogy annak összeszorult a szíve. 

– Nem, nem… Arnulf! …ez nem lehet, nem történhet meg! 

Arnulf kutatóan nézett rá. 

– Pedig háború lesz, Raina. Lehet, hogy már a napokban a frontra kell 

vonulnunk. Rég sejtem már, hogy Németország számára ütött a sorsdöntő óra. 

Rainát elhagyta az ereje, remegve roskadt egy fotelbe. 

– Istenem… csak ezt ne! Csak háborút ne… – rebegte. 

A férje fájdalmasan nézett le rá. 

– Ki miatt remegsz így, Raina? 

Az asszony megragadta a karját, erősen megszorította, és leírhatatlan 

pillantással nézett föl rá. 

– Miattad… egyedül miattad! 

Arnulf összerezzent, és csaknem durván ragadta meg az asszony kezét. 

– Mit mondasz, Raina? Engem féltesz? Valóban engem? Hát mit jelentek 

én neked? 

Raina úgy nézett rá, ahogy még sohasem: teljes asszonyi odaadással. 

– Hát nem érzed? 

Arnulf leroskadt mellé, mintha egyszerre elhagyta volna minden ereje. Két 

karjával átfogta az asszonyt, és vadul kalapáló szívéhez szorította. 

– Raina… Raina! Hát lehetséges ez? Amit most a szemed mond nekem… 

mondd, jól értem? Amire olyan rég vágytam! 



Raina szeme csak úgy ragyogott, ajka hívogatóan piroslott. Mosolyogva 

bólintott a férfi szavaira. 

Arnulf szenvedélyesen átölelte a feleségét. 

– Raina, szeretlek, ahogy még soha nem szerettem senkit! 

Kimondhatatlanul vágyom a szerelmedre. Akkor hát hihetem, hogy te is így 

érzel? Hogy enyém a szíved… végre az enyém? 

A fiatalasszony szeme könnybe lábadt. 

– Ó, Arnulf! Szeretlek, amióta csak ismerlek. Egyedül ez a szerelem adott 

erőt ahhoz, hogy megszabaduljak mindattól, amit olyan visszataszítónak 

találtál rajtam. Dora tanított meg rá, hogy vállaljam magamat. De a szerelem 

nélkül sosem lett volna erőm ekkora változáshoz! Csak téged szeretlek… 

egyedül téged! 

Arnulf felesége ölébe rejtette az arcát, hogy az asszony ne lássa, mennyire 

földúlt. Mélyet sóhajtott, majd felemelte a fejét. 

– És Frank Marlow? Vele mi van, Raina? Hiszen láttam a könnyeidet, hogy 

sírtál érte… ma, amikor megjöttem a szolgálatból. És milyen gyakran járt 

hozzánk! Azt hittem, nem viselem el ezt a gyötrelmet! 

Raina gyöngéden kisimította a férfi haját a homlokából. 

– Holnap mindent megtudsz, Arnulf. De hogy megnyugodj, annyit már 

most elárulok, hogy Dora és Frank Marlow eljegyezték egymást, és az utóbbi 

időben én voltam a szerelmük oltalmazója. 

A férfi föllélegezve vonta magához asszonyát, és mélyen a szemébe nézett. 

– Drága szerelmem… milyen fölösleges volt ez a sok szenvedés! 

Raina az arcához simította az arcát. 

– Mennyire boldogok lehetnénk most, Arnulf, ha nem fenyegetné semmi a 

békés nyugalmunkat! 

Arnulf forrón megcsókolta. 

– Ne gondoljunk most erre, szerelmem! Ma még együtt lehetünk, ma még a 

tiéd vagyok és te az enyém! És ha a legrosszabb bekövetkezik, és el kell 

válnunk… az csak egy időre szól majd. A háború sem tarthat Örökké. És mi 

összetartozunk, Rainám, és hű leszek hozzád mindhalálig. 

Szívük végre egymásra talált a szerelem szent és erős kötelékében. És ez a 

szerelem csodákra volt képes. Az eljövendő veszélyek során mintha védangyal 

őrködött volna Arnulf von Reckenberg fölött. Ő tudta, hogy nem más ez a 

titokzatos erő, mint ifjú feleségének szerelme. És érezte, hogy ez az erő 

legyőzhetetlen. 
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