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Henrici konzul ifjúkorában habzsolta az 

életet, és nagy csábító hírében állt, ám amióta 

megnősült, maga is kénytelen elviselni a 

féltékenység pokoli kínját. Attól tart, hogy a 

sors elégtételt vesz rajta ifjúkori vétkeiért. 

Elbűvölő felesége, Vera egy napon 

megismerkedik a jóvágású Heinz Althoff-fal, 

és a rettegett végzet beteljesedni látszik… 

  



 

 

I. 

Heinrici konzul benyitott hitvese budoárjába. 

– Készen vagy, drágám? 

Vera Heinrici a szoba közepén állt, s válláról lágy 

redőkben omlott alá drága selyemből készült estélyi ruhája. 

A finom anyag tört fehér és élénkszürke árnyalatai 

tökéletesen érvényre juttatták a fiatal nő sugárzó szépségét. 

Amint a tükörben nézegette magát, és kellemes illatfelhő 

lengte körül, olyan elbűvölő volt, mint valamely különleges, 

délszaki virág. Komornája előtte térdelt, hogy ruhája alján 

megerősítsen egy virágbimbót, amely éppen leválni készült 

a körbefutó indáról. Vera mellett társalkodónője, Helma 

Olfers kisasszony állt, és egy ezüstveretes, ébenfa ládikából 

éppen elővette úrnője ékszereit. 

– Már csak néhány percig kérem a türelmedet, Albert. 

Máris elkészülök – szólt hátra férjének az asszony, de 

tekintetét továbbra sem vette le a tükörképéről. 

Albert Heinrici örömmel és fájdalommal vegyes 

pillantást vetett szépséges hitvesére, aztán becsukta az 

ajtót. Lassú lépteinek neszét elnyelte a szomszédos szoba 

vastag szőnyege. A férfi éles metszésű, jellegzetes vonású 

arca meg-megrándult, mintha elfojtott izgalom uralkodna a 

lelkében. Ideges ujjakkal beletúrt rövidre nyírt s a 

halántékán már őszülő hajába, és lerogyott egy fotelba. 

Karcsú, inas termete hirtelen tartását vesztette, tekintete 

kiürült. Ismerősei e percben aligha ismertek volna rá az 

amúgy jóvágású, életerős férfira, akit szellemességéért, 

kedélyes természetéért és megnyerő modoráért általános 

csodálat övezett. Heinrici már közel járt az ötvenhez, de még 

mindig elegáns férfi volt, aki bátran mutatkozhatott nála 



 

 

kereken huszonöt esztendővel fiatalabb felesége oldalán. 

Korkülönbségük akkor sem volt bántóan feltűnő, ha 

egymás mellett álltak. Most azonban a konzul vonásairól és 

nyugtalanul ide-oda rebbenő szeméről árulkodóan lerítt a 

közelgő öregség. 

Fiatalon Albert Heinrici azon férfiak közé tartozott, akik 

semminemű élvezetet nem tagadnak meg maguktól. Az 

egyébként talpig becsületes úriember életében, mint szinte 

valamennyi hozzá hasonló férfiéban, akadt egy olyan 

terület, amelyen érzései és tettei nem bizonyultak 

feddhetetlennek. Lelkiismerete a nők tekintetében felettébb 

engedékenynek bizonyult. A férjek becsülete nem okozott 

fejfájást neki, ha megkívánt egy asszonyt. 

A nők pedig valósággal elhalmozták kegyeikkel a 

vagyonos és érdekes férfit, akit a bőséggel kiélvezett örömök 

után már csakis akkor izgatott egy kaland, ha ahhoz veszély 

is társult. Más után ki sem nyújtotta a kezét, csakis a tiltott 

gyümölcsöt akarta leszakítani. Ám egyszer az ő életében is 

elérkezett az a nap, amely kirántotta a könnyelmű és 

lelkifurdalást nem ismerő, kéjsóvár életből. Egy 

felszarvazott férj párbajra hívta ki, és mint az oly gyakran 

megesik, a sors, amelynek igazságot kellett volna 

szolgáltatnia, ezúttal is igaztalanul döntött: Albert Heinrici 

golyója szíven találta a sértett felet. Nem volt szándékos a 

célzás, a pillanat izgalmában a bizonytalan kéz inkább 

találomra sütötte el a fegyvert. Heinrici azt is csupán 

ködfátyolon át látta, hogy ellenfele meginog és a földre 

zuhan. Rémülten odabotorkált áldozatához, akinek utolsó 

pillantása heves váddal illette őt. Elfelejteni azóta sem 

tudta, és álmaiban mindmáig üldözte a haldokló perzselő 

tekintete. 



 

 

Attól az órától Albert Heinrici más ember lett. A párbaj 

miatt elítélték, és fogsága alatt éjjel-nappal szüntelenül 

gyötörte felébredt lelkiismerete. Súlyosabbnál súlyosabb 

szemrehányásokkal illette magát, mert egész addigi 

életében pillanatnyi aggodalom nélkül játszott a mások 

becsületével. 

A letöltött büntetés után többszörös milliomos édesapja 

világ körüli útra küldte, hogy távol legyen, amíg ügyére a 

feledés jótékony homálya borul. Az apa döntésében az is 

sokat nyomott a latban, hogy az ifjú Henrici így nem 

kerülhetett ismét kapcsolatba azzal az asszonnyal, aki 

miatt párbajozni kényszerült. Egyébként akkor sem kereste 

volna meg az özvegyet, ha nem kell elutaznia. A hölgy többé 

nem jelentett számára mást, csupán bűnössége tanúját, s 

amikor évek múlva fülébe jutott, hogy az asszony újra 

férjhez ment, a hír teljességgel hidegen hagyta. 

A párbaj után egyébként is közömbössé váltak számára 

a nők. Ha csak tehette, kitért az útjukból. Két esztendeig 

tartó világ körüli utazását követően érdeklődése komolyabb 

célok felé fordult, és végre tudatára ébredt annak, hogy 

korábban tartalmatlan és üres életet élt. 

Miután visszatért Európába, több évet Itáliában töltött, 

ahol édesapja cégeit képviselte. Csak látogatóba utazott 

haza időnként a szüleihez, akik minden alkalommal a 

lelkére beszéltek, hogy nősüljön meg végre, ám ő hallani 

sem akart házasságról. Igaz, megkomolyodott, és szeretett 

volna saját családot, de tudat alatt félt a bűnhődéstől. Nem 

volt bátorsága ahhoz, hogy egy nőre bízza a becsületét. Nem 

hitte, hogy létezik olyan asszony, akinek a hűségében 

feltétel nélkül megbízhatna. Úgy gondolta, nem történne 

igazságtalanság, ha a sors ugyanazt mérné rá, amiben 



 

 

korábban ő részesített másokat. Így aztán, édesanyja 

legnagyobb bánatára, magányos maradt. 

Már betöltötte negyvenedik életévét, amikor szülei 

egymás után elhunytak. Nem sokkal korábban Albert 

Henrici visszatért Németországba, hogy szülővárosában 

átvegye az olasz konzulátus vezetését. Szülei halála után 

egyedül élt a városliget mellett álló, s édesapja által 

építtetett tágas, előkelő és minden kényelmi berendezéssel 

felszerelt villában, amelyben nagy létszámú személyzet 

gondoskodott a ház uráról. 

Kísérletekben, hogy Albert Henricit bekormányozzák a 

házasság biztos kikötőjébe, természetesen nem volt hiány. 

Barátai és ismerősei a városbeli lányos mamákkal 

versengve azon voltak, hogy mihamarabb feleséget 

találjanak neki, ám a fáradozásuk feleslegesnek bizonyult. 

Henrici konzul nem nősült meg. 

Egy szép napon azonban őt is utolérte a végzet. Egy 

barátját látogatta meg vidéki birtokán, ahol megismerkedett 

egy ifjú hölggyel, aki édesanyjával együtt ugyancsak ott 

vendégeskedett. Albert Henrici nem gyanította, hogy 

találkozásuk nem a véletlen műve volt, hanem barátja 

hitvese szándékosan hívta meg vele egy időben Böhmeréket. 

Vera Böhmer édesanyjának egy magas beosztású 

köztisztviselő özvegyeként szerény járadékból kellett 

megélnie. Távoli rokonság fűzte a háziasszonyhoz, akinek 

bizalmasan elárulta, hogy leányát vagyonos emberhez 

szeretné hozzáadni, és Henrici konzult mindketten remek 

partinak tartották. 

Vera tudta, mit várnak el tőle. Anyja hosszas 

előadásban értette meg vele, mennyire fontos, hogy jól 

menjen férjhez. A fiatal teremtés ezért aztán a szokottnál is 

elfogódottabb volt Albert Henricivel, és ez csak növelte 



 

 

amúgy is különleges báját és szépségét. Amint az érett férfi 

meglátta az elbűvölő ifjú hajadont, szíve váratlanul lángra 

kapott, és vonzódása minden együtt töltött nappal erősebb 

lett. Heves érzelmei minden korábbi fenntartását, 

aggodalmát elfeledtették vele. Most ismerte csak meg az igaz 

és mély szerelmet, s ez a későn és nagyon hirtelen jött érzés 

félresöpört minden óvatos megfontolást. Ennek pedig az lett 

a vége, hogy Henrici konzul Vera Böhmer jegyeseként tért 

haza, hogy mindent előkészítsen mihamarabb megtartandó 

esküvőjükre. 

Néhány hónappal később Vera dédelgetett, csodált és 

imádott feleségként vonult be a városligeti gyönyörű villába. 

A ragyogás, a pompa elvakította, és elfeledtették vele, hogy 

üres szívvel kötötte meg ezt a frigyet. Férje valósággal éveket 

fiatalodott mellette, és az elegáns férfi nagyon is imponált 

az ifjú teremtésnek. Vera elhitette magával, hogy szerelmet 

érez az ura iránt, s házasságuk első évei a gazdagság és a 

csillogó élet bűvöletében teltek el számára. A fényűző 

körülmények közepette a fiatalasszony szépsége és üde bája 

maradéktalanul kibontakozott, és hódolat övezte 

mindenütt, ahol csak férje oldalán megjelent. 

Albert Henrici valósággal istenítette hitvesét, és kis ideig 

maradéktalanul boldognak tudhatta magát. Amikor 

azonban azt kellett látnia, hogy a társaságbeli ifjú 

gavallérok buzgón keresik felesége kegyeit, aki tetszéssel 

fogadja hódolói csodálatát, a korosodó férfin félelem lett 

úrrá. Ettől fogva rettegve várta, mikor érkezik el számára az 

igazság, azaz a bűnhődés pillanata. Ha tehette volna, a világ 

valamely távoli zugába menekül el Verával, hogy mindenki 

elől elrejtse, és egészen visszavonultan éljen vele. 

Eleddig semmi olyasmit nem fedezett fel, ami 

indokolhatta volna aggodalmait, mégis újból és újból elfogta 



 

 

a félsz, ha szépséges feleségével társaságba indult. Nála 

jobban senki sem tudhatta, hogy a földgolyó szép számmal 

hordoz a hátán olyan férfiakat, akiknek mit sem számít egy 

férj becsülete. 

Az egyik különösen ragyogó báli szezon közepén aztán a 

konzulnénak fel kellett hagynia a társasági élet adta 

örömök élvezetével, mert elhunyt az édesanyja. Mivel 

sohasem szerette igazán, a halála sem sújtotta le Verát, az 

viszont nagyon is elszomorította, hogy távol kellett 

maradnia az alig várt ünnepi rendezvényektől. – Fiatal volt 

még, és imádta az életet, amelyet alig-alig élvezhetett, amíg 

férjhez nem ment. 

A konzul eközben úgy érezte magát, mint aki szörnyű 

lidércnyomástól szabadult meg váratlanul. 

Elmondhatatlanul örült annak, hogy Vera most hosszú 

ideig csak az övé lehet, boldogságát azonban meglepő 

módon éppen ez a csendes időszak sodorta veszélybe. A 

társasági élet forgatagában, amikor egymást érték a 

színházlátogatások és a bálok, a fiatalasszonynak nem 

maradt ideje arra, hogy elgondolkodjék a helyzetén. Most 

viszont, miközben egyedül férje jelentette számára a 

társaságot, hirtelen rádöbbent, hogy semmit sem érez a 

konzul iránt. Lelkét megfoghatatlan vágy töltötte be valami 

után, amiről mindössze annyit tudott, hogy soha nem érheti 

el. Megkésve ébredt tudatára, hogy nem szereti élete párját, 

csupán eladta magát a csillogásért és a vagyonért. Ettől 

fogva hol mélységesen szomorú volt, hol meg feszült és 

ingerült, s mindig unalomra panaszkodott, ha urát 

hivatalos ügyei elszólították otthonról. 

Henrici, aki minden tőle telhetőt elkövetett, hogy 

szórakoztassa Verát, természetének megváltozását a 

gyásznak tudta be. Hogy ne kelljen magára hagynia, ha ő 



 

 

nem lehetett odahaza vele, társalkodónőt fogadott mellé, 

akivel az asszony muzsikálhatott, beszélgethetett és 

kikocsizhatott. Az ifjú hölgy, egy őrnagy özvegyének a 

leánya, minden tekintetben elnyerte a konzulné tetszését. 

Az éles eszű, tapintatos és életvidám Helma Olfers jótékony 

hatással volt úrnőjére, ami Albert Henrici figyelmét sem 

kerülte el. Meg volt elégedve önmagával, amiért ilyen remek 

fogást csinált. 

Helma Olfers lassanként a ház jó szelleme lett. Áradt 

belőle az üdeség, és már a jelenléte elég volt ahhoz, hogy 

környezetében mindenki jobban érezze magát. Finom 

érzékkel mindig pontosan tudta, kívánatos-e a társasága, 

vagy inkább vissza kell vonulnia. Nem telt bele sok idő, és 

Vera elképzelni sem tudta volna már az életét nélküle, s 

mellette a lelkét sem érezte olyan üresnek, mint korábban. 

Időközben letelt a gyászév, és elérkezett az a nap, 

amelyen Henricinek ismét társaságba kellett vinnie ifjú 

feleségét. Verát egészen felvillanyozta, hogy megint része 

lehet a társasági élet örömeiben, és különleges gonddal 

készülődött. 

Hangversennyel egybekötött, fényesnek ígérkező 

estélyre voltak hivatalosak Delbrück kereskedelmi tanácsos 

házába. A leggazdagabbak közé tartozó ősi 

kereskedővárosban a pénzarisztokrácia játszotta a vezető 

szerepet. Ünnepi alkalmakkor a vagyonos üzletemberek 

kedvelték a választékos pompát, hitveseik pedig nagy 

előszeretettel hívtak meg művészeket a szalonjaikba, hogy 

emeljék estélyeik rangját. Delbrück tanácsosné különösen 

ügyesnek bizonyult ezen a téren. Elsősorban ifjú zenei 

tehetségeket támogatott, mert jó barátság fűzte a helyi 

konzervatórium igazgatójához, és ő maga is kiváló 

zongoristának számított. Meghívásának mindig mindenki 



 

 

eleget tett, aki csak a városban számított. Mivel a 

kereskedelmi tanácsosék házában a zenei élvezetek után 

gazdagon megrakott asztal örömei várták a vendégeket, 

náluk a botfülűek is megtalálták számításukat. 

Vera Henrici tudta, hogy Delbrückéknél ma is 

valamennyi hódolója ott lesz. Titokban szomjazott már a 

csodálatra és a rajongásra, a hízelgő bókokra és a 

férfiszemek tüzes pillantásaira. Még senki sem jelentett 

számára többet a férjénél, ám éppen elégszer itta már a 

hódolat édes mérgét ahhoz, hogy kívánja, akárha bódító ital 

lenne. A csendes visszavonultságban töltött esztendő sóvár 

vágyakat ébresztett a lelkében, amelyben még mindig 

hatalmas űr tátongott. 

Az asszony nem sejtette, hogy férje elmondhatatlanul fél 

ettől a báli szezontól. A konzul mestere volt az 

önuralomnak, és soha nem éreztette hitvesével, hogy 

szenved, ha őt tisztelői körében kell látnia. Vera azt sem 

tudta, hogy ura minduntalan megkönnyebbülten 

fellélegzett, amikor egy-egy esemény után ismét kettesben 

ültek a hazafelé tartó kocsiban. Nem ébresztett gyanút 

benne, hogy Albert minden alkalommal tréfálkozva 

kifaggatta, mi szépet és jót mondtak neki a rajongói, s hogy 

beszámolói közben mindent érez, csak örömet nem. Az 

asszony ügyesen karikírozta csodálói jellegzetes 

tulajdonságait, és örült, ha sikerült megnevettetnie élete 

párját. Nem gyanította, hogy a nevetése a gyötrelmes órák 

után elérkezett megváltásnak szólt. Pedig ez volt az igazság. 

Amíg Vera mulat rajtuk, addig hódolói veszélytelenek. A 

konzul tisztában volt ezzel, és titkolt feszültsége ezért 

oldódott fel mindig felszabadult nevetésben. 

Most pedig minden kezdődik elölről! Albert Henrici 

átadta magát komor gondolatainak. Érezte, hogy 



 

 

hamarosan a kínok kínját fogja kiállni. Szép, fiatal feleségét 

megint körülrajongják majd, neki pedig tétlenül kell tűrnie, 

hogy a fiatalurak egymással versengve tegyék a szépet 

Verának, és testét merész, hódító pillantásokkal 

simogassák. A konzulnál jobban nem sokan ismerhették 

azokat az apró cselfogásokat, amelyekkel a férfiemberek 

elnyerhetik egy asszony kegyeit. Emlékezetébe idéződtek 

saját régi vétkei, köztük élete legsúlyosabb bűne is. Újra 

megjelent előtte a haldokló arca, akinek szeméből néma, 

megsemmisítő vád áradt feléje, és önkéntelenül kinyújtotta 

a kezét, hogy elhessentse magától az emlékképet. Ekkor a 

szomszéd szobából gyöngyöző kacagás ütötte meg a fülét. 

A férfi nehézkesen felemelkedett ültéből, és gépiesen az 

órára pillantott. 

Ekkor kinyílt az ajtó, és Olfers kisasszony lépett ki 

úrnője budoárjából. Albert Henrici úgy nézett a karcsú, 

szőke lányra, mintha az gyötrelmes álomtól menekítette 

volna meg. A fiatal társalkodónő arcán bűbájos mosoly 

játszott. 

– Már csak kevéske türelmét kérjük, konzul úr. Két 

perc, és a méltóságos asszony valóban elkészül – mondta a 

maga meleg, üde hangján. 

– Köszönöm, Olfers kisasszony. Miattam igazán nem 

kellett volna fáradnia. Ám ha már itt van, váltsunk néhány 

szót, amíg a feleségem megjelenik. Mi újság önöknél? 

Tudom, hogy ma levelet kapott otthonról. 

– Köszönöm kérdését, konzul úr. Édesanyám, Istennek 

hála, felépült az influenzából, és megint jól van. 

– Ezt örömmel hallom. Már csak ön miatt is. Láttam, 

hogy az utóbbi napokban lélekben inkább odahaza volt, és 

nem itt, velünk. 

Helma Olfers ijedten nézett a ház urára. 



 

 

– Elhanyagoltam volna a kötelességeimet? 

A férfi jóságosan elmosolyodott, és megrázta a fejét. 

– Nem kell mindjárt rémüldöznie, kisasszony. Az elő 

nem fordulhat, hogy maga ne teljesítené a kötelességét. 

Látszik, hogy katonaember lánya. Első a szolgálat. Jól 

sejtem, hogy ez volt önöknél a jelmondat? 

Helma mosolyogva bólintott, és vigyázzba vágta magát. 

– Első a szolgálat, és nincs siránkozás! – mondta huncut 

képpel, katonás hangon, aztán halk sóhaj hagyta el az 

ajkát. – Igen, papa soha semmiben nem ismert tréfát. Sem 

a laktanyában, sem odahaza, bár kedves és jó ember volt. 

– Magának viszont, szegénykém, ez jó iskola lehetett a 

megpróbáltatások nehéz időszakára. 

A lány mosolyogva rázta a fejét. 

– Ma már igazán nincs miért sajnálnia engem, konzul 

úr. Életemben nem volt még ilyen jó dolgom. Az első 

helyemen viszont, bevallom, sokszor komolyan 

nekikeseredtem és elcsüggedtem. Bármit tettem, von 

Sterneck asszony elégedettségét soha semmivel nem 

sikerült kivívnom. És ott bizony kíméletlenül éreztették 

velem, hogy én csak fizetett alkalmazott vagyok. Az önök 

házában azonban a mennyországban érzem magam. 

Albert Henrici megint jóságosan elmosolyodott. 

– A mennyországról alighanem mindnyájan másféle 

elképzeléseket táplálunk. Mi az, amitől úgy gondolja, 

kisasszony, hogy mennyei dolga van nálunk? 

A fiatal teremtés szép, sötétkék szeme melegen fénylett. 

– Legelőbb is az, hogy ön és nagyra becsült hitvese 

kedvesen, tapintatosan bánnak velem. Emberszámba 

vesznek, és annyi szabadidőt biztosítanak számomra, hogy 

élénk kapcsolatokat ápolhatok az enyéimmel. Nem kell 

aggódnom a megélhetésem miatt, és a tisztes fizetésből, 



 

 

amelyet önöktől kapok, még a mamát is támogathatom, 

hogy könnyebben gondoskodhasson a négy testvéremről. 

Ez talán nem elég a jóból? Bárcsak mindig így menne 

sorom! Ennyivel beérném, többet nem is kérnék az élettől. 

A férfi tűnődőn nézett maga elé. 

– Tiszteletre méltó, hogy ennyire szerények az igényei, 

kisasszony. Most viszont bizonyára örül, hogy szabad lesz 

az estéje. Nem is tartom fel tovább, és gondolom, a nejem 

sem tart már igényt a szolgálataira. 

– Nem, a nagyságos asszony elbocsátott mára. De itt is 

van éppen! 

Vera szépsége teljes tudatában vonult be a szobába. 

Miközben mosolyogva, elismerő csodálatra éhezve 

megpördült a férje előtt, pillantása ifjú társalkodónőjére 

esett. 

– Ó, hát maga még mindig itt van, kedves Helma? Azt 

hittem, már javában írja százoldalas levelét a szeretteinek. 

– Olfers kisasszony volt olyan kedves, hogy 

elszórakoztatott engem egy kicsit – mondta Henrici, és 

elragadtatottan gyönyörködött szépséges hitvesében. 

Vera megjátszott bűntudattal nézett vissza rá. 

– Nagyon megvárakoztattalak? – kérdezte huncut 

engeszteléssel a hangjában. – Haragszol? 

Helma halkan elköszönt, aztán kisurrant a szobából, a 

konzul pedig kedvesen karjába zárta a feleségét. 

– Hogy haragudhatnék rád? Nem, Vera, az soha nem 

történhet meg. 

Az asszony megsimogatta a férje arcát, és tekintete kissé 

kihívó lett. 

– Soha ne mondd, hogy soha! Nem láthatunk a jövőbe. 

Én mindenesetre inkább nem teszlek próbára. 



 

 

Henrici csókot lehelt a neje kezére. Mozdulata 

előkelőségről árulkodott. 

– Bármilyen próbát kiállnék, Vera. A legnehezebbet is. 

A fiatal nő egy pillanatra úgy simult a férfihoz, mint egy 

elkényeztetett kisgyerek, ám aztán sietve kihúzta magát. 

– Ideje indulnunk, ha nem akarunk elkésni. 

A konzul hitvese szép vállára terítette a drága 

nercbundát, és csókot lehelt a nyakára. Az asszony 

összerezzent, és egy másodpercre lehunyta a szemét. 

Amikor kinyitotta, különös sóvárság rezgett benne, de 

közben nem nézett a férjére. 

A női lélek érzései közmondásosan rejtélyesek. Vera 

maga sem tudta volna megmondani, mire vágyik. Olyan 

hangulatba került azonban, amelyben az asszonyok 

rendkívül elbűvölők lesznek, és igen-igen könnyen 

behódolnak az idegen varázsnak. 

Végül valóban késve érkeztek meg Delbrückékhez. A 

hangverseny már elkezdődött, és egy ifjú bariton éppen 

Brahms egyik dalát adta elő lágy, telt hangon. Hogy ne 

zavarja meg az előadást, Vera az előcsarnokban foglalt 

helyet, és apró mozdulatokkal elkezdte lehúzni a kesztyűjét. 

Férje nesztelen léptekkel belépett a zeneterem nyitott 

ajtaján, és ott állt meg a falnál. 

„Mind csendesebb lesz álmom” – jutott el a dal szövege 

a konzul szépséges feleségéhez, és ő úgy érezte, szívéből szól 

az ének, mintha csak neki írták volna. 

„Te nem vagy itt velem, s mikor felébredek, könnyezem” 

– folytatódott a dal. 

Vera ajkát halk sóhaj hagyta el. Vajon a valóságban is 

létezik olyan szerelem, amilyenről a költő szól? És milyen 

lehet átélni azt a szerelmet? Nem jár-e több fájdalommal, 

mint örömmel? Édes fájdalmakkal, ha vannak olyanok, és 



 

 

nem csupán a poéta képzelete teremtette meg őket. 

Bizonytalan vágyakozása azt súgta az asszonynak, hogy 

nem csupán a fantázia szülötte az ilyen szerelem, s Vera 

Henrici egyre jobban belemerült a veszélyes álmodozásba. 

Teremtője szenvedélyes természettel áldotta vagy verte meg, 

és titokban más után sóvárgott, mint amit megadhatott 

neki a józan érdekházasság, amelybe meggondolatlanul 

belement. 

Tágra nyílt szemmel, szórakozottan körülnézett, és 

pillantása egyszer csak összeakadt egy másikkal, amelyből 

félreérthetetlen csodálat áradt felé. A szempár tulajdonosa 

egy karcsú, magas férfi volt, aki legfeljebb harmincadik 

évében járhatott. Ő is elkésett, és csendes léptekkel osont 

be az előcsarnokba. Mindjárt az ajtó mellett megállt, és 

onnan merült el a páratlanul szép nő csodálatában. Vera 

nem ismerte a fiatalembert, aki e pillanatban jelenésként, 

titkos álmai megtestesüléseként állt ott előtte. Zavarodottan 

nézett az üde és szép arcból kiragyogó, ifjonti derűvel 

csillogó, tiszta szemekbe, amelyek szenvedélyességről, 

erőről és elszántságról árulkodtak. 

Megigézve fonódott össze a két tekintet, s mindkettő 

valósággal perzselt. A fiatalember végül szó nélkül 

meghajolt Vera felé, de szemét továbbra sem vette le róla. 

Az asszony ábrándos mosollyal viszonozta az üdvözlést, és 

érezte, hogy arcát forróság önti el és festi vörösre. 

A sors ezúttal is jól választotta meg az órát ahhoz, hogy 

két embert az uralma alá hajtson. A zeneteremben csend 

lett, majd szinte azonnal tapsvihar tört ki. Vera ijedten 

összerezzent, de ajkán még mindig ott játszott a mosoly. 

Soha nem volt még olyan szép, mint ebben a percben. 

Albert Henrici kilépett az előcsarnokba, hogy a terembe 

kísérje hitvesét. Amikor lehajolt hozzá, hogy a karját kínálja 



 

 

neki, megpillantotta a fiatalembert, aki azonnal odasietett 

hozzá. Mosolyogva kezet szorítottak. 

– Maga is elkésett? Jó estét, kedves Althof úr! 

– Jó estét kívánok, konzul úr! Végre megint mutatkozik! 

Sokáig kellett nélkülöznünk – felelte Heinz Althof. 

– Igen, mert gyász ért bennünket, előtte pedig uraságod 

időzött Párizsban. Nagyon hosszú ideje nem láttuk egymást. 

Édesapjával viszont gyakran találkozom, és tőle mindig 

hallottam magáról. Így aztán tudom, hogy jól megy sora. 

Vera érdeklődéssel hallgatta a rövid beszélgetést. Heinz, 

Althof végre odapillantott rá, majd megint a konzulra 

nézett. 

– Bemutatna a méltóságos kisasszonynak? – kérdezte. 

Albert Henrici felkacagott. Ösztönei ezúttal nem intették 

óvatosságra. 

– Engedd meg, Vera, hogy bemutassam neked Heinz 

Atholf urat, Robert és Felix Althof urak fivérét. A hölgy a 

hitvesem. Elnézést, elfelejtettem, hogy maguk még nem 

ismerik egymást. 

Heinz Althofnak nem sikerült tökéletesen lepleznie, 

hogy meglepődött. Szóval ő az a híresen szép konzulné, 

akiről már oly sokan áradoztak neki! Mielőtt elutazott 

Párizsba, úgy hozta az élet, hogy ők ketten nem találkoztak, 

utána pedig Vera a gyásza miatt nem járt társaságba. Az 

előbb, amikor meglátta, Heinz valóban fiatal lánynak 

gondolta. 

Miközben néhány udvarias szót váltottak egymással, 

megint találkozott a tekintetük. A fiatalembernek 

megvillant a szeme, mert észrevette, hogy felkeltette a 

gyönyörű hölgy érdeklődését, ő pedig nem olyan férfi volt, 

akinek ez elkerülhette volna a figyelmét. 



 

 

Miközben Vera végre megszabadult a kesztyűjétől, Heinz 

a konzullal beszélgetett, de mindvégig a konzulnén tartotta 

a szemét. 

Vera elsöprő erejű bizonyossággal érezte, hogy Heinz 

Althof lesz a végzete. Soha még ilyen érzések nem töltötték 

el, ha férfira nézett. Ellenállás nélkül átadta magát nevető 

szeme igézetének, s titkolt örömmel engedett a lényéből 

áradó, szinte már kényszerítő erő hatalmának. 

Kis idő múlva hármasban léptek be a zeneterembe. 

Verát azonnal körülvették a vendégek, tekintete azonban 

rendre Heinz Althof felé szállt, aki mosolyogva támasztotta 

a zongorát, és egy ifjú hölggyel csevegett. Beszélgetőtársa 

feje fölött átlesve elkapta a konzulné pillantásait, és 

merészen viszonozta őket. Fojtott szenvedély szőtt közéjük 

máris láthatatlan hálót. 

Albert Henrici mindebből semmit sem vett észre. Ő csak 

a Vera körül legyeskedő gavallérokat figyelte éberen, és 

Heinz Althofra nem gyanakodott. 

Ettől a naptól fogva Vera Henrici más ember lett. 

Természettől kapott, eleddig szunnyadó szenvedélye 

fellángolt, és viharos erővel ragadta magával Heinz Althof 

iránt felébredt szerelme. Szinte naponta találkoztak 

valamelyik társas rendezvényen, és az asszony lelkében égő 

tűz így szüntelenül újabb és újabb tápot kapott. 

Miközben Vera gyökeres változáson ment keresztül, s a 

szerelem egész testét-lelkét betöltötte, Heinz Althof számára 

ő sem jelentett többet, mint az a sok szépasszony, akit már 

meghódított. Időnként azért benne is fellobbant a láng, ha 

a konzulné szépsége elbódította az érzékeit. Ilyenkor 

meglehetős könnyelműséggel mutatta ki, hogy a gyönyörű 

nő elbűvölte, és szeme merész csodálattal beszélt hozzá. 

Amint azonban elkerült a közeléből, fellobbant érzelme 

 



 

 

szalmalángnak bizonyult, és az ifjú ugyanolyan 

lelkesedéssel volt képes belevetni magát egy másik nő 

bájainak a csodálatába. Szerette a nőket, de valamennyit 

szerette közülük, aki szépségre szomjazó szemének örömet 

okozott. Azt pedig még csak nem is sejtette, hogy 

helyrehozhatatlan hibát követ el, amikor nem rejti véka alá, 

hogy Vera Henrici elvarázsolta. 

Szépséges neje túlságosan is megváltozott ahhoz, hogy 

ez elkerülhesse Albert Henrici figyelmét. Vera ideges lett, 

szeszélyes, sőt kiszámíthatatlan, és örökös 

mártíromságnak érezte, hogy férje mellett kell élnie. Ha ura 

aggódó nyugtalansággal méregette, sietve kiment a 

szobából, hogy aztán szinte azonnal visszatérjen, és a 

konzul elnézését kérje. 

– Belátónak kell lenned velem, Albert. Tudom, hogy 

mostanában kiállhatatlan vagyok. Már a legkomolyabban 

azt hiszem, baj van az idegeimmel. Kérlek, ne haragudj rám. 

A férfi megcsókolta, és úgy simogatta, mint egy beteg 

kisgyermeket. 

– Túl sokat jársz társaságba, drágám, és megvisel a 

gyakori éjszakázás. Nem lenne jobb, ha lemondanánk 

néhány meghívást? 

Az asszony hevesen megrázta a fejét. 

– Nem, dehogy! Szerintem éppen azért lettem ideges, 

mert hosszú ideig nem jártunk el sehová. Egyik estélyt 

jobban várom, mint a másikat. Ne is törődj velem. Meglásd, 

hamar elmúlik a szeszélyességem. 

De nem múlt el. Verát szüntelenül ideges nyugtalanság 

töltötte el, s kizárólag olyankor volt elégedett és boldog, ha 

együtt lehetett Heinz Althoffal. 

A konzul végül aggódva kikérte felesége orvosának a 

tanácsát, aki nyugalmat és levegőváltozást javasolt. Vera 



 

 

azonban nevetve csak annyit mondott erre, hogy idegessége 

magától is megszűnik majd. S látszólag valóban jobban is 

lett, mert összeszedte magát. Félelmében, hogy férje esetleg 

elutazik vele valahová, mesterien uralkodott magán, 

szemében azonban továbbra is sóvár tűz lobogott, amitől 

csak még szebb lett. 

Albert Henrici annyira aggódott imádott hitvese 

egészségéért, hogy semmi mással nem gondolt, semmi mást 

nem látott. Így aztán nem vette észre, hogy boldogsága egén 

fenyegető viharfelhők gyülekeznek. 



 

 

II. 

Karl Althof, Heinz Althof édesapja egy nagy kalapgyár 

tulajdonosa volt. Harminc évvel ezelőtt apja hagyta rá a 

vállalkozást, amely akkoriban elfért egy keskeny épület 

három emeletén. A vállalkozói szellemmel gazdagon 

megáldott Karl Althofnak egyszersmind jó szeme és remek 

orra is volt, ha üzleti lehetőségeket kellett meglátnia vagy 

kiszimatolnia. Felesége, egy tehetős szappanfőző mester 

leánya, csinos vagyont hozott a házasságba, és a férfi abból 

fedezte a gyár első bővítését. Szorgalommal és bölcs 

körültekintéssel mindjobban fellendítette a termelést, és 

mostanra elérte, hogy cége a maga nemében vezető helyet 

foglaljon el Németországban. 

A gyár immáron három külön épületből állt, amelyek az 

időközben emelt lakóházzal együtt hatalmas, négyzet alakú 

udvart zártak körül. Az egyik csarnokban szalmakalapokat 

készítettek, a másodikban filc és selyem fejfedőket, a 

harmadik csarnokot pedig a csomagoló foglalta el. A tágas 

és tetszetős lakóházban néhány éve berendeztek egy üzletet 

is, amelyben az úrhölgyek minden elképzelhető anyagú, 

színű, és formájú kalapot megvásárolhattak, hogy 

megkoronázzák szépségüket. 

Vállalata felépítését Karl Althof gondos előrelátással 

alakította éppen ilyennek. A gyárosnak három fia született, 

s alapos iskolázás és képzés, majd elmét is csiszoló 

világutazás után mindhárman beléptek a családi céghez. 

Karl Althof, a jó és okos apa a tiszta munkamegosztás híve 

volt. Abból indult ki, hogy mindegyik fiának legyen meg a 

saját hatásköre, amelyért felelősséget kell viselnie. Úgy 

határozott, hogy Robert, a legidősebb irányítsa a termelést, 



 

 

Heinz, a sorban a második legyen a nagybani értékesítés 

főnöke, míg Felixet, a legfiatalabbat, aki egy gyerekkori 

baleset következtében fél lábára béna volt, a 

kiskereskedelmi üzlet vezetőjének tette meg. 

Ez a felosztás tökéletesen beváltotta a családfő 

reményeit. A három fivér versenyre kelt egymással, és 

egyaránt azon fáradozott, hogy az ő részlege legyen a 

legjobb. Nem vesztek Össze a feladatokon, hanem ki-ki első 

ember volt a maga területén, amelyért egy személyben felelt. 

A kiskereskedelmi üzlet a lakóház földszintjét és első 

emeletét foglalta el. A másodikat a szülők lakták, a 

harmadikon pedig minden testvérnek egy-egy nappali és 

hálószoba állt a rendelkezésére, amelyeket igényeiknek 

megfelelően, de egyaránt kényelmesen és otthonosan 

rendeztek be. A szülők hálója ugyancsak itt helyezkedett el, 

mert a másodikon több tágas helyiséget fenntartottak a 

társas rendezvények számára. 

Karl Althof köztiszteletnek és általános szeretetnek 

örvendett a városban. Nemcsak azért, mert vagyonos ember 

volt, hanem annak köszönhetően is, hogy egyenes, 

becsületes jelleme mindenkire üdítően hatott. Mindig sötét 

öltönyt viselt, és sűrű, hullámos ősz haján mindenkor a 

legdivatosabb cilinder pompázott. Erre nagy gondot 

fordított, mivel üzleti tekintélye biztosítékának tekintette, 

hogy kifogástalan legyen a fejfedője. 

Három fia vágyva vágyott férjjelöltnek számított. 

Bármelyik lányos családba bekerülhettek volna, ha végre 

elszánják magukat a nősülésre. Eddig azonban egyiküket 

sem vitte rá a lélek, noha Robert már harminckét évet 

számlált, Heinz kereken harmincesztendős volt, Felix pedig 

huszonnyolc. Szüleikhez mindhármukat szoros szálak 

fűzték. 



 

 

Szabad óráiban Robert a sportoknak hódolt, Heinznek 

viszont az üzlet mellett kizárólag a női nem volt a 

szenvedélye. Felix irodalommal foglalkozott, ha ideje 

engedte. Bal lába enyhe fokú bénultsága miatt tartózkodnia 

kellett bizonyos tevékenységektől, amelyek a többi ifjúnak 

sok örömet okoztak. Miközben Robert teniszezett vagy 

evezett, Heinz pedig szépasszonyok nyomában járt, ő a 

könyvei fölött ült. 

A fivérek nagyon szerették egymást, bár természetben 

egyáltalán nem hasonlítottak egymásra. Robert kissé 

hűvös, kiegyensúlyozott és megfontolt ember volt, Heinz 

alapvetően vidám, szinte mindig csupa derű, tréfára 

bármikor kész, Felix pedig érzékeny, mély érzésű és 

tartózkodó. 

Karl Althof egyik alapelve úgy hangzott, hogy minden 

apának egyben gyermekei barátjának is kell lennie. 

Családjában nem ismerték az atyai zsarnokoskodást, ő 

okos szóval és érző szívvel nevelte fiait. Támogatta őket 

abban, hogy saját véleményük legyen, s ha az éppen nem 

egyezett az övével, akkor sem élt hatalmi szóval. Mindig 

megbeszélte velük, hogyan járják az élet sokszor nem 

veszélytelen útjait, s apa és gyermekei között már nagyon 

korán igaz barátság szövődött. 

A négy különleges, erős jellemű férfi között, szinte már 

korlátlan fennhatóságuk alatt egyetlen nőként élt Emilie 

Althof asszony, aki másként elképzelni sem tudta volna az 

életét, csakis úgy, hogy mások irányítsák. Fiatal lányként a 

szülei döntöttek felőle, akik önállótlanságra nevelték. Így 

aztán mi sem volt természetesebb számára, mint hogy 

alárendelje magát az urának. Annak szinte tudatában sem 

volt, hogy gyermekeitől ugyanúgy függőségbe került. A 

három fiú őszintén szerette édesanyját, de viszonyuk már-



 

 

már olyan volt, mintha négyük közül ők lennének az 

idősebbek, az asszony pedig az, aki vezetésre, gyámolításra 

szorul. 

Emilie Althof egyaránt büszke volt férjére és 

gyermekeire. Örült, ha tanácsokkal látták el, amelyeket 

készséggel meg is fogadott. Magától értetődőnek vette, hogy 

ők az okosabbak, akik jobban meg tudják ítélni a világ 

dolgait, mint ő. Lelkét azonban titkos bánat emésztette, 

mert nagyon sajnálta, hogy nem született leány- gyermeke. 

A gyengéd teremtés szerette volna, ha van valakije, akit 

simogathat és babusgathat. Nagyfiai mindig elhúzódtak 

tőle, ha meg akarta cirógatni őket. Férfiemberhez nem illő 

dolognak tartották a kényeztetést, és már nagyon fiatalon 

ugratták miatta az édesanyjukat, főleg Heinz, aki mindig is 

a legpajkosabb volt közülük. Emilie asszony olyankor félig 

nevetve, félig bosszúsan megdorgálta őket, és sóhajtva 

megjegyezte, hogy bárcsak lenne egy kislánya is. 

Mindezzel együtt, akár a mesebeli szegény ember, a világ 

minden kincséért sem adta volna oda senkinek egyik fiát 

sem. Miután felnőttek, az édesanya szívébe csendes vigasz 

költözött. A fiúk az élet rendje szerint egy szép napon 

megnősülnek majd, és kedves lányokat hoznak neki a 

házhoz. Egyszer talán annak is eljön az ideje, hogy egy édes 

kis lányunokát hintáztathat a térdén. Ez volt az, amiben az 

asszony a legnagyobb titokban reménykedett, amikor 

elgondolkodott a jövőn. 

Gyakorta korholta fiait „féktelenségükért”, de azért 

boldogan elviselte, hogy tréfálkozzanak vele, és szíve mindig 

nevetett, ha rájuk nézett. Szelíd lelkét csak az fájdította, 

hogy legfiatalabb gyermeke lába nem volt egészséges, amitől 

ő szinte többet szenvedett, mint Felix maga. Édesanyja a 

legszívesebben szüntelenül kényeztette és vigasztalgatta 



 

 

volna, ő azonban egyikből sem kért, már csak azért sem, 

mert nem szerette, ha fogyatékosságára emlékeztették. 

Semmivel sem bánthatták meg jobban, mint azzal, ha 

tekintettel voltak a lábára. Ezen a téren különösen érzékeny 

volt, talán azért is, mivel titokban sokat szenvedett attól, 

hogy betegsége miatt sok mindenről le kellett mondania az 

életben. 

A vasárnap délutánt apa és fiai ma is, mint mindig, 

Emilie asszonynak szentelték. Közös kávézásuk ilyenkor 

jóval hosszabbra nyúlhatott, mint hét közben. Karl Althof a 

kanapé sarkába húzódva kedélyesen szivarozgatott az 

otthonosan, szolid eleganciával berendezett nappaliban. A 

fiúk is egyik cigarettát szívták a másik után, tréfálkoztak, 

nagyokat nevettek, kedvesen incselkedtek az 

édesanyjukkal, és készségesen eltűrték tőle, hogy 

süteménnyel traktálja őket. 

Hat óra tájban aztán Karl Althof elindult a 

törzskávéházába, hogy megigyon egy-két pohárkával a 

barátaival, a két idősebb fiú pedig felment átöltözni. Robert 

a klubjába készült, Heinz pedig színházba a Henrici 

házaspárral. Az utóbbi időben gyakorta találkozott a 

konzullal és a hitvesével, akik a villájukba is meghívták. 

Karl Althofot és Albert Henricit jó barátság fűzte 

egymáshoz, s bár szüleik kerülték a nagy társasági 

összejöveteleket, a két idősebb Althof fiú minden jeles 

eseményen megjelent. Mivel pedig Henriciék a gyászév 

letelte után újra fogadtak vendégeket, náluk is gyakran 

megfordultak. 

Felix még lent maradt édesanyjával a nappaliban. A 

csillár fénye megvilágította finom metszésű arcát, okos, 

melegen csillogó szemét. Althof asszony lopva 

elgyönyörködött benne, és magában már sokadszorra jutott 



 

 

arra a megállapításra, hogy Felix fia minden kétséget 

kizáróan nagyon szép férfi, aki küllem dolgában sem marad 

el a fivérei mögött. „Csak az a beteg lába ne lenne!” – 

gondolta az édesanya, és titokban bánatosan felsóhajtott. 

Pár perc múlva kivágódott az ajtó, és Roberttal a 

nyomában Heinz lépett be, hogy elköszönjenek. 

– Máris elkészültetek, fiúk? – kérdezte tőlük Emilie 

asszony csodálkozva. 

– Igen, Milike. Legfőbb ideje, hogy induljunk, mert 

különben elkésnék a színházból – felelte Heinz, és átkarolta 

az édesanyja vállát. 

– Nem való, hogy mindig Milikének szólítasz engem, 

fiam. 

– Miért nem? Szerintem nagyon is illik rád ez a vidám, 

gömbölyű és puha név. Pont olyan, mint te vagy, mamikám. 

És apa is így hív. 

– Apátoknak jogában áll. A te szádból viszont igencsak 

tiszteletlenül hangzik ez a Milike. 

Heinz nevetve csókot nyomott édesanyja arcára. 

– Ne fáradj azzal, hogy előadást tartasz a fiaid 

tiszteletlen viselkedéséről! Annyiszor a fejünkre olvastad 

már, hogy a végén még magad is elhiszed, és valóban 

szemtelennek fogsz tartani bennünket. 

– Igenis azok vagytok! Főként te és Robert. 

– Hohó, látom, engem sem felejtesz ki a sorból, 

mamikám! – szólt közbe Robert. 

Heinz kedvesen megcibálta édesanyja fülét. 

– Küldjék neked mindennap egy levelezőlapot pár sorral, 

amelyet odaadó tisztelettel írok alá, Milike? 

– Köszönöm, de nem kérek belőle, te díszpéldány. 

Elképesztő, micsoda ötleteid vannak! De várd csak ki a 

végét, a feleséged majd ráncba szed. 



 

 

A fiatalember megrökönyödött arcot vágott. 

– A feleségem? Hol bujkál az az elragadó teremtés? 

– Természetesen a jövendőbelidre gondoltam. 

– Vagy úgy! Szóval ő majd ráncba szed engem, hogy a te 

bájos kifejezéseddel éljek? Na, Milike, édes egy Milikém, ha 

életem leendő párját is olyan fából faragták, mint téged, 

akkor ne nagyon bízz ebben! Belőlem senki sem csinálhat 

papucsot. Legfőképpen azért nem, mert sohasem fogok 

megnősülni. 

– Ezt már sokan mondták előtted, Heinz. De komolyra 

fordítva a szót, valóban itt lenne az ideje, hogy házasodásra 

gondoljatok. Mindhárman benne vagytok a korban. 

– Brr! Gyere, Robert, szedjük a sátorfánkat! Ha Milike 

házasságról kezd beszélni, annak se vége, se hossza. Jó 

éjszakát, szívem Milikéje, álmodj szépeket leendő 

menyeidről! Hűséges Heinzed most a legnagyobb tisztelettel 

ajánlja magát. 

A másodszülött fiú akkora erővel ölelte magához az 

édesanyját, hogy majd összeroppantotta. Emilie asszony 

egy szót sem bírt szólni. Heinz aztán Felixet veregette vállon. 

– Szervusz, öcsi! – kiáltotta, és már ott sem volt. 

Robert a fivéréhez hasonlóan, csak nála valamivel 

higgadtabban köszönt el. Miután távoztak, édesanyjuk 

hátradőlt a foteljában, és félig nevetve, félig bosszankodva 

csóválta a fejét. 

– Micsoda gézengúzok! Ez a Heinz minden nappal 

nagyobb kópé lesz – mondta Felixnek. 

A fiatalember egész idő alatt mosolyogva figyelte a 

jelenetet. 

– Ne bántsd őket, anya! Inkább örülj annak, hogy ilyen 

felhőtlenül derűsek! 



 

 

– Néha már túlzásba viszik a tréfálkozást. Te egészen 

más vagy, Felix. 

A legifjabb Althof arcán halvány árnyék suhant át. 

– Túl sok bennük az energia, és valahogy le kell 

vezetniük. Légy boldog, mama, hogy nem lett mind a három 

fiad olyan, mint én vagyok. 

Emilie asszony ijedten nézett rá. 

– Miket beszélsz, Felix? 

A fiatalember elpirult, akár egy lányka, és mosolyogva 

megsimogatta édesanyja kezét. 

– Látod, most már velem sem vagy elégedett. 

– Nem, nem, Felix, szó sincs róla. Az viszont fáj, hogy a 

beteg lábad miatt nem érzed magad egyenrangúnak a 

bátyáiddal. Szegény kisfiam! 

Az ifjú hirtelen elsápadt, és felemelkedett ültéből. 

– Ne sajnálj, anya! Tudod, hogy azt nem viselem – 

mondta, és nagy önuralommal nyugalmat kényszerített 

magára. – Sajnálatra egyébként sincs okod. Az életem így is 

szép és gazdag, bár az egyik lábam csak félmunkára képes 

– tette hozzá, és tréfás hangot igyekezett megütni, nem sok 

sikerrel. 

Emilie asszony titkolt aggodalommal méregette 

legkisebb gyermekét. 

– Igen, természetesen igazad van. Engem mégis bánt 

olykor miattad a két testvéred szertelensége. Úgy érzem, 

bánkódsz, mert nem tombolhatsz velük. 

Felix összeszorította az ajkát. Tudta, hogy édesanyját 

szeretet és jó szándék vezérli, amikor így beszél, ő azonban 

még tőle sem viselte el, hogy szánakozzék felette. 

– Ha jól hallom, megjött apa – mondta, hogy másra 

terelje a szót. 

 



 

 

És valóban, Karl Althof hamarosan belépett hozzájuk a 

szobába. 

– Szép jó estét, kedveseim! Magatokra hagyott 

benneteket az a két vadember? Még éppen láttam őket 

elszáguldani, amikor befordultam az utcába. Igencsak 

sietős volt a dolguk. 

– Heinz nem akart elkésni a színházból. Henriciék 

várják a páholyukba. 

– Tudom, Milike. Hadd szórakozzanak! Megérdemlik, 

elvégre mindig szorgalmasan teljesítik a kötelességeiket. 

Hát te, Felix? Megint a könyveidhez pártolsz? Vagy itt 

maradsz még egy kicsit velünk, öregekkel? 

– Szívesen maradok, apa. Lehoztam magammal néhány 

friss folyóiratot. Átlapozzuk őket? 

Karl Althof kényelmesen elhelyezkedett kedvenc 

foteljában. 

– Lássuk, Felix! Rendes fiú vagy. Mindig gondoskodsz a 

szüleid szórakoztatásáról és okulásáról. Csakis a 

szórakoztatásotokról, apa. 

A család feje beletúrt ősz hajába, és elmosolyodott. 

– Remélem, azért az okulásunkat is szolgálja majd az 

olvasás. Vagy talán azt hiszed, hogy nekünk, öregeknek 

már nincs mit tanulnunk? Nem, nem, fiam, én kész vagyok 

tanulni, amíg csak élek. Ha vittem valamire az életben, azt 

kizárólag a tudásvágyamnak köszönhettem. Az pedig, ha az 

Úr engedi, utolsó leheletemig nem csillapodhat. Lássuk, 

milyen újdonsággal szolgálhatsz! Te pedig, Milike, hozass 

egy üveg bort, aztán telepedj le hozzánk! Gondolom, alig 

várod már, hogy elolvashass egyet a húsz folytatásos 

regényed közül. 

Az asszony csöngetett, és a besiető szobalányt elküldte 

borért. 



 

 

– Csak tizennégyet olvasok, Karl – mondta aztán. 

– Csak tizennégyet? Biztos vagy benne? Nos, szerény 

igények mellett annyi is elég. Számomra mindenesetre 

rejtély, hogy nem kevered össze őket. 

Milike leült a férje mellé, és megpaskolta a kezét. 

– Én meg azt nem értem, Karl, te hogyan vagy képes 

észben tartani, s számozás és betűjelzés alapján felismerni 

az ezerféle kalapfazont. Az én fejem nincs tele annyira a 

háztartás gondjaival, mint a tied a cég ügyeivel. Ha 

álmomból felkeltesz, és felolvasol néhány sort egy 

regényből, bármikor pontosan megmondom, melyik műből 

való. 

Karl Althof nevetve megveregette hitvese vállát. 

– Mindenkinek megvan a maga bogara, Milike – mondta 

kedvesen incselkedve. 

Az idős hölgy lesimította szigorú kontyba fésült haját, és 

felrakta a pápaszemét. Maga volt a megtestesült 

elégedettség és boldogság, ahogyan ott üldögélt a két férfi 

között egyszerű szabású, szürke házi ruhájában, amelyet 

csak a nyakán és a kézelőin díszített hímzés. 

Felix odanyújtotta neki az egyik folyóiratot. 

– Ebben éppen véget ér egy regény, mama. Ezt olvasd el 

először! 

– Ó, „A szerelem igézetében”! Nagyszerű! Remélem, 

Jutta végül boldog lesz az ő Herbertjével – mondta Emilie 

asszony, és izgatottan belemerült az olvasásba. 

– Fogyaszd egészséggel, Milike! – ugratta Karl Althof. 

Hitvese csupán szórakozott bólintással válaszolt, mert 

már ő is mélyen benne járt „A szerelem igézetében”. 



 

 

III. 

Heinz Althof csak egy rövid szakaszon tartott Roberttal. A 

fivérek hamarosan elbúcsúztak egymástól, s ki-ki ment a 

maga útján tovább. 

A színháznál még nyitva tartott a virágbolt. Heinz 

hirtelen ötlettől vezettetve belépett az ajtaján, csokrot 

rendelt, és intézkedett, hogy miután megkötötték, azonnal 

vigyék át Dora Manders kisasszony, az egyik kis színésznő 

öltözőjébe. Névjegye hátoldalára az ifjú Althof rövid üzenetet 

firkantott, amelyben előadás után meghívta vacsorára a 

hölgyet, és a kártyát a virágok mellé tűzette. Miután 

gomblyukába is szerzett egy rózsát, fizetett, és elhagyta az 

üzletet. 

Szívügyekben Heinz Althof soha nem volt állhatatos. Az 

útjába eső összes szép virágszálat leszakította, akkor is, ha 

az a virág éppen a más kertjében virított. Számára az, ami 

közte és Vera Henrici között volt, nem jelentett többet 

könnyed flörtnél, mellette pedig még más is belefért az 

életébe. Amíg a konzulné igézően szép szeme fogva tartotta 

a tekintetét, amíg vele társalgott, senkire sem gondolt, 

csakis rá. Örökösen azonban nem lehetett együtt vele, és 

rajta kívül oly sok szép nő élt még a világon! 

Heinz még csak nem is sejtette, hogy Vera iránta táplált 

érzései sokkal erősebbek. Azt hitte, a szépasszony is csupán 

könnyed szórakozásra vágyik. Ha tudja, milyen forró és 

sóvár vágyakat, milyen mély érzelmeket ébresztett a 

konzulnéban, alighanem megrémül, s talán még el is kerüli 

az asszonyt. De csak talán, egészen azért nem biztos, hogy 

úgy tett volna. Mindig is az ösztönei vezették, és soha 

senkinek nem akart rosszat. Abban viszont, sok más 



 

 

férfihoz hasonlóan, semmi rosszat nem talált, hogy elnyerje 

más asszonyának a szerelmét, ha az illető hölgy szép és 

elragadó volt. Más Heinzet nem érdekelte. Fel nem foghatta, 

hogyan okozhat egyeseknek keserves kínokat a szerelem, 

amikor az csakis arra való, hogy örömét lelje benne az 

ember. Igaz, némelykor megesik, hogy nem talál 

viszonzásra, de annyi baj legyen, bőven van még szép nő, 

akinél hamar vigaszra lelhet egy férfi. Így gondolkodott 

Heinz a szerelemről, bár túl sokat nem törte rajta a fejét. 

Nem is volt szüksége rá, hiszen kisebb-nagyobb 

szívügyeiből mindeddig könnyen és sértetlenül került ki. 

Bármennyire veszélyes is, ő csak a pillanatnak élt, 

annak viszont mindenkor teljesen átadta magát. Ha egy nő 

megtetszett neki, derűs szeméből olyan megbabonázó 

gyengédség áradt felé, hogy csak ritkán ütközött 

ellenállásba. Abban a pillanatban valóban gyengéd 

érzelmeket táplált, és ezért hitt neki szinte mindenki, akire 

szerelmes szemmel nézett. 

Mire Heinz odaért, Henriciék már a színházi 

páholyukban voltak. Magukkal hozták Helma Olferst és a 

konzul két olasz üzletfele ugyancsak velük tartott. Az ifjú 

Althof a maga közvetlen módján üdvözölte a jelenlévőket, 

ajkához emelte és jelentőségteljesen megszorította Vera 

kezét, váltott néhány udvarias szót a társalkodónővel, aztán 

a konzulné mögött, tőle kissé balra helyet foglalt.  

Albert Heinricinek két vendégét illett szórakoztatnia, 

amiben Helma is segítette, mivel folyékonyan, ha nem is 

egészen hibátlanul beszélte az olasz nyelvet.  Így aztán Vera 

kedvére foglalkozhatott Heinzcel. Ártalmatlan dolgokról 

társalogtak, tekintetük azonban gyakran összefonódott. A 

fiatalembert megint egészen megigézte a szépasszony, 

akinek mindig felragyogott a szeme, ha ő belenézett, s 



 

 

gyengéd, csodáló pillantásai alatt néha még meg is 

borzongott. Amikor odanyújtotta neki a műsorfüzetet, és 

lopva megérintette a karját, másodpercekre le kellett 

hunynia a szemét, mert ereiben felforrt a vér. Néma 

játékukra azonban senki sem figyelt fel.  

Megkezdődött az előadás, és a kis Dora Manders 

igencsak gátlástalanul kokettált a színpadról Heinzcel, ami 

mindenkinek szemet szúrt. A szünetben Albert Henrici 

ugratta is a fiatalembert a hódításával, az olaszok pedig 

megértően nevetgéltek és gratuláltak az ifjú Althofnak a 

bella signorinához. Vera azonban egy szót sem szólt, csak 

sápadtan ült a helyén, zihálva lélegzett, és vad rémület lett 

úrrá rajta. Heinz arcát kutató tekintete mohó vágyakozásról 

árulkodott. 

A társaság végül kivonult az előcsarnokba. A szép 

konzulné ment elöl, mellette Heinz lépkedett, mögöttük 

Helma következett az egyik olasszal, majd Albert Henrici a 

másikkal. Amikor Vera oldalról felpillantott Heinzre, szeme 

komoran izzott, de elfojtotta a lelkében támadt vihart, s még 

halvány mosolyt is sikerült az arcára varázsolnia. 

– Nagyon szép kislány ez a Manders – jegyezte meg 

félhangosan. 

Heinz csillogó szemmel nézte a gyönyörűséges arcot, és 

leolvasta róla, mi megy végbe a konzulné lelkében. „A nők 

mindig féltékenykednek” – állapította meg magában. 

– Ki gondol Dora Mandersra, ha Vera Henrici mellett 

szabad lépdelnie? – kérdezte csendesen. 

Az asszony vonásai már nem voltak annyira feszültek. 

– Ügyesen bánik a bókkal. Csak a vak nem látta, hogy 

egyedül magának játszott a művésznő. Mindenki azt hiszi, 

hogy uraságod szerelmes belé. 



 

 

A fiatalember elmosolyodott, és gyengédség jelent meg a 

szemében. 

– Jobb, ha ezt hiszik, mint ha ismernék az igazságot. 

Henriciné könyörgő tekintete minden szónál ékesebben 

vallott az érzéseiről. 

– Az igazságot? Miféle igazságot? – kérdezte remegő 

hangon. 

– Azt, hogy Heinz Althof e pillanatban szíve imádott 

királynője mellett lépked – felelte merészen Heinz, akit ott 

és akkor valóban maradéktalanul lenyűgözött az asszony 

szépsége, s maga is hitte, amit mondott. 

Vera szemében ujjongó öröm ragyogott. Férjével most 

nem gondolt, róla teljesen megfeledkezett, és fel sem merült 

benne, hogy igazságtalan vele. Heinz Althof megváltással 

felérő szavai megszabadították a gyötrődéstől, és semmi 

egyéb nem érdekelte, csak az, hogy a férfi viszonozza az 

érzéseit. 

– Nem is baj, hogy az emberek azt hiszik, szerelmes 

vagyok a kis Mandersba. Egyetért velem, méltóságos 

asszony? – kérdezte a fiatalember jelentőségteljesen. 

A konzulné helyeslően bólintott, és nagyot sóhajtott. 

– Igen, jól van így. Mindenkinek ezt kell hinnie. Rajtam 

kívül mindenkinek – felelte aztán az izgatottságtól fátyolos 

hangon. 

– Magának nem szabad ezt hinnie. Az együttérzésével 

viszont enyhíthetné a szenvedésemet. 

– Miért kell szenvednie? 

– Mert az a nő, akit imádok, már másé. Vágyaim soha 

nem érhetik el. 

Vera leírhatatlan tekintettel nézett a férfira. 

– Meglehet, az a nő semmivel sem szenved kevésbé, mint 

maga. 



 

 

– Bárcsak biztosan tudnám, hogy így van! 

– Mi történne akkor? 

– Mindketten könnyebben viselnénk az édes kínt, 

nevenincs királynőm és én is. Feleakkora a fájdalom, ha van 

kivel megosztanunk. 

– Nos, hát vegye úgy, hogy szíve királynője mindent tud. 

– Vera! 

– Hallgasson! Ne ejtse ki a nevem! 

A többiek utolérték őket, és így általánosságokról folyt 

tovább a szó. Heinz, hogy ne keltsen feltűnést, Vera 

társalkodónőjének szentelte figyelmét. Az előadásról 

beszélgetett vele, s már nem először jutott arra a 

megállapításra, hogy Helma Olfers nagyon okos és kedves 

teremtés. És csinos is, nagyon csinos, főleg amikor ilyen 

lelkesen beszél valamiről. Heinzben felébredt a hódítási 

vágy, és már éppen gyengéd rohamot készült indítania a 

lány ellen, de a konzul ekkor egy kérdéssel fordult hozzá. 

– Mondja csak, kedves Althof, velünk vacsorázik színház 

után a Stake-ben? 

Heinz igennel akart válaszolni, ám az utolsó pillanatban 

eszébe jutott, hogy meghívta Dora Manderst, és sajnálkozva 

megvonta a vállát. 

– Örömmel mennék, de már elköteleztem magam. 

Albert Henrici játékosan megfenyegette a mutatóujjával. 

– Bármi legyek, ha nem a kis Manders van a dologban! 

Az ifjú Althof megszorította a konzul karját. 

– Csitt! Kérem, ne legyen indiszkrét. 

– Hallgatni fogok, akár a sír. 

Kis idő múlva megszólalt a szünet végét jelző csengő. A 

konzul ma feltűnően jókedvű volt. A két olasz szóba sem 

jöhetett vetélytársaként, Heinz Althofot pedig 



 

 

veszélytelennek tartotta. Ha megkérdik, aligha tudta volna 

megmondani, miért éppen tőle nem tart. Gyanakvását 

bizonyára a színésznőcske és a fiatalember kapcsolatáról 

keringő hírek altatták el. Ráadásul ezúttal Vera is mesterien 

uralkodott magán. Lelkébe boldogító nyugalom költözött, 

amióta úgy hitte, szeretik. 

Előadás után Heinz elköszönt a kis társaságtól. 

– Nem tart velünk? – kérdezte tőle a konzulné 

bánatosan. 

A fiatalember csókot lehelt a kezére. 

– Sajnálom, de már elígérkeztem. 

– Ó, de kár! 

– Ha már ma nem is teheti, legalább azt ígérje meg, 

kedves Althof, hogy holnap este nálunk vacsorázik – kérte 

a konzul. 

– Boldogan, amennyiben persze a méltóságos asszony 

megengedi. 

Vera arca felragyogott. Elmondhatatlanul örült annak, 

hogy már másnap viszontláthatja Heinzet. 

– A méltóságos asszony megengedi – felelte pajkosan. 

Heinz még egyszer megcsókolta a kezét. 

– Ezer hála és köszönet! Örömmel megyek. 

A főbejárat előtt gálánsán felsegítette a kocsiba Verát, 

majd Helmának is segített felszállnia, aztán búcsút intett a 

hölgyeknek és az uraknak. Félóra múlva már az egyik 

közkedvelt étteremben ült Dora Mandersszal, és annyira 

szerelmes volt a bájos, törékeny kis színésznőbe, hogy szíve 

„nevenincs” királynője eszébe sem jutott. 



 

 

IV. 

Henriciék nagy bált készültek adni, amelyre már 

szétküldték a meghívókat. Természetesen Althofék is 

kaptak belőlük. A szülők köszönettel nem éltek a 

meghívással, de a három fivér elfogadta. Heinz kihasználta 

az alkalmat, és felkereste Verát, hogy személyesen mondja 

el, családjukból kijelenik meg a jeles eseményen. 

Színházlátogatása óta hetek teltek el, és Dora Manders 

időközben minden vonzerejét elvesztette Heinz szemében. 

Ez mindig így ment, őt csakis az vonzotta, akit nem 

kaphatott meg, s éppen ezért továbbra is Vera Henrici volt 

számára a legkívánatosabb nő. Szépsége újra meg újra 

megigézte, mert nem szerezhette meg, és az utóbbi időben 

még némi szenvedély is ébredt iránta a lelkében. Ez nagyon 

is érthető volt, hiszen a konzulné még gyönyörűbb, még 

elragadóbb lett, amióta mély érzések költöztek a szívébe. 

Mindent el is követett azért, hogy Heinz szépnek találja, s 

ha egy nő igazán akarja, akkor még a legrútabb is 

megszépül, hát még Vera, akit a természet eleve elbűvölő 

adottságokkal ruházott fel. 

A konzulné éppen új estélyi ruháját próbálta, amelyben 

a bálon akart megjelenni, amikor jelentették neki, hogy 

Heinz Althof úr kér bebocsátást hozzá. Azonnal nem 

fogadhatta, ám a világ minden kincséért sem küldte volna 

el. Hogy mentse a helyzetet, társalkodónőjéhez fordult, aki 

ott volt vele, hogy véleményt mondjon a készülő ruháról. 

– Kedves Helma, legyen szíves, fogadja Althof urat, és 

tartsa szóval, amíg én itt elkészülök! Igyekezni fogok, mert 

okvetlenül beszélnem kell vele. A közelgő estéllyel 



 

 

kapcsolatban több mindenben is a tanácsát szeretném 

kérni. Neki mindig nagyszerű ötletei vannak. 

Helma elsietett, hogy teljesítse úrnője kívánságát. 

Heinzet az empire stílusban berendezett kisszalonban 

találta, amelyben a konzulné kizárólag a ház bizalmas 

barátait szokta fogadni. Az ifjú Althof kedvesen üdvözölte a 

társalkodónőt, aki kimentette Verát, és megkérte a 

látogatót, hogy a méltóságos asszony megérkezéséig érje be 

az ő társaságával. 

– Na de kérem, Olfers kisasszony! Mi az, hogy érjem be 

az ön társaságával? Egy ilyen okos és kedves hölggyel 

társalogni mindenkor megtiszteltetés – felelte Heinz, és 

közben jólesően legeltette szemét a bájos teremtésen. 

Alakja karcsú, de a megfelelő helyeken kellőképpen 

gömbölyded volt, egyszerű frizurába fésült haja mézszőke, 

homlokán és halántékán azonban néhány árnyalattal 

világosabb, aranyfényben csillogó. Ha korábban több 

figyelmet fordított volna rá, Heinz már régen észrevette 

volna, hogy Helma bőre tiszta és üde, ajka szépen ívelt, 

mélykék szeme pedig rendkívül beszédes. 

Mivel meglehetősen sokáig kellett kettesben várakoznia 

vele, bőven jutott ideje arra, hogy számba vegye az ifjú 

társalkodónő előnyös tulajdonságait. És Heinz nem is 

csinált titkot abból, hogy örömmel töltötte vele ezt az 

órácskát. Helma teljességgel gyanútlan volt, a fiatalúr 

bókjain el-elmosolyodott ugyan, de őszinte tekintete 

változatlanul feltétlen bizalomról árulkodott. 

„Úgy bánik velem, mintha a rakoncátlan kisöccse 

lennék, akire megértő fölénnyel néz le” – gondolta Heinz 

kissé meglepetten. Helma néhányszor még ki is nevette őt, 

de az mindig olyan meleg és szívélyes volt, hogy a 

fiatalembernek együtt kellett nevetnie vele. 



 

 

– Maga az első hölgy, akivel kapcsolatban olyan érzésem 

van, hogy jó volna, ha a testvérem lenne – jelentette ki Heinz 

váratlanul. 

E szavak hallatán Helma látszólag minden ok nélkül 

fülig vörösödött, és zavartan elkapta a férfiról a tekintetét. 

– Ugye, nem bántottam meg azzal, amit mondtam, 

kisasszony? – kérdezte az ifjú Althof megszeppenve. – Csak 

nem a harag festette pirosra az arcát? Mérges rám, mert 

önhöz hasonló kishúgot szeretnék magamnak? 

A bájos társalkodónő máris leküzdötte zavarát. 

– Nem haragszom – rázta a fejét mosolyogva. – Nem is 

lenne rá okom. 

– Akkor miért öltött bíborszínt az arca? – akarta tudni a 

férfi. 

– Úgy gondolja, hogy a piruláshoz mindig különös ok 

szükségeltetik? 

– Feltétlenül. 

– Ez esetben mondjuk azt, hogy megijedtem, mert 

váratlanul eszembe jutott egy mulasztásom. 

– Jobb híján be kell érnem ezzel a magyarázattal, 

kisasszony, ámbár, köztünk szólva, nem hiszem el. 

– Nem kényszeríthetem arra, hogy higgyen nekem – 

mondta a lány mosolyogva, aztán sietve másra terelte a 

szót. – Úgy látszik, a konzulné asszony még mindig nem 

jöhet. Kellemetlen lesz számára, hogy ilyen sokáig kellett 

várakoztatnia uraságodat. 

Heinz kényelmesen hátradőlt a fotelban. 

– Élvezem a társalgásunkat, kisasszony, és cseppet sem 

érzem hosszúnak a várakozást. Kegyed viszont annál 

inkább. Jól sejtem? 

Helma szép szeme vidáman csillogott. 



 

 

– Nem, dehogy! Az én időm sem telik mindig olyan 

kellemesen, mint most. 

„A csudába, egészen megőrjít a kicsike! Édesen néz rám, 

szépeket mond nekem, mégsem éreztem soha még nő 

mellett, hogy oly csekély hatással lettem volna rá, mint erre 

a lányra. Vajon mi lehet az oka?” – találgatta magában 

Heinz. 

– Számos nehéz feladata van? – kérdezte meg 

fennhangon. 

– Nem ezt akartam mondani, Althof úr. Amióta ebben a 

házban vagyok, kimondottan könnyű dolgom van. 

– Korábban másként volt? 

– Igen. Két nehéz évet tudhatok magam mögött. Miután 

eljöttem otthonról, az első helyem nagyon rossz 

választásnak bizonyult. De hagyjuk ezt! Nem szeretném 

untatni ezzel. 

– Nem untat, sőt, nagyon is érdekel, amit mond. Szóval 

itt jobb sora van? 

– Igen. A konzul úr és a méltóságos asszony nagyon 

rendesek hozzám. Anyácskám boldog, mert ilyen remek 

helyet találtam. 

– Csak az édesanyja? 

– Igen, édesapám öt évvel ezelőtt halálos balesetet 

szenvedett egy hadgyakorlaton. 

– Katonatiszt volt? 

– Igen, Őrnagy. 

– És ön… nem maradhatott odahaza, a családja 

körében? – kérdezte Heinz mély együttérzéssel. 

Helma mosolya egyszerre volt huncut és lemondó. 

– Két húgom és két öcsém van, vagyonunk viszont 

nincs, így aztán nekem, a legidősebbnek ki kellett találnom 

valamit, hogy segíthessek édesanyánknak. A megélhetés 



 

 

drága, és a gyerekek, ahogy nőnek, egyre többe kerülnek. 

Örülök, hogy legalább én nem élek már anyácska nyakán. 

De most inkább beszéljünk valami másról, és ne rólam! 

– Örül, hogy nemsokára táncestélyt tartanak a házban, 

nagyságos kisasszony? 

– Természetesen. Fényes ünnepség lesz. Majdnem 

mindenki elfogadta a meghívást. 

– Legfőképpen én is azért vagyok itt, hogy 

megköszönjem a konzulné asszonynak a meghívást, ám 

egyúttal lemondásokat is tolmácsolnom kell. 

– A tisztelt fivérei nem jöhetnek el? – csúszott ki az 

ijedtnek hangzó kérdés Helma száján, és újra fülig pirult 

zavarában. 

Heinz nagyot nézett. „Mi lehet a kicsikével? Miért 

vörösödött el már megint, mint az előbb, amikor azt 

mondtam, hogy örömmel elfogadnám húgomnak? Most meg 

valósággal rémülten kérdezget a fivéreim felől. Hohó! Csak 

nem hálózta be a kisasszonyt nagy titokban valamelyik 

testvérem? Robert aligha lehetett, ő ehhez túlságosan is 

hűvös és kimért. És Felix? Lehet, hogy róla van szó? Az 

lenne csak az érdekes felfedezés. Némi kis puhatolódzást 

mindenképpen megér az ügy.” 

– A fivéreim eljönnek, a szüleim viszont nem. Ok 

kényelmi okokból távol tartják magukat a nagy 

ünnepségektől, meg aztán bizonyára úgy gondolják, hogy a 

három fiuk kellőképpen képviseli az Althof családot. Elvégre 

már nélkülük is negyedtucatot teszünk ki. 

A lány nevetése még mindig zavart volt kicsit, a 

válaszadástól azonban megmenekült, mert ebben a 

pillanatban végre megérkezett Vera Henrici. Heinz 

felpattant ültéből, és a konzulné elé sietett. A kis 

társalkodónő egyszeriben megszűnt létezni számára. Az 



 

 

asszony és a fiatalember mindenről megfeledkezve merült el 

egymás szemében. 

Helma Olfers elkapta a pillantásukat, amely világosan 

elárulta neki, amit sem neki, sem senki másnak nem lett 

volna szabad tudnia. „Mi folyik itt? Hogy néz egymásra ez a 

két ember?” – találgatta magában rémülten. Mielőtt 

azonban igazán felfoghatta volna, amit látott, Vera és Heinz 

már összeszedték magukat, s látszólag elfogulatlanul 

üdvözölték egymást. 

A társalkodónő gondolatban megszidta magát, amiért 

megrémült egy futó összenézéstől. Minden bizonnyal csak a 

képzelete nagyította fel a történteket. Többé gondolni sem 

fog arra, és kiveri a fejéből, amit látni vélt, határozta el, s 

megörült, amikor Vera feladatot bízott rá, és elhagyhatta a 

szalont. Lelki szemei előtt azonban a nap folyamán újra meg 

újra megjelent a két leplezetlenül szenvedélyes szempár, és 

Helmán titkolt nyugtalanság, félelem lett úrrá. Úgy érezte, 

ott a szalonban futó pillantást vethetett az élet feneketlen 

mélységeibe. 

Heinz és Vera kettesben is csak olyan szavakat váltott, 

amelyeket bárki hallhatott volna, tekintetük viszont másik, 

titkos nyelvet beszélt. Amikor a fiatalember végül elköszönt, 

kezük a kelleténél jóval tovább simult egymásba. A 

konzulné mindössze annyit rebegett el, hogy 

„Viszontlátásra!”, ám ezt az egyetlen szót tűzforró 

gyengédségbe csomagolta, és Heinz szíve azonnal lángra 

gyúlt. 

Odakint mélyeket lélegzett, mint aki éppen komoly 

veszélytől menekült meg. Gondolatban kitűnő bizonyítványt 

állított ki magának, mert roppant okosan viselkedett, és 

megőrizte a hidegvérét. Méltónak tartotta magát az 

elismerésre, elvégre nem minden férfiember lenne képes 



 

 

arra, hogy fegyelmezetten uralkodjék magán, miközben a 

leggyönyörűbb női szempár vet rá forró pillantásokat. 

Heinznek a legkevésbé sem állt szándékában, hogy 

megzavarja Henriciék házi békéjét. Nem tudta, hogy már 

megtette, amit nem akart, és Vera a lelke mélyén máris 

eltávolodott a férjétől. Heinz csak játszott a tűzzel, és még 

csak nem is sejtette, mekkora pusztítást vitt végbe az a tűz 

a szép konzulné szívében. 

Az ifjú Althof önmagával és az egész világgal elégedetten 

bandukolt a városligetből a belvárosba vezető fasorban. 

Útközben összefutott Albert Henricivel, aki a szép időben 

gyalog tartott hazafelé a konzulátusról. Az urak szívélyesen 

üdvözölték egymást. Heinz a zavar legkisebb jele nélkül 

elmesélte, hogy a konzulné asszonynál járt, akinek családja 

nevében köszönetét mondott a meghívásért, és utána még 

egyet s mást megbeszéltek az estéllyel kapcsolatban. 

Henrici nem állhatta meg, hogy ne ugrassa megint a kis 

Mandersszal az ifjút, ő pedig jókat nevetett a férfi tréfáin. 

Egyetlen szóval sem árulta el, hogy az a kalandja rég véget 

ért már. „Hadd higgye csak a konzul úr, hogy szívem a 

színpad ifjú csillagáért dobog! – gondolta. – Minél biztosabb 

ebben, annál kevésbé fog majd gyanút, és nem ébred benne 

féltékenység. Arra pedig a nejüknél sokkal idősebb férjek 

különösen hajlamosak.” 

A két úr hamarosan elköszönt egymástól. Heinz könnyű 

szívvel folytatta útját, és kicsit sem furdalta a lelkiismeret, 

de nem azért, mintha rossz ember lett volna. Éppen 

ellenkezőleg, természeténél fogva jószívű volt, és 

szándékosan soha a légynek sem ártott. Egyszerűen csak 

nem ébredt tudatára annak, hogy mások becsületével 

játszani tisztességtelen dolog. Száz és száz másik férfi teszi 

ugyanezt, mégsem sütik rájuk a bűn bélyegét. Hogy ez miért 



 

 

van így, azon Heinz éppoly kevéssé törte a fejét, mint 

mindazok, akiknek nem szent a mások becsülete. Azon 

pedig gyakorta nem valamely nagy szenvedély miatt esik 

folt, hanem csupán könnyelmű, meggondolatlan 

játszadozás következtében. Hogy bűnt követtek el ellene, azt 

furcsa módon mindig csak az ismeri fel, akit megfosztottak 

a becsületétől. Sokaknak van két lelkiismerete, önmaguk 

számára az egyik, amelyik belátó és elnéző, s a többiek 

tetteinek megítélésére egy másik, egy kíméletlenül szigorú 

bíró. 

Heinz már majdnem hazaért, amikor eszébe jutott 

Helma Olfers különös pirulása. „Lehet, hogy komoly 

érzéseket táplál valamelyik testvérem iránt?” – tépelődött az 

ifjú Althof. S ha igen, az érintett tudja-e, hogy szeretik? 

Heinz úgy gondolta, hogy Robert nem jöhet szóba. 

Megfontolt és hűvös természetű bátyja egy szép napon majd 

bölcs megfontolással egészen biztosan olyan lánnyal jegyzi 

el magát, aki azonos társadalmi szinten áll vele. Könnyű 

kalandokra Robert nem kapható. 

Igaz, Felix még annyira sem. Ő viszont romantikus lélek, 

aki egy kis társalkodónő iránt is képes lenne szerelemre 

gyúlni. Akkor pedig véresen komolyan gondolná a dolgot, és 

minden további nélkül feleségül venné, akit szeret. A kis 

Olfers egyébként nem a legrosszabb lehetőség, elvégre jó 

családból származik, bár szegény. Igaz persze, hogy Felix a 

beteg lábával nem támaszthat túlságosan nagy igényeket, 

noha egyébként talpig férfi, akinek vág az esze, és helyén 

van a szíve. 

„A dolog mindenesetre elég érdekes ahhoz, hogy 

felcsapjak detektívnek. A kicsike bájos és kedves teremtés, 

úgyhogy örömmel elfogadnám sógornőmnek” – gondolta 

Heinz somolyogva. 



 

 

Odahaza már várták, s amint belépett az ebédlőbe, 

azonnal felszolgálták a levest. 

– Sokáig elmaradtál, fiam – dorgálta meg az édesanyja. 

A fiatalember az órára pillantott. 

– Ne zsörtölődj, Milike! Mindössze tíz percet késtem. 

– Tíz perc alatt a legszebb sült is odakozmálhat. 

Heinz helyet foglalt az asztalnál. 

– Szent Habakkuk, az lenne csak a tragédia, amikor 

farkaséhes vagyok! Szívem egyetlen Milikéje, bocsánatodért 

esedezem. Sajnálom, de nem jöhettem korábban – 

mentegetőzött, és huncut hódolattal megcsókolta édesanyja 

kezét. 

Althof asszony máris mindent megbocsátott. Az 

egyszerű, szerény lélek mindig a mennyekben járt, ha fiai 

kezet csókoltak neki. Titokban roppant büszkévé tette, hogy 

gyermekeiből ilyen kifogástalan úriemberek váltak. 

– Merre jártál, Heinz? – érdeklődött a családfő. 

– Henriciéknél, apa. Bejelentettem, hogy elmegyünk az 

estélyükre, benneteket pedig kimentettelek. 

– És ez ennyi időt vett igénybe? 

– A táncokkal és a társasjátékokkal kapcsolatban 

néhány tanáccsal is szolgálnom kellett a konzulnénak. 

– Elemedben voltál, igaz? – kérdezte a ház asszonya. 

Heinznek részletes beszámolót kellett tartania. A feladat 

nem bizonyult könnyűnek, mert alig-alig tudta, miről 

társalgott Verával. Szemük néma beszéde sokkal fontosabb 

volt neki, fantáziája segítségével azonban pompásan kivágta 

magát. 

– Úgy tűnik, Henriciéknél ismét szép lesz az estély – 

jegyezte meg végül Althof asszony. 

– Látod, látod, Milike, most már sajnálod, hogy le- 

mondtad a meghívást. 



 

 

– Nem, nemi Számomra a legfényesebb bálnál is 

fontosabb, hogy kialudjam magam. Ennél már csak az 

lenne kedvesebb a szívemnek, ha te nem szólítanál 

örökösen Műikének. 

– Ettől nem szabad eltiltanod. Gyengédebb becenevet 

nem is adhatnék neked. Engedd, hogy használjam, szívem 

Milikéje! – mondta Heinz, és az édesanyja persze elolvadt 

esdeklő tekintetétől. 

– Ám legyen, ha ez kell ahhoz, hogy jól érezd magad a 

bőrödben – válaszolta. – Csak idegenek előtt ne hívj így, 

mert ők biztosan tiszteletlenségnek éreznék. 

Miután behozták az édességet, Heinznek megint eszébe 

jutott Helma Olfers, és éles szemmel hol egyik, hol másik 

fivérére nézett. 

– Egyébiránt kis ideig várnom kellett a konzulnéra – 

jegyezte meg. – Közben pompásan elbeszélgettem a 

társalkodónőjével. Elbűvölő teremtés. 

Robert futólag felpillantott a tányérjáról. 

– Igazán? Megmondom őszintén, én soha nem néztem 

meg magamnak alaposabban. Általában kitérek a hozzá 

hasonló boldogtalanok elől, akik köztes helyet foglalnak el 

a hölgyek és a személyzet között. Sosem tudom, hogyan 

viselkedjem velük – mondta minden érzelemtől mentes, 

kimért hangon. 

Heinz ezzel egyszer s mindenkorra kizárta Robertet a 

szóba jöhető szerelmesek közül, és figyelme most már 

kizárólag Felix felé fordult. Ő sem látszott izgatottnak, 

homloka azonban halványpiros színt öltött, és a hangja is 

nyugtalanabb volt a szokásosnál, amikor Robert szavaira 

válaszolt. 

– Olfers kisasszony esetében egy pillanatig sem kellene 

bizonytalankodnod – mondta. – Kitűnő családból 



 

 

származik. Ráadásul okosabb, tapintatosabb és sokkal 

figyelemre méltóbb is, mint egyesek azok közül, akiket 

magától értetődően hódolatteljes tisztelettel övezel csupán 

azért, mert olyan szerencsések, hogy nem kényszerültek 

függőségben élni. 

Heinz arcán ravasz mosoly suhant át. Szóval Felix az! 

Igaz, ő mindig is a világmegváltók közé tartozott, és nagy 

előszeretettel fogja az elesettek pártját. Eddig azonban 

sokkal higgadtabban beszélt, ha védencei kerültek szóba. 

Robertnak ugyancsak feltűnt Felix izgatottsága. 

– Ne heveskedj, öcskös! – fordult feléje. – Egyébként 

sincs kivel vitáznod. Természetesen én sem éreztetném 

soha egy ilyen szerencsétlen sorsú teremtéssel, hogy nem 

tartom úrinőnek. Mindenesetre a jelek szerint te sokkal 

jobban ismered nálam Olfers kisasszonyt, máskülönben 

aligha dicsérnéd agyba-főbe. 

Felix homloka egy árnyalattal vörösebb lett, de Heinz 

jólelkűen a segítségére sietett. 

– A kis Olfers maradéktalanul rászolgált a dicséretre, 

Robert – mondta. – Elragadó lány, és tudja, mit akar. 

Amúgy említette, hogy az édesapja őrnagy volt. 

– Mit nem mondasz! – ámult el a ház asszonya. – Egy 

őrnagy lánya alkalmazottnak állt? Hogy jutott idáig? 

– Nagyon egyszerűen, Milike. Az édesapja meghalt, 

vagyon nincs, négy kistestvér viszont van, és ők még mind 

pénzbe kerülnek. Az ifjú hölgy így aztán bátran kezébe vette 

a sorsa irányítását, és saját lábára állt. 

– Ez az önfeláldozás felettébb tiszteletre méltó attól a 

fiatal teremtéstől – jegyezte meg Emilie Althof. 

– Ahogy mondod, Milike! És a tetejébe még nagyon 

kedves teremtés is. Biztosan megszeretnéd, ha közelebbről 

ismernéd. 



 

 

Heinz még mindig éberen figyelte Felixet, és titkos 

elégedettség töltötte el, amikor azt látta, hogy öccsét 

nyugtalanítják az ő Helmáról ejtett meleg szavai. „A vak is 

látja, hogy féltékeny!” – gondolta, és elhatározta, hogy 

adandó alkalommal alaposabban is megszorongatja Felixet. 

– Legközelebb jobban szemügyre veszem majd az ifjú 

hölgyet – mondta Emilie asszony, akiben őszinte érdeklődés 

ébredt a nehéz sorsú lány iránt. – Eddig mindig csak futólag 

váltottam vele pár szót, ha találkoztunk. Többnyire ugyanis 

a konzulné társaságában mutatkozik, és olyankor én nem 

látok mást, csak Verát. 

Életemben nem ismertem nála gyönyörűbb nőt. Újra és 

újra megcsodálom, amikor egy társaságban tartózkodunk. 

– Bizony, bizony, Henrici nagy bátorságnak adta 

tanúbizonyságát, amikor nőül vette – jegyezte meg Karl 

Althof. 

– Ugyan miért? – kérdezte Milike gyanútlanul. 

– Nem egyébért, csupán azért, mert a konzul kétszer 

annyi idős, mint szépséges hitvese. Aki ráadásul, már 

amennyire ezt én meg tudom ítélni, a tüzesebb fajtából való. 

– Ne beszélj butákat, Karl! Henrici jó kiállású, szép férfi. 

Sok fiatallal felveszi a versenyt. Nagyon is boldog párnak 

tűnnek a feleségével. 

Karl Althof mosolyogva bólintott. 

– A próféta szóljon belőled, Milike! Mindkettőjüknek 

csakis a legjobbakat kívánom. Henriciből remek ember lett, 

aki megérdemli, hogy boldog legyen. Fiatalon ördöngös fickó 

volt, de a jó bornak is idő kell ahhoz, hogy kiforrjon. 

Amióta Vera Henricire terelődött a szó, Heinz volt az, aki 

fészkelődni kezdett a székén. A megfigyelő szerepét pedig 

most mintha Felix töltötte volna be, aki komolyan, vizslatón 

méregette Heinzet. 



 

 

Asztalbontás után a család szétszéledt. A szülők 

délutáni szunyókálásra vonultak vissza, Heinz és Robert 

cigarettára gyújtott, és lejátszott egy parti sakkot. Felix 

szokása szerint felment a szobájába olvasni, hogy aztán 

majd a fivéreihez hasonlóan folytassa a munkát, tekintete 

azonban ma nem a könyvre szegeződött, hanem a távolba 

révedt, és nyughatatlan vágyakozás, csendes szomorúság 

rezgeti benne. Fejét szép kezébe támasztotta, és mélyen 

gondolataiba merült. Helma Olfersra gondolt. Bár nem 

találkozott vele sokszor, lelki békéjét mégis veszélybe 

sodorta a fiatal lány, aki mindenben megtestesítette a 

nőideálját. Kedves, ártatlan szeme, vonásainak finom és 

érzékeny komolysága, nyugodt, tapintatos viselkedése, a 

belőle áradó szívjóság és az a derűs bátorság, amellyel 

felvette a küzdelmet a sorssal, mindez olyan egészet 

alkotott, amely Felix Althofot az első pillanattól fogva 

magával ragadta. Így történt, hogy az ifjú, aki testi hibája 

miatt félt a szerelemtől, végül mégis menthetetlenül 

áldozatául esett Helma Olfers varázsának. 

Érzéseit azonban szemérmesen és szigorúan magába 

zárta. Titkát senkinek, még a szeretett lánynak sem akarta 

elárulni. A Henriciék báljára szóló meghívást mégis boldog 

örömmel elfogadta, mert abban reménykedett, hogy talán 

ismét része lehet egy csodálatos órában, amelyet aztán 

drága kincsként őrizgethet az emlékezetében. Számára azok 

az órák voltak ezek, amelyekben Helmával társaloghatott, s 

elmerülhetett lénye csendes, édes bájának élvezetében. 

Eddig minden alkalommal pártfogásába vette a szerencse, 

ha egy társaságban tartózkodott titkos imádottjával. Mivel 

Felix nem vehette ki részét a táncból, az ünnepi forgatagtól 

mindig távolabb üldögélt, s társadalmi helyzete miatt Helma 

is mindenkor tapintatosan a háttérbe húzódott, így aztán a 



 

 

két fiatal közelebb került egymáshoz, mint arra az estélyek 

és bálok alkalmával egyébként módjuk lett volna. 

Amikor Heinz az imént Helmáról beszélt az asztalnál, 

szavait Felix alig leplezett feszültséggel hallgatta, és valóban 

féltékenység fogta el. Jól ismerte a bátyját, és tudta róla, 

hogy igen könnyelműen bánik a nőkkel. Felix szívébe 

egyszeriben aggodalom költözött. „Adja az ég, hogy Helmát 

ne bűvölje el Heinz, ahogyan oly sok lányt és férjes asszonyt 

elbűvölt már!” – fohászkodott némán. Eleddig nem volt 

féltékeny a fivére hódításaira, mert soha nem vágyott annak 

a megszerzésére, ami Heinznek szinte magától az ölébe 

hullt. Most viszont egyszeriben szerette volna magáénak 

tudni bátyja ragyogó adottságait és rabul ejtő külsejét. 

Felix nagyot sóhajtott, és végigsimított beteg lábán. 

Lehet, hogy nem részesülhet az élet legmagasabb rendű 

boldogságában, csak mert nem tud rohanni utána, mint 

mások? Ő talán nem kínálhat érző és tiszta szívet, amelyet 

nem koptattak el olcsó kalandok? A lába hibás, de 

egyébként nem egészséges-e tökéletesen a teste és a lelke? 

Neki nem szabad az imádott lány elé állnia, hogy azt 

mondja: szeretlek, légy az enyém? 

Ereiben tűzfolyamként száguldott a vér, amikor idáig 

jutott a töprengésben, és elképzelte, milyen lenne, ha 

kérésére Helma igennel válaszolna. Szinte azonnal ingatni 

kezdte azonban a fejét, és maró gúnnyal gondolt önmagára. 

Igen, egy társalkodónő talán a kezét nyújtaná neki, hogy 

kiemelkedhessen a szegénységből, és ne kelljen többé 

alkalmazottként dolgoznia a megélhetésért. Hozzámenne, 

de nem szerelemből. 

– Nyomorékokba nem szoktak beleszeretni – mondta 

Felix Althof csendesen maga elé, mintha jól emlékezetébe 



 

 

akarná vésni ezeket a szavakat. – Nyomorékokba nem 

szoktak beleszeretni. 

– Helma Olfers egyébként pedig nem menne férjhez csak 

azért, hogy könnyítsen az életén. Nem, az a lány soha nem 

adná el magát. Akkor pedig jobb lesz, ha nem is háborgatja 

házassági ajánlattal. A lánynak bizonyára fájna, hogy vissza 

kell utasítania őt, és szánakozna rajta. 

Szánalom! Felix arcát sötét pír öntötte el. A sajnálatot 

senkitől sem viseli el, még az édesanyjától sem, ám ha 

Helma szájából kellene hallania, hogy sajnálja őt, az maga 

lenne a pokol. Nem, akkor inkább már a lelke legmélyére 

zárja el, amit iránta érez. A világ minden kincséért sem 

szabad elárulnia magát. 

„Egy napon majd Helma valaki másé lesz – futott át 

agyán a gyötrelmes gondolat. – Valakié, aki talán nem fogja 

olyan mélyen szeretni, ahogyan én szeretem, és meglehet, 

még boldogtalanná is teszi…” 

Felixnek megint Heinzre kellett gondolnia. Mi lesz, ha 

Helmával is játszadozni kezd, és elbűvölő lényével őt is 

sikerül elszédítenie? És mi lesz, amikor Helmának 

boldogtalanul rá kell majd döbbennie, hogy csak játszottak 

vele? 

„Nem, ennek nem szabad megtörténnie!” – gondolta 

Felix. Igen ám, de hogyan menthetné meg ettől a sorstól? 

Nem figyelmeztetheti, mert ugyan milyen jogon tenné? 

Talán kérje meg a bátyját, hogy ezt a lányt hagyja békén, 

mert kerek e világon ő a legdrágább a szívének? Heinz 

bizonyára azt felelné, hogy tőle nem kell tartania, mert soha 

nem okozna fájdalmat neki, aztán nevetve vállon veregetné, 

és még áldását is adná rá. Igen, Heinz biztosan ezt tenné, 

de ő rá tudná-e szánni magát valaha is arra, hogy bevallja 

a bátyjának, mit érez Helma iránt? 



 

 

Nem kellene-e mégis mindent elkövetnie azért, hogy 

elnyerje a lány szerelmét? Talán nem szerénytelen, amikor 

úgy gondolja, hogy sok tekintetben felülmúl másokat, s jó 

tulajdonságaival elfeledtetheti a fogyatékosságát, ami 

valójában csak aprócska testi hiba. Azt mondják, a 

szerelem szerelmet szül. Nem lehet-e, hogy az ő erős, forró 

szerelmének is viszonzásra kell találnia? 

Más akadálya nem lenne, hogy egybekeljen Helmá-val. 

Ha szüleik Heinz és Robert jövendőbelijével kapcsolatban 

komoly igényeket támasztanának is, őt nem akadályoznák 

meg abban, hogy szegény lányt vegyen nőül. A mama 

biztosan boldog lenne, hogy legkisebb fia ilyen kedves, 

aranyszívű feleséget talált magának. És a papa? Ő 

üzletember, aki tökéletesen tisztában van a pénz értékével 

és jelentőségével, ugyanakkor érző lélek. Meg aztán… azt is 

tudnia kell, hogy legkisebb fiának a maga testi hibájával 

nem lehetnek nagy igényei. 

„Nyomorékokba nem szoktak beleszeretni” – gondolta 

Felix újra, s egyre jobban elhatalmasodott rajta a mélabú. 

Indulatosan felállt, és a könyvét, amelyet eddig is 

feleslegesen tartott a kezében, ledobta a kisasztalra. 

– Nézz a dolgod után, te bolond, és ne törd olyasmin a 

fejed, amin nem változtathatsz! – korholta magát 

félhangosan, aztán elindult az irodájába. 



 

 

V. 

Vera Henrici végigjárta az ünnepi díszbe öltöztetett 

helyiségeket, és még egyszer mindent gondosan ellenőrzött. 

A nagyteremben, ahol a tánc lesz, tükörfényesre pásztázták 

a parkettet, és a muzsikusok már hangoltak a hatalmas 

növények mögé rejtett pódiumon. A ház asszonya lábával 

megvizsgálta, hogy kellőképpen sima-e a padló, majd 

átment a szomszédos helyiségekbe, amelyekben több 

büféasztal roskadozott a legkülönfélébb frissítők és 

ínyencségek súlya alatt. Az asztalokat és a karosszékeket 

kisebb csoportokba rendezték össze hangulatosan. 

Bárhová esett is az ember pillantása, mindenütt finom, 

mértéktartó elegancia és ünnepélyes csillogás uralkodott. 

A szemnek legszebb látnivalót azonban a ház fiatal 

úrnője kínálta. Estélyije egészen különleges anyagból 

készült. A lágy redőkben leomló, barna bársony felfelé egyre 

világosabb árnyalatot öltött, és a kivágásnál már napsárga 

volt. Viselője klasszikusan szép vállán rőtbarna szőlőlevelek 

szegték a ruhát, s ugyanilyen díszítés futott fel az aljától a 

derékrészig. Az estélyi uszályát aranyszínű bársony 

szegélyezte, fölötte pedig világosabb árnyalatú, drága csipke 

lebegett. Vera dús haját szőlőindát mintázó arany diadém 

ékesítette. A barna és az arany tónusai mellett nagyszerűen 

érvényesült az asszony szépsége, s ő ennek tökéletesen 

tudatában is volt. Nagyon szép akart lenni, hogy Heinz 

Althof ne tudja levenni róla a szemét. Neki, csakis neki 

csinosította ki magát ilyen gondosan. 

Vera belépett a következő szobába, amelyben ott találta 

Helmát. A fiatal társalkodónő semmilyen ékszert nem viselt, 

de egyszerű, fehér ruhájában olyan megejtően bájos volt, 



 

 

hogy úrnője ragyogó pompája mellett sem lehetett nem 

észrevenni. Fürge, ügyes ujjakkal éppen a virágdíszt 

igazgatta el az egyik asztalon. A konzulné egy darabig 

mosolyogva nézte. 

– Ezt is elragadóan csinálja, Helma – szólalt meg aztán. 

– Nekem bezzeg sem kellő ügyességem, sem pedig türelmem 

nem lenne hozzá. 

– Ó, ez igazán nem volt nehéz feladat. Örülök, hogy 

elégedett, konzulné asszony. 

Vera jóságosán megpaskolta társalkodónője arcát. 

– Magával mindig elégedett vagyok, kedvesem. Azt 

hiszem, abban a tudatban várhatjuk a vendégeket, hogy 

mindent megtettünk a szórakoztatásuk és a kényelmük 

érdekében. Úgy hallottam, magának még arra is volt 

gondja, hogy intézkedjék a zenészek ellátásáról. 

– Így igaz, konzulné asszony. 

– Helyes! Ó, igen, lenne itt még valami, kedves Helma. 

Ugye, megint szárnyai alá veszi majd egy kicsit Felix 

Althofot? Szegény a lába miatt nem veheti ki részét a 

táncból. 

A lány gyorsan a virágdísz fölé hajolt, hogy elrejtse piruló 

arcát. Akkor sem nézett Verára, amikor megválaszolta a 

kérdését. 

– Szívesen megteszem, méltóságos asszony. 

A konzulné felnevetett. 

– Szívesen? El tudom képzelni, hogy sokkal szívesebben 

járná egyik táncot a másik után, ami a maga korában 

tökéletesen érthető is. Sajnálom, hogy nincs rá módja. Én 

azonban nem horgonyozhatok le egyetlen vendég mellett. 

Vendéglátóként mindenkivel törődnöm kell, úgyhogy nem 

nélkülözhetem a segítségét, kedvesem. 



 

 

Helmát szemlátomást feszélyezte ez a beszélgetés. Szája 

alig észrevehetően megrándult, és arcáról még mindig nem 

tűnt el a pír. 

– Valóban kész örömmel lemondok a táncról, 

méltóságos asszony, és boldogan teljesítem a 

kötelességemet. 

– Annál jobb! Akkor minden a legnagyobb rendben van. 

Ebben a pillanatban belépett a konzul, és Helma 

tapintatosan félrevonult a szomszéd szobába. Örült, hogy 

nem kell tovább Felix Althofról beszélnie. 

Albert Henrici szeme büszkén felcsillant, amikor 

végignézett a hitvesén, aztán ajkához emelte a kezét. 

– Gyönyörű vagy, Vera. 

Az asszony kerülte a férje tekintetét, mert nem mert a 

szemébe nézni. 

– Elégedett vagy? – kérdezte szórakozottan. 

A férfi szemében csodálat és büszkeség csillogott, ám 

aztán egyszeriben elkomorult az arca. A többi nő mind 

ugyanígy festett! Nem törvényszerű-e, hogy Vera is elvegye 

más férfiak eszét, és felébressze bennük a birtoklási vágyat? 

A konzul lopva megnézte magát a tükörben. Jól szabott 

frakkjában rendkívül elegáns és előkelő jelenség volt, széles 

vállával, megőrzött karcsúságával fiatalabb férfiakkal is 

bátran felvehette a versenyt. A lámpák fényében most 

kimondottan frissnek és fiatalosnak látszott. Őszülő 

halántékán és a szeme körül húzódó apró ráncokon kívül 

semmi sem utalt arra, hogy már benne jár a korban. 

Vera viszont mást sem látott rajta, mint a ráncocskákat 

és az ezüstös tincseket. Kínos bizonyossággal érezte, tudta, 

hogy férje öreg, sokkal öregebb, mint ő. És gondolatai 

kíméletlenül magára hagyták a konzult, hogy lázas 

vágyakozással Heinz Althofhoz repüljenek. Úgy gondolta, 



 

 

hogy napfényes derűjével, üde fiatalságával ő sokkal jobban 

illik hozzá. Forró vágyat érzett arra, hogy visszaszerezze a 

szabadságát, hogy megszabaduljon a házasság bilincseitől, 

és testestül-lelkestül a szerelméé lehessen. 

Urával a nyomában a konzulné a fogadószalonba indult, 

mert hallották begördülni az első vendégek kocsijait. Albert 

Henrici szívébe megint befészkelte magát a régi félelem, de 

a legélesebb szemű megfigyelő sem vehetett rajta észre 

semmit, miközben csodaszép hitvese mellett az érkezőket 

üdvözölte. Ránézésre fegyelmezett, szeretetre méltó és 

kifinomult világfi volt, aki mindenkihez szólt néhány 

kedvesen személyes szót. 

Vera pillantása türelmetlenül újra és újra a bejárati ajtó 

felé szállt, amíg fivérei társaságában végre megérkezett 

Heinz Althof. A három karcsú férfi remekül mutatott 

egymás mellett. Felix valamivel alacsonyabb volt a 

bátyjainál, arcát viszont még az övékénél is finomabb, szebb 

vonásokkal ruházta fel a természet, és testi hibájával együtt 

is rendkívül rokonszenves jelenség volt. Küllemre azonban 

Heinz mindkét testvérén túltett. A lényéből áradó üde 

fiatalság minden szívet rabul ejtett, és nemcsak a hölgyek 

rajongtak érte, hanem az urak is igen kedvelték. 

A konzulné nem látott mást, csak őt, és a szíve 

felujjongott, mert Heinz szeme elragadtatottan felcsillant, 

amikor megpillantotta őt. A kissé távolabb álló Helma Olfers 

észrevette a két szempár felragyogását, és rémület fogta el, 

akárcsak legutóbb. 

Heinz a ház asszonyának oldalán lépett be a fényárban 

úszó terembe. 

– Megelevenedett a mesebeli aranytündér – mondta 

félhangosan, és rajongó pillantást vetett a konzulnéra. 

Vera halkan felsóhajtott. 



 

 

– Bárcsak valóban tündér lehetnék! 

– Ugyan miért, drága méltóságos asszony? 

– Hogy legelőbb a saját magam kívánságát teljesítsem. 

– Szabad megkérdeznem, mi volna az? 

Az asszony mélyen, szenvedélyesen Heinz szemébe 

nézett. 

– Miért ne volna szabad? Azt kívánnám, hogy a mesebeli 

hercegemmel élhessek csodaországban. 

– Egyedül vele? – kérdezte Heinz merészen. 

– Igen. Csodaországban, az aranytenger partján mindig 

csak két ember él együtt – felelte Vera csendesen, de olyan 

erős szenvedéllyel, hogy a férfi megijedt, és óvatosan 

körbenézett. 

Az asszony olvasott a tekintetéből, és halvány mosoly 

jelent meg az arcán. 

– Most bizonnyal rossz vendéglátónak gondol. 

– Miért gondolnám annak? – kérdezte Heinz és örült, 

hogy Vera könnyedebb hangot ütött meg, ugyanis a konzul 

éppen odanézett rájuk. 

– Mert bevallottam magának, hogy legszívesebben itt 

hagynám a vendégeimet, és kettesben szeretnék lenni a 

hercegemmel. Senkinek sem fogom elárulni a titkát, 

méltóságos asszony. 

Ebben a pillanatban odalépett hozzájuk Felix Althof. 

Verának kis ideig beszélgetnie illett vele, és ezt azt alkalmat 

kihasználva magához intette társalkodónőjét. Felix nagy 

önuralommal üdvözölte Helmát, és arcának egyetlen 

rezdülése sem árulta el, hogy epedve várta már ezt a 

pillanatot. A csillogó Vera tökéletesen hidegen hagyta, az 

egyszerű, kedves lány viszont megdobogtatta a szívét. 

Helma arcát halovány pír öntötte el, és titkolt izgalomról 

árulkodott mélykék szeme. Különös fényéből Felixnek ki 



 

 

kellett volna találnia, hogy a lány messze nem olyan 

nyugodt, mint amilyennek mutatja magát. Ha tudta volna, 

miféle érzések töltik be Helma szívét, senki sem lett volna 

nála boldogabb a világon. Ő azonban még csak nem is 

gyanította, hogy egyedül neki szól a szépséges szempár 

ragyogása. 

Helma Olferst bakfis korában az ifjú hadnagyok 

körülrajongták édesapja helyőrségében, ám az őrnagy 

halála után nagyon hamar rá kellett döbbennie, hogy a 

hódolat nem kizárólag az ő személyének szólt. Az édesapja 

elhunytát követő nehéz időkben a fiatalurak lassacskán 

elmaradoztak. Bár szívéhez egyikük sem állt igazán közel, 

Helmának mégis fájt a felismerés, hogy befolyásos apja 

nélkül, egy szegény özvegy lányaként már semmit sem 

számít. Szomorú tapasztalatokra tett szert ezekben a 

hónapokban, megtanulta, hogy az embereket többnyire az 

érdekeik mozgatják, és a külsőségek sokak számára jóval 

fontosabbak a belső értékeknél. 

Hála azonban erős jellemének, Helma nem keseredett 

meg, nem csüggedt el, hanem alkalmazkodott új 

körülményeihez, és eltökélten felvette a küzdelmet a 

sorssal. Édesapja halála óta alig volt része szeretetben és 

bármi jóban, s függő helyzetében főként a fiatalurak 

közeledtek hozzá úgy, hogy az sértette érzékeny lelkét. 

Egyesek megalázó módon átnéztek rajta, és szinte még az 

elemi udvariasságot is megtagadták tőle, mások pedig, és 

Helmának ez sem volt kellemesebb, bizalmaskodó hangot 

engedtek meg maguknak vele szemben. 

Életkörülményei megváltozása után Felix Althof volt az 

első fiatalember, akinek a viselkedésében a lány semmi 

kivetnivalót nem találhatott. Ő ugyanazzal a finom 

tisztelettel közeledett hozzá, mint bármelyik hölgyhöz. A 



 

 

konzulné gyakran bízta meg azzal Helmát, hogy a társas 

eseményeken foglalkozzék Felix Althoffal, s miután 

kiderült, hogy sok mindenről egyformán gondolkodnak, 

mindig szívesen beszélgettek egymással. 

Helma már nagyon hamar felismerte, hogy Felix Althof 

érzékeny és okos ember, aki műveltség dolgában messze 

felülmúlja azokat a fiatalurakat, akikkel ő korábban 

találkozott. A világról és az emberekről alkotott bölcs, 

megértő véleményével Felix kivívta a lány nagyrabecsülését, 

a lényét körüllengő csendes szomorúság pedig meleg, 

asszonyi érzéseket ébresztett iránta a szívében. Érezte, hogy 

a fiatalember szenved, s hogy beteg lába sokkal inkább lelki 

gondokat okoz neki, semmint testieket. 

Felix elámult volna, ha csak sejti is, milyen jól ismeri őt 

Helma, s mennyire megérti lelke minden rezdülését. Mindez 

azonban nem szánalomból fakadt. Nő csak azt a férfit 

értheti meg ilyen tökéletesen, akit szerelemmel szeret. És 

Helma szerette Felixet, bár ezzel ő maga még nem volt 

tisztában. Mindenféle más magyarázatot keresett arra, hogy 

miért várja mindig örömmel a viszontlátást, egyedül a valódi 

okot nem ismerte fel. Az pedig fel sem merült benne, hogy 

a jövőre nézvést bármiféle reményt tápláljon Felix Althoffal 

kapcsolatban. A nehéz évek megtanították arra, hogy egy 

szegény lány nemigen tarthat igényt szerelemre, 

boldogságra, és Helma soha egy percig sem ringatta magát 

hiú ábrándokba. 

Hamarosan több úr lépett oda hozzájuk, hogy 

üdvözöljék a ház asszonyát. Egy ifjú hadnagy szemére 

illesztette a monokliját, és hódító pillantást vetett Verára. 

– Csodás! Egyszerűen elragadó, méltóságos asszonyom! 

Angyali ötlet volt ez az aranyszín öltözet – hízelgett 

finomkodó orrhangon. 



 

 

Egy idősebb úr, aki nem volt más, mint Reinisch 

professzor, a konzervatórium igazgatója, gunyoros 

mosollyal végigmérte a fiatal tisztet, majd csókot lehelt Vera 

kezére. 

– Jó ideje figyelem már önt ámulattal, méltóságos 

asszonyom. Szőlőlevelek a vállon és szőlőinda a hajban! 

Amint megláttam, azonnal arra kellett gondolnom, hogy 

Ibsen sem álmodhatott volna színpadra kegyednél 

gyönyörűségesebb Hedda Gablert. 

Vera huncut mosolyra húzta a száját. 

– Remélem, egyetlen közös vonásunk, hogy mindketten 

kedveljük a szőlőt. A Hedda Gablerhoz hasonlóan bonyolult 

jellemek csak ritkán boldogok, én pedig… boldogságra 

vágyom. 

– Az asszony utolsó szavai úgy hangzottak, mintha 

egyenesen a sorshoz intézte volna könyörgését, és tekintete 

közben Heinz Althofot kereste. Felix kissé összeráncolta a 

homlokát, s valamilyen ürüggyel sietve félrevonta a fivérét. 

A párok egy közkedvelt valcer dallamára lejtettek a 

táncparketten, miközben Felix Althof az egyik szomszédos 

szobában Helma Olfersszal szemközt ült egy kis asztal 

mellett. Úgy beszélgettek, ahogyan azok szoktak, akik sok 

mindent szeretnének megosztani egymással. A fiatalembert 

boldoggá tette, hogy zavartalanul együtt lehet Helmával. 

Valamennyi kétségéről és fogadalmáról megfeledkezett, s 

maradéktalanul átadta magát a perc varázsának. 

A lány ugyancsak boldog volt a csendes sarokban. A 

nyitott ajtón át egyszer benézett a nagyterembe, és 

tekintetében megjelent valami, amit Felix nem tudott mire 

vélni. Odabent Heinz Althof éppen Vera Henricivel táncolt. 

Felix, aki háttal ült az ajtónak, félbehagyta a mondatot. Azt 



 

 

hitte, Helma táncolni vágyik, és a szívébe fájdalom hasított. 

Bármit megadott volna azért, hogy a parkettra vezethesse a 

lányt, de uralkodnia kellett magán. 

– Nem akarom tovább fogságban tartani ebben az 

unalmas szegletben, nagyságos kisasszony – mondta 

mosolyogva. – Bizonyára alig várja már, hogy táncolhasson. 

A lány nevetve rázta a fejét. 

– Tévedés! A legkevésbé sem vágyom a táncolók közé. 

Egyenesen kínosan érezném magam, ha táncolnom kellene. 

– Miért? 

Helma pajkosan mosolygott. 

– Nekem ebben a házban kizárólag kötelességeim 

vannak. Az urak pedig amúgy is találtak már maguknak 

táncost a meghívott hölgyek között. 

– Ha nem így volna, szeretne táncolni? 

– Nem, nem! Azt hiszem, nekem már egy életre elegem 

lett a táncból. Még egészen fiatalon több téli szezont is 

végigtáncoltam. A tiszt urak kötelességüknek tartották, 

hogy felkérjék az elöljárójuk leányát. Annak idején élveztem 

is a bálokat, ma azonban már komolyabban gondolkodom 

az életről, és nem hiányzik, hogy a táncos mulatságokon 

részt vegyek. 

– Igazán? Ezek szerint nem érzi áldozatnak, hogy itt 

üldögéljen, mialatt odabent zajlik az élet? 

– Szó sincs áldozatról. 

– Akkor hát továbbra is lelkifurdalás nélkül 

kisajátíthatom magamnak? Vagy talán a kötelességei miatt 

kell majd sorsomra hagynia? 

– Ma este nincs más kötelességem, mint hogy a 

konzulné asszony segítségére legyek a vendégek 

szórakoztatásában. 



 

 

– Vagyis nem foglalkozhat kizárólag velem, ha én, önző 

lélek, azt szeretném is. 

Helma mosolyogva a nagyteremre mutatott. 

– Úgy érzem, odabent felesleges lennék. A hölgyek és az 

urak pompásan mulatnak, és nem szorulnak a 

segítségemre. Teljességgel haszontalannak kellene 

magamat éreznem, ha ön is lemondana arról a szerény 

szórakoztatásról, amelyet nyújthatok. 

– Önként egészen bizonyosan nem mondok le! – felelte a 

férfi meleg hangon, és tekintete egy pillanatra önfeledten 

belemerült Helma szemébe, akinek ettől azonnal 

hevesebben vert a szíve. 

– Az imént nem fejezett be egy mondatot, Althof úr – 

hadarta sietve, hogy másra terelje a szót. 

Felix nagyot sóhajtott, és tűnődőn végigsimított a 

homlokán. Elárulta volna magát? Helma arra kívánja 

figyelmeztetni, hogy vonuljon vissza kijelölt határai mögé? 

De nem, az nem lehet, hiszen az előbb még végtelenül 

kedvesen és barátságosan nézett rá. 

Miután gondolatban így megnyugtatta magát, a 

fiatalember tovább csevegett a lánnyal. Közben teljességgel 

belefeledkezett a csodálatába, és ijedten összerezzent, 

amikor váratlanul odalépett hozzájuk Heinz, aki 

mosolyogva táncra kérte a csinos társalkodónőt. 

A lány elpirult, és a legszívesebben köszönettel nemet 

mondott volna, mert valóban nem vágyott táncolni. Nem 

utasíthatta el azonban a ház vendégét, így aztán habozva 

felemelkedett. 

Mielőtt karját nyújtotta volna Helmának, Heinz még 

pajkosan megveregette fivére vállát. 



 

 

– Mit kapok, öcskös, ha megígérem, hogy tánc után 

visszahozom neked a nagyságos kisasszonyt? – kérdezte 

jókedvűen. 

Felix elvörösödött. 

– Kötelességed helyére kísérni a hölgyet, akivel 

táncoltál. Ezért nem tarthatsz igényt külön jutalomra. 

Heinz felkacagott, aztán a táncterembe vezette a bájos 

társalkodónőt. A legifjabb Althof szomorúan nézett utánuk, 

és megint úrrá lett rajta a félelem. Félt, hogy fivére féktelen 

jókedvében Helmával is kikezd. Heinz számára ő is csak egy 

lenne a sok közül, akit ugyanúgy nem venne komolyan, 

mint senkit sem eleddig. Helma azonban más, ő nem 

könnyelmű, neki játéknál sokkal többet jelentene, ha 

elveszítené a szívét. 

Felix nyugtalanul felkelt, és az ajtóhoz lépett, amely előtt 

bátyja karján éppen elsuhant Helma. Felix szíve elszorult. 

Fivére kedvéért bármiről szemernyi irigység nélkül 

lemondott volna, csak erről a lányról nem. Fejébe szállt a 

vér, és halántékán vadul lüktetett az ütőér. Összeszorította 

a száját, és lassan visszament a helyére. Meghaladta az 

erejét, hogy tovább nézze, milyen könnyedén lejt bátyja 

partnernőjével a parketten. 

– Nagyságos kisasszony úgy táncol, akár egy tündér – 

mondta Heinz eközben Helmának. – Fájlalom, hogy 

kötelességeim nem engedik, mert szívem szerint 

gyakrabban felkérném. 

A lány gondolatban hálát adott az égnek azért, hogy 

Heinznek sok más hölggyel szemben is kötelességei vannak. 

– Nekem mindenképpen Je kellene mondanom erről a 

megtiszteltetésről, Althof úr – felelte fennhangon. 

– Ugyan miért, nagyságos kisasszony? 



 

 

– Mert valójában kizárólag akkor volna szabad 

táncolnom, ha hiány van hölgyekben, most pedig nem ez a 

helyzet. 

– Ejha! Ki állította fel ezt a szigorú szabályt? 

– Ami magától értetődik, azt senkinek sem kell 

szabályba foglalnia. 

– Cseppet sem illik a kegyed amúgy derűs lényéhez ez a 

lemondó tézis. 

– Miből gondolja, hogy lemondó? 

– A kisujjam súgta meg. Az ifjú hölgyek mind 

szenvedélyes táncosok. Valósággal felvillanyozódnak, ha 

egy valcernak csak egyetlen ütemét is meghallják. 

– Ezek szerint bennem lehet a hiba. Egész este egyik 

keringőt hallom a másik után, mégis remekül érzem magam 

a szomszéd szobában üldögélve. 

– Ennek kizárólag két magyarázata képzelhető el – 

mondta Heinz, aztán szünetet tartott, és fürkészőn 

méregette a lányt. 

Helma mosolygós szemmel nézett fel rá. 

– Elárulja, melyek azok? 

– Készséggel. Valami fogva tartja a szívét a szomszédos 

szobában, amelyet ezért nem kíván elhagyni, vagy pedig… 

A lány elvörösödött, és zavara éppen eleget elárult 

Heinznek. Nem akarta tovább gyötörni Helmát, ezért 

másként fejezte be a mondatot. 

– Nem, erről nem lehet szó, hiszen az ifjú urak kivétel 

nélkül ebben a teremben tartózkodnak. Maradt tehát a 

másik magyarázat, vagyis az, hogy a konzulné asszony 

megbízásából foglalkozik Felix öcsémmel, aki nem 

táncolhat. 

Helma ijedten nézett rá. 



 

 

– Ki mondta önnek, hogy ilyen megbízást kaptam a 

méltóságos asszonytól? 

A fiatalember felkacagott, és elégedetten állapította meg, 

hogy a lány zavarodottsága nőttön-nő. 

– Megint csak a kisujjam árulkodott, nagyságos 

kisasszony. El nem képzelheti, mekkora gézengúz a kicsike. 

Minden rejtélyt kiszimatol. Egy szó, mint száz, most már 

tudom, miért húzódik vissza. Saját maga árulta el. 

Ne rémüldözzön! Senkinek sem fogom megsúgni, hogy 

csakis a konzulné asszony utasítását teljesíti, amikor 

lemond a táncról. 

A lány fellélegzett. Ezekben a pillanatokban tudatára 

ébredt annak, mit érez Felix iránt, és félt, hogy a férfi fivére 

átlátott rajta. Heinz Althof utolsó szavai azonban 

megszabadították félelmétől. Nem sejtette, hogy csak azért 

mondta, amit mondott, mert nem akarta őt nyugtalanítani. 

– Mit szól, milyen kedves vagyok, hogy legalább egy tánc 

erejéig felmentettem szamaritánusi kötelessége teljesítése 

alól? – kérdezte Heinz somolyogva, ám Helma annál 

komolyabban nézett rá. 

– Bizonnyal jó szándék vezette, Althof úr, most mégis 

arra kérem, hogy kísérjen vissza. Ugye, nem árulja el a 

fivérének, amit ügyesen kicsalt belőlem? Kínos lenne 

számomra, ha a tisztelt öccse azt feltételezné, hogy csakis 

utasításra beszélgetek vele. 

Heinz a mit sem sejtőt adta. 

– Tegye a szívére a kezét, nagyságos kisasszony! Talán 

oly nagyon téves az a feltételezés? Felix öcsém remek ember, 

de kissé nehézkes és túlságosan is komoly. Családunkban 

ő az ész, viszont nem a legszórakoztatóbb társalgó. 



 

 

– Óriási tévedés! – vágta rá Helma meggondolatlanul. – 

A tisztelt fivére rendkívül értelmes ember, akitől rengeteget 

lehet tanulni. Órákig el tudnám hallgatni. 

– Igazán? – kérdezte az ifjú Althof hosszúra nyújtva a 

szót. – Nos, ízlések és pofonok már csak különbözőek, 

nagyságos kisasszony. Ön mindenesetre olyan komolyan 

néz rám, hogy hitelt kell adnom a szavainak. 

 Ebben a pillanatban egy tiszt karján Vera lejtett el 

mellettük, aki egy ideje már féltékeny szemmel figyelte őket. 

Miért kérte fel Heinz Althof éppen Helmát? Miről 

beszélgetnek ilyen élénken? Mi ez a beható érdeklődés? A 

szenvedélyes asszony haragra lobbant társalkodónője iránt. 

„Nem megmondtam neki, hogy maradjon Felix Althof 

mellett? Mit képzel magáról, hogy nem teljesíti az 

utasításomat?” – háborgott magában, és majd’ eszét vette a 

féltékenység. 

Helma megijedt, amikor elkapta úrnője dühös 

pillantását. 

– Legyen szíves, kísérjen vissza a helyemre, Althof úr! – 

kérte sietve. – A konzulné asszony haragszik rám, mert 

táncolok. 

Heinz a ház úrnője felé fordult, és pillantásuk 

lángcsóvaként csapott össze. Helma megint tanúja volt 

szenvedélyes szemvillanásuknak, és nyomasztó félelem 

telepedett a lelkére. Táncosa végül meghajolt előtte, karját 

kínálta neki, és visszavezette a szomszédos helyiségbe. 

– Ne ijedezzen, nagyságos kisasszony! – mondta közben. 

– Azonnal megkeresem a konzulné asszonyt, és feladom 

magam. Töredelmesen bevallom, hogy én voltam az, aki 

kegyedet megakadályozta jótékony feladata teljesítésében. 

Esküszöm, hogy önnek enyhe korholásban sem lesz része. 

A lány köszönete jeléül csupán bólintott. 



 

 

Heinz eltökélte magában, hogy maradéktalanul 

eloszlatja Vera féltékenységét. Merthogy féltékeny, afelől 

pillanatnyi kétsége sem volt, s mindenképpen elejét akarta 

venni, hogy a szenvedélyes asszony valami ostobaságot 

kövessen el. Heinz hiúságának hízelgett, hogy szereti ez a 

gyönyörű nő, ugyanakkor azonban korlátozta őt a 

szabadságában, és ezért lassanként kezdte terhesnek 

érezni. 

Felix nyugtalan tekintettel fogadta a visszatérő Helmát. 

– Máris meghoztam Olfers kisasszonyt – mondta Heinz 

az öccsének. – Nem hajlandó befejezni velem a táncot, mert 

veled érdekesebbnek találja a beszélgetést, így hát én most 

sebzett lélekkel visszavonulok, nagyságos kisasszony – tette 

hozzá incselkedőn, s mielőtt még a lány vagy Felix bármit 

mondhatott volna, nevetve magukra hagyta őket. 

Helma kissé szorongva ült vissza a helyére. Felix még 

mindig fürkészőn méregette. 

– Mintha valami elrontotta volna a kedvét, nagyságos 

kisasszony. Féktelen jókedvében talán elszaladt a ló a 

bátyámmal, és megbántotta kegyedet? – kérdezte a 

fiatalember, és nyugtalanságát alig-alig sikerült lepleznie. 

A lány mosolyogva megrázta a fejét, és sietve úrrá lett 

lehangoltságán. 

– Nem, dehogy! A tisztelt fivére minden tekintetben 

kifogástalanul viselkedett. 

– És ön mégsem táncolta vele végig a valcert? Pedig 

Heinz remek táncos hírében áll. 

– Igen, nagyszerűen vezet. Én mégis kínosan éreztem 

magam attól, hogy táncolnom kellett. 

– Még Heinz karján is? – csúszott ki Felix száján a 

kérdés. 

Helma elámult. 



 

 

– Miért éppen a tisztelt fivérével kellene kivételt tennem? 

– Mert… Lehetek egészen őszinte? 

– Egyenesen megkérem rá. 

– Nos, Heinz bátyám rendkívül népszerű az ifjú hölgyek 

körében. Kedvelik, és örülnek, ha táncba viszi őket. Vidám, 

megnyerő természet, mindig pezseg körülötte az élet, és 

igazán jó kiállású férfi. Megértem, hogy mindenki szereti. 

A lány furcsálló pillantást vetett a fiatalemberre, akinek 

egyszeriben fejébe tolult a vér. Szégyellte, hogy ki akarta 

fürkészni Helma szívének legrejtettebb titkait, mégsem bírt 

ellenállni a kísértésnek. 

– Úgy néz rám, nagyságos kisasszony, mint aki nem 

tudja, mire vélje a szavaimat – mondta végül meglehetősen 

gyámoltalanul. 

– Így igaz, Althof úr. Nem értem, miért mondta el nekem 

mindezt. 

A férfi izgatottsága erősebbnek bizonyult önfegyelménél, 

és megragadta Helma kezét. 

– Kérem, ne haragudjék rám, nagyságos kisasszony! 

Úriemberhez méltatlan módon ki akartam deríteni, mit 

jelent önnek a fivérem. 

A lány elsápadt, és sietve visszahúzta a kezét. 

– Fel nem foghatom, hogyan jutott eszébe ilyesmi, Althof 

úr. A tisztelt fivére valójában idegen számomra, hiszen alig 

néhány szót váltottunk egymással. Azt pedig, hogy mit 

jelent nekem, hamar megmondhatom. Társadalmi 

helyzetemnél fogva őt is tisztelnem kell, mint ennek a 

háznak valamennyi vendégét. És ha uraságod kérdésén 

felbátorodva véleményt szabad formálnom, akkor azt 

mondom, hogy a tisztelt bátyja vidám és jó szándékú ember. 

Engem is jó szándékból kért fel, és nem egyéb okból. Én 

pedig azért fogadtam el, mert nem volt más választásom. 



 

 

Remélem, beéri ezzel a magyarázattal, Althof úr – hadarta 

Helma izgatottan, és szája körül fájdalmas vonás jelent 

meg. 

Felixet porig sújtotta, hogy megbántotta a lányt. 

– Drága nagyságos kisasszony, vigasztalhatatlan 

vagyok. Kérem, könyörgök, ne nehezteljen rám. 

Helma uralkodott magán, és még halvány mosolyra is 

futotta az erejéből. 

– Nem neheztelek, és megértem, hogy ki akart faggatni. 

Alighanem többnek vélte jó szándékú kedvességnél, hogy a 

tisztelt fivére táncra kért engem. Talán egyenesen attól 

tartott, hogy nagyobb érdeklődést mutat irántam, mint 

amekkora egy szegény társalkodónőt megilletne. Nincs oka 

aggodalomra. Fivére álmában sem gondol ilyesmire, én 

pedig… Nos, én tökéletesen tisztában vagyok azzal, hogy 

jelen helyzetemben az urak nem versengenek a kezemért. 

Arról is biztosíthatom, hogy a szívem sem kezd gyorsabb 

ritmusra verni a tisztelt fivére közelében. Egy szó, mint száz, 

nincs miért nyugtalankodnia. 

Felix rémülten hallgatta a lányt, és az ő arcából is eltűnt 

minden szín. 

– Azt hiszem, komoly hibát követtem el. Sajnálom, de 

tökéletesen félreértett, nagyságos kisasszony. 

Becsületszavamra így van! Hogyan feltételezhet rólam 

ennyire alantas gondolkodást? Hát nem tudja, hogy sokra 

tartom kegyedet? Olyan sokra, hogy azt szavakkal ki sem 

fejezhetem. Őszintén bevallom, féltem, hogy a bátyám a 

nőkre gyakorolt varázsával veszélyt jelent magára. Isten a 

tanúm, nem azért aggódtam, mert lenézem önt, és nem 

tartom elég jónak ahhoz, hogy a testvérem felesége legyen. 

Nem, épp ellenkezőleg! Azért voltam nyugtalan, mert 

tudom, hogy Heinz egyetlen kapcsolatot sem gondol 



 

 

komolyan. Minden jóindulata mellett rendkívül könnyelmű, 

ha nőkről van szó. Attól tartottam, hogy esetleg összetöri a 

nagyságos kisasszony szívét, és figyelmeztetni akartam 

erre, csak roppant ügyetlenül fogtam hozzá. Könyörögve 

kérem, bocsásson meg nekem. Kizárólag a kegyedért érzett 

aggodalmam vitt rossz irányba. 

A férfi újból megfogta Helma kezét, amely reszketve 

simult a tenyerébe. A lány meggyőzőnek találta Felix meleg 

szavait. Tudta, hogy igazat mond, és csendes boldogság 

lopódzott a szívébe. Mámorítóan édes volt tudnia, hogy a 

szeretett férfi aggódik érte. Vajon miért? Merő szívjóságból, 

vagy talán… Nem, dehogy! Hová ragadta a képzelete? Isten 

ments, hogy másra gondoljon! Kíméletlenül el kell fojtania, 

ami egy percre vágyakozón és sóváran felébredt a lelkében. 

Helma arcára kiült a kötelező mosoly, és vissza akarta 

húzni a kezét, de Felix nem engedte. 

– Nem, még nem! Előbb mondja, hogy megbocsátott! – 

kérte szívhez szólóan. 

A lány most őszintén elmosolyodott, könnyes szeme 

azonban izgatottságról árulkodott. 

– Nincs mit megbocsátanom. Sokkal inkább nekem kell 

elnézést kérnem magától, mert félreértettem. Jó szándék 

vezette, én pedig cserében megbántottam. Miattam azonban 

igazán nem kell aggódnia. A tisztelt fivére éppolyan idegen 

a szívemnek, mint bármely másik fiatalember. Most pedig 

beszéljünk másról, mert kínos számomra ez a téma – 

mondta a lány olyan nyugodtan, ahogyan csak kitelt tőle. 

A férfi csókot lehelt a kezére. A legszívesebben most 

rögtön megvallotta volna neki, hogy szereti. Visszatartotta 

azonban a félelem, hogy a lány rémülten elhúzódhat tőle, 

elvégre nyomorékokba nem szoktak beleszeretni, 

emlékeztette magát. Ahhoz pedig nem volt bátorsága, hogy 



 

 

mindent egy lapra tegyen fel. Végül csak lemondóan 

felsóhajtott, és elengedte Helma kezét. Szép, beszédes 

szemében azonban ott rezgett minden titkolt szenvedése. 

Helma érezte, hogy testén borzongás fut végig, és 

nyugtalanul felállt. Néhány percre egyedül kellett 

maradnia, hogy visszanyerhesse lelki egyensúlyát. 

– Engedelmével, kis időre magára hagyom, Althof úr. 

Meg kell kérdeznem a konzulné asszonyt, nincs-e szüksége 

rám. 

Felix zavartan nézett rá. 

– Vagyis nem óhajtja tovább elviselni a társaságomat? 

Mondja meg nyíltan, ha így van, nagyságos kisasszony! 

Megérdemlem, hogy sorsomra hagyjon. Csúnyán 

eljátszottam a barátságát. 

A lány régi kedves mosolyával megrázta a fejét, de még 

mindig nagyon sápadt volt, és árulkodón remegett a szája. 

– Szó sincs erről, Althof úr – felelte. – Ha igényt tart a 

barátságomra, egészen biztos lehet benne. 

A férfi felemelkedett ültéből, és esdeklőn, szerelmesen 

nézett Helmára. Tekintete olyan beszédes volt, hogy a lány 

nemigen érthette félre. Szívét megint elöntötte a titkolt 

boldogság, de nem mert hinni annak, amit látott, mert félt, 

rettegett a csalódástól, 

– Visszajön még? – kérdezte Felix reménykedőn. 

– Igen, megígérem. Amint tehetem, itt leszek megint – 

felelte Helma gyorsan, majd elsietett. 

A férfi izzó tekintettel nézett utána. „Bárcsak lenne 

bátorságom elmondani neki, hogyan érzek iránta! Édes 

Istenem, miért kaptam tőled a kacska lábam mellé ilyen 

vágyakozó, sóvár szívet?” – gondolta keserű fájdalommal. 

Helma az egyik kisebb szobában, egy spanyolfal mögött 

keresett rejtekhelyet, és megpróbált magára találni. 



 

 

Mozdulatlanul ült ott, ahol senki sem láthatta, és Felix 

boldogító szavaira gondolt. Maga elé idézte a férfi szerelmes 

tekintetét, s arcát a tenyerébe rejtve néhány pillanatra 

átadta magát a szívét-lelkét eltöltő örömnek. 

Gondolatait egyszer csak lépések nesze és selyemruha 

suhogása zavarta meg. Nem moccant, mert abban 

reménykedett, hogy akik bejöttek, hamarosan ki is mennek 

majd ők azonban beszélgetni kezdtek, egészen közel 

Helmához, aki megrémült, amikor felismerte Vera Henrici 

és Heinz Althof hangját. Fel akart ugrani, hogy észrevetesse 

magát, mert attól tartott, olyasmit fog hallani, amit nem 

mások fülének szántak, ám elkésett. Bénultan ülve maradt, 

mert immár nem árulhatta el, hogy ott van. 

– Legédesebb, legbájosabb asszony, mesebeli 

aranytündérem, mit követtem el? Mivel haragítottam 

magamra? – kérdezte Heinz fojtott gyengédséggel a 

hangjában, mert Vera szépsége megint hatalmába kerítette. 

– Miért táncolt Olfers kisasszonnyal? – felelt az asszony 

kérdéssel a kérdésre. 

– Hogy miért? Jóságos ég, hát azért, mert megsajnáltam 

szerencsétlen teremtést. Fiatal még, és biztosan szeret 

táncolni. Másnak nem esett meg rajta a szíve, ezért nekem 

kellett felkérnem. 

– Merő együttérzésből nézett arra a „szerencsétlen 

teremtésre” olyan gyengéden, hogy az ember már azt sem 

tudta, mit gondoljon? 

– Az ember? Jól mondta, az emberek bármit 

gondolhatnak, az én édes tündérem viszont nem. Ő tudja, 

hogy csak egyvalakire nézek gyengéden. Magának tudnia 

kell, legdrágább parancsolom, kihez űz a szívem vad 

vággyal és csillapíthatatlan sóvárgással. – Utolsó szavai 

viharos izgalomban hagyták el Heinz ajkát. Hogy is lett 



 

 

volna ez másként, amikor a leggyönyörűbb nő állt előtte és 

nézett rá tüzes szemmel? Melyik férfi maradt volna higgadt 

e percben? Heinz Althof biztosan nem. – Sikerült 

kiengesztelnem? Megbocsát nekem? – kérdezte esdeklőn. 

– Aligha tehetek mást, mert magának egyetlen kérését 

sem tudom megtagadni, Heinz Althof. 

– Egy napon talán majd emlékeztetni fogom ezekre a 

szavaira, legédesebb asszonya a világnak. Most azonban 

nem szabad tovább kettesben maradnunk. 

– Igen, vissza kell térnünk azokhoz, akik mind 

közömbösek számomra – sóhajtotta Vera. 

– Megígéri, hogy Olfers kisasszonyt visszafogadja a 

kegyeibe? Magánkívül volt, amikor kegyed oly csúnyán 

nézett rá. A legőszintébben mondom, nem szívesen fogadta 

el a felkérésemet. Még azt a valcert sem táncolta végig 

velem, mert megrémült szigorú úrnőjétől. 

Vera már szégyellte magát a féltékenységéért. 

– Kárpótlásul kétszer olyan jó leszek hozzá, mint eddig 

voltam – felelte gyorsan. 

Helma hallotta, hogy a pár távozik. Remegve ült a 

spanyolfal mögött, és vadul kalapáló szívére szorította a 

kezét. 

„Isten az égben! Isten az égben, tarts távol minden 

rosszat ettől a háztól!” – fohászkodott némán. 

A beszélgetőknek nem is annyira a szavaiban, mint 

inkább a hangjában volt valami, ami megijesztette a lányt. 

Sejtette, hogy a konzulné és Heinz Althof az előbb 

ugyanolyan lángoló pillantásokat vetettek egymásra, mint 

amilyeneket ő már többször is elkapott, és nagyon 

kellemetlenül érezte magát. 

Végül csendesen felemelkedett, s miután meggyőződött 

arról, hogy egyedül van a szobában, kisurrant az ajtón. 



 

 

Szívében különös érzésekkel kereste meg úrnőjét, aki 

néhány hölggyel társalgott látszólag teljesen nyugodtan, 

vidáman kacarászva. Helma zavartan nézte, és már-már azt 

hitte, csak álmodta az iménti jelenetet. 

Megvárta, hogy Vera befejezze a beszélgetést a 

hölgyekkel, aztán odalépett hozzá. 

– Van számomra valamilyen utasítása, méltóságos 

asszony? 

A konzulné a régi, jóságos mosollyal az arcán fordult 

feléje. 

– Á, maga az, gyermekem? Nem, nincs semmilyen 

kérésem, hiszen minden a legteljesebb rendben megy, és 

maga igazán kedvesen szórakoztatja Felix Althofot. 

Önfeláldozásával hálára kötelez. Remélem, nem unatkozik 

elviselhetetlenül? 

– Nem, méltóságos asszony. Remekül szórakozom. 

–  Ezt örömmel hallom. Legyen okos, gyermekem! 

Althofék vagyonos emberek, és Felix a kis testi hibája 

miatt nem táplálhat nagy reményeket. Ha magába szeretne, 

és megkérné a kezét, megfogná az isten lábát, kedves 

Helma. 

A lány arca bíborszínt öltött. Úrnője könnyedén elejtett 

szavai mintha tőrt döftek volna a szívébe. Vera eközben még 

csak nem is sejtette, hogy társalkodónőjét kínos zavarba 

hozta. Ő csupán azt kívánta értésére adni, hogy a javát 

akarja, és ebbéli igyekezetében túlságosan messzire ment. 

– Méltóságos asszony… kérem, erről soha többé ne 

beszéljen – hebegte Helma. 

Szeméből a konzulné kiolvasta a néma gyötrődést, és 

megértette, hogy tapintatlan volt. Kezét őszinte 

kedvességgel gyorsan a lány vállára tette. 



 

 

– Felejtse el, amit mondtam, kedvesem! Meggondolatlan 

voltam, meg sem kellett volna hallania a szavaimat – 

mondta remegő hangon, és mélyen a lány szemébe nézett. 

– Soha ne menjen férjhez szerelem nélkül, Helma! Azt az 

embert, akitől azt a tanácsot kapná, hogy adja el magát, 

tekintse legnagyobb ellenségének! 

A lány szívében őszinte együttérzés ébredt úrnője iránt. 

A csillogó külső mögött most először láthatta kendőzetlen 

valójában a mélységes szenvedést. Vera azonban már 

összeszedte magát, és elmosolyodott. 

– Na de legyen elég a bölcselkedésből! – mondta. Menjen, 

gyermekem, és ne is gondoljon többet elhamarkodott 

szavaimra! Csak azt az egyet ne felejtse el, hogy én kizárólag 

a legjobbakat akarom magának, tette hozzá, aztán 

biccentett a társalkodónőjének, és mosolyogva magára 

hagyta. 

Helma úgy érezte, mázsás teher nehezedik rá, és 

túlontúl is sok mindenben volt része ezen az egyetlen estén. 

Felismerte, hogy szereti Felixet, és megsejtette, hogy 

szerelme viszonzásra talált, Vera tapintatlan szavai 

azonban megkeserítették csendes boldogságát. Félt 

visszamenni Felixhez, mert attól tartott, hogy arcáról a férfi 

leolvassa majd, mit rejteget szemérmesen a lelkében. Szavát 

adta azonban neki, hogy visszatér hozzá, és nem akarta 

megszegni az ígéretét, így aztán lassú léptekkel elindult a 

csendes kis szobába. 

Odabent Felix éppen elmélyülten beszélgetett Albert 

Henricivel. Helma nem akarta zavarni az urakat, ezért hát 

nesztelenül megállt az ajtóban, és lopva a konzult 

méregette. Szokatlanul sápadtnak találta, és úgy látta, hogy 

fájdalmasan ráncolja a homlokát. Vagy talán félelmében 

már kísérteteket lát? A lány maga sem értette, miért ilyen 



 

 

nyugtalan. Hiszen nemegyszer volt már tanúja annak, hogy 

ifjú gavallérok férjes asszonyokkal flörtöltek a társaságban. 

Szépnek ugyan soha nem találta az ilyesmit, de azért 

elefántot sem kellene csinálnia a bolhából. Ostobaság, hogy 

így gyötri magát. Ez sehová sem vezet, úgyhogy az lesz a 

legjobb, ha elhessegeti magától a nyomasztó gondolatokat. 

Épp elég baja van a saját szívével, nem kell még mások 

szívügyei miatt is keseregnie. 

A bátor kis Helmának végül saját maga felett is sikerült 

győzelmet aratnia. Amikor Albert Henrici kis idő múlva 

visszaindult a nagyterembe, és kifelé menet váltott vele 

néhány tréfálkozó szót, a lány derűsen válaszolt neki, s 

gondolatban leteremtette magát. A konzul sem sápadt, sem 

szomorú nem volt, csak ő látott rémeket az előbb. 

Helma végül megnyugodva tért vissza Felixhez, akinek 

öröm csillant a szemében, amikor megpillantotta őt. A lány 

szívét hirtelen melegség járta át. Már azt boldogítónak 

érezte, hogy együtt időzhet azzal a férfival, akit szeret. Nem 

engedi, hogy csendes örömét ma este bármi is elrontsa, 

fogadkozott magában. 

– Tudja, hogy érzem magam, nagyságos kisasszony? – 

kérdezte tőle a fiatalember felindultan. 

– Nos? 

– Mintha hosszú esős időszak után ismét kisütött volna 

felettem a nap. 

A hasonlat akár tréfa is lehetett volna, ám a férfi 

hangjából kicsendülő megindultság nem kerülte el Helma 

figyelmét. Önvédelemből azonban inkább úgy tett, mintha 

tréfának venné Felix megjegyzését, és ettől fogva egész este 

kerülte a komoly témákat. 

„Bizonnyal sejti, miként érzek iránta, és ki akar térni 

előlem – gondolta a férfi bánatosan. – Rossz jel! Kész 



 

 

szerencse, hogy nem voltam egyértelműbb. Akkor még 

ennek a csodás teremtésnek a boldogító társaságát sem 

élvezhetném.” 



 

 

VI. 

A konzulék estélyével ezen a télen gyakorlatilag véget is ért 

a báli időszak. Tartottak ugyan még néhány kisebb társas 

összejövetelt, ám aztán február utolsó napjaival majdnem 

teljes lett a csend. Lassan-lassan közeledett már a tavasz, 

és annak, aki egészen biztos akart lenni ebben, elég volt 

látogatást tennie a Karl Althof és Fiai cégnél. 

A természet még jelét sem adta a majdani 

rügyfakadásnak, amikor a gyárban már serény munkálatok 

folytak. Robert részlegében ezer és ezer új formájú kalapot 

gyártottak, amelyek aztán átkerültek Heinz részlegébe, ahol 

hatalmas ládákba csomagolták és útnak indították őket 

Németország minden vidékére, de még külföldre is. A 

kiskereskedelmi üzlet ugyancsak ebben az időszakban 

készült fel a következő szezonra. A férfiosztályon nyugalom 

honolt, mert ott mindig egyenletesen oszlott meg a 

forgalom. Az urak ugyanis akkor szoktak maguknak 

kalapot vásárolni, amikor éppen szükségük volt rá, a 

hölgyek viszont azonnal, amint kijöttek a legújabb 

modellek. Rohamuk elviseléséhez egész ember kellett, és 

Althoféknál hetekkel korábban megkezdték a felkészülést, 

hogy a sok női vásárló legszeszélyesebb kívánságát is 

teljesíthessék. 

Az első tavaszi napsütés minden hölgyben vágyat 

ébreszt, hogy szert tegyen a legújabb, vagyis inkább a 

legeslegújabb fejfedőre. Egy nő soha nem csinosítja ki 

magát lelkesebben, mint éppen kikeletkor, és soha máskor 

nem is kell szebbnek lennie, mint amikor körös-körül új 

életre kel a természet. Erre az új szezonra lendületesen ívelt, 

széles karimával és habkönnyű díszítésekkel készültek a 



 

 

kalapok. Karl Althof mindig csalhatatlanul megérezte, hogy 

az időszerű divat jó fogadtatásra talál-e majd a hölgyek 

körében, és a mostani idényre óriási forgalmat jósolt. 

A földszinti helyiségekben, a férfiosztály mellett 

dísztelen női fejfedők várták a vásárlókat. A tágas középső 

terem vitrineiben és polcain virágok, tollak, csipkék, 

szalagok, fátylak és mindenféle egyéb kalapékesítő kellékek 

özönét helyezték el. Innen szőnyeggel borított, széles lépcső 

vezetett fel az első emeletre, s a pompa és a fényűzés ott 

vette csak igazán kezdetét. Mademoiselle Persice, az osztály 

vezetője és csapata azon fáradozott, hogy a párizsi 

modelleket és a többi mesés műalkotást a lehető 

legízlésesebben és legmutatósabban rendezze el. A vastag 

pénztárcájú dámákat hangulatos szalonok egész sora 

fogadta. A kisebb-nagyobb, tolóajtós üvegszekrényekben 

értékük és szépségük szerint csoportosítva állították ki a 

modelleket, és minden falat tükör borított. 

A szalonok mögött húzódó díszítőrészlegben szorgos 

kezek készítettek másolatokat a mintadarabokról. 

Virágokból és egymásra halmozott kalapokból egész hegyek 

vártak feldolgozásra. Itt is mademoiselle Persice irányított, 

s szaporán, aprókat lépegetve naponta legalább százszor 

végigjárta a helyiségeket. Mindenütt ott volt, ahol csak 

szükség lehetett rá. Nemcsak felügyelt, modelleket tervezett 

és döntéseket hozott, hanem az eladásnál is gyakran 

igénybe vették, mert a legigényesebb és legnehezebb 

vásárlókkal is boldogult. Ha egy- egy ilyen hölggyel a jól 

képzett elárusítónők sehogyan sem jutottak dűlőre, kérlelő 

pillantással mindig a mademoiselle-t hívták segítségül. 

Ő pedig alaposan megnézte magának a vevőt, aztán 

biztos ízléssel kiválasztotta számára a legelőnyösebb 

kalapot, amelyen ügyes kézzel megigazgatta a szalagot, a 



 

 

virágot vagy éppen a tolldíszítést, majd utánozhatatlanul 

megnyerő mozdulattal az illető hölgy rebellis fejére helyezte. 

Mindeközben francia anyanyelvét a némettel bűbájosán 

keverve oly meggyőzően beszélt a vevőhöz, hogy az még 

magához sem tért, amikor máris büszke tulajdonosa volt 

annak a kalapnak, amelyről néhány perce még megvetően 

szólt. 

– Méltóságos asszony lenyűgözően fest – biztosította a 

mademoiselle elragadóan mosolyogva a hölgyet. – Tout le 

monde fogja csodálni. Kisasszony, tegye dobozba ezt a 

kalapot, és küldje el a méltóságos asszony címére! Mon 

Dieu, méltóságos asszony, nézze meg még egyszer ezt a 

charmant selyemgarnitúrát. Minden hölgy fogja mondani 

ugyanezt. Parancsol még valamit, méltóságos asszony? S’il 

vous plait, mutatok szívesen más kalapokat is. Kisasszony, 

hozza ide azokat a sportos modelleket! Természetesen 

panama, nagyon chic, méltóságos asszony, nagyon chic… 

És a méltóságos asszonyok rendszerint nem egy 

kalappal távoztak. Mademoiselle eközben ügyelt arra, hogy 

a többi vevő is jó kiszolgálásban részesüljön. Az ő figyelmét 

semmi sem kerülhette el. 

Beosztottainak a maga sajátos, pattogó stílusában most 

is szorgosan osztogatta az utasításokat. A szalonokban 

irányította a kalapok elhelyezését, szükség szerint 

változtatott az állványok magasságán, ellenőrizte az árakat, 

amelyeket a különösen mutatós daraboknál fenntartás 

nélkül felemelt. Aztán megint visszament a műhelybe, 

válogatott a virágok, szalagok és csipkék között, s fürge 

ujjakkal elkészítette azt az összeállítást, amelyik éppen 

megszületett a fejében. Időnként kíméletlenül visszadobott 

a munkásnőknek egy-egy garnitúrát, ha az nem vívta ki a 

megelégedettségét. 



 

 

– Kell tennie bele több költészetet. Minden kalap legyen 

olyan, mint egy tavaszhoz írt költemény. Ez viszont, amit 

maga csinál, van unalmas saláta. Hiányozni belőle 

kecsesség. Érti? Így, így meg így – mutatta meg kecses 

könnyedséggel, hogyan lesz a kalapból „költemény”. – Látja, 

milyen egyszerű? S’il vous plait, most már tudja, hogy lesz 

jó. 

A munkásnők minden mozdulatát figyelték, hogy 

ellessék a tudományát, ám tökéletesen egyiküknek sem 

sikerült utánoznia. 

Mademoiselle elvitathatatlanul a kiskereskedelem lelke 

volt. Főnökei elismerték, megbecsülték, és kellő önállóságot 

biztosítottak számára. Évente kétszer elküldték Párizsba, 

hogy megismerkedhessék a legújabb divattal. Szezonban 

reggeltől estig szünet nélkül tevékenykedett, nem ismerte a 

fáradtságot, idegei pedig mintha acélból lettek volna. Az 

idény végén, amikor az alkalmazottak már alig álltak a 

lábukon, mademoiselle még mindig ugyanolyan tettre kész 

volt, mint az első napokban. 

Amikor azonban elcsendesedett a forgalom, 

mademoiselle Persice hat teljes hét fizetett szabadságra 

tartott igényt. Ezt szerződésben kötötte ki magának, és 

főnökei nem is sajnálták tőle a pihenést. Olyankor mindig 

egy tengeri fürdőhelyre utazott, ahonnan aztán kipihenten, 

valósággal megfiatalodva tért vissza. 

Miután elkészült a kalapmodellek kiállítása, de még 

nem nyitották meg a közönség előtt, mademoiselle Persice 

minden évben küldöncöt menesztett Emilie Althof 

asszonyért, hogy ő csodálhassa meg elsőként az új 

gyönyörűségeket. Ez már a kiskereskedelmi üzlet 

megnyitása óta így volt szokás, amit Emilie asszony kellő 

ünnepélyességgel gyakorolt is. Az egyszerű léleknek ugyan 



 

 

nemigen volt érzéke az új modellek megítéléséhez, ám 

eléggé összenőtt ahhoz férje és fiai munkájával, hogy 

minden érdekelje, aminek köze volt hozzá. 

Ura oldalán, fiaival a nyomában Emilie asszony így 

aztán ünnepi fekete selyemruhában ma is végigsuhant a 

szalonok padlóját borító vastag szőnyegeken. Mademoiselle 

szokás szerint virágcsokorral fogadta, mögötte pedig szűk, 

fekete ruhában ünnepélyesen felsorakozva álltak az 

eladónők. „Milike” ezekben a pillanatokban mindig kínosan 

érezte magát, mert nem szerette, ha ő volt a középpontban, 

de azért bátran tartotta magát. Mademoiselle sorra 

odakísérte a kalapokhoz, és szapora szóval ecsetelte a 

szépségüket. 

– Nem, nem, ezeket már igazán nem mondhatom 

szépnek, kedves mademoiselle Persice – ingatta a fejét 

Emilie asszony. – Szentséges ég, ez itt akkora, mint egy 

kocsikerék! Ilyet élő ember nem tesz a fejére – mondta 

ijedten. 

Mademoiselle magabiztosan elmosolyodott. 

– Ó, fogják elkapkodni, mindenki lesz tőlük 

elragadtatva. Szépek, csinosak ezek a kalapok, hölgyek 

fognak veszekedni értük. Althof úr is így gondolja, és ő 

mindig tudja előre. Nézze csak meg ezt a kalapot, 

méltóságos asszony! Seidel kisasszony, tegye fel, legyen 

szíves! – Mademoiselle a csinos, fiatal eladónő fejére 

illesztette a kalapot, aztán diadalmasan nézett az idős 

hölgyre. – Most mit szól, méltóságos asszony? Hát nem 

poéme… akarom mondani, költemény. Ne mondja, 

méltóságos asszony, hogy nem elragadó ez a kalap! 

Az urak egyetértésükről biztosították a francia hölgyet, 

és ők is lelkesen győzködni kezdték Emilie asszonyt, ő 

azonban kitartott a véleménye mellett. 



 

 

– Egy ilyen csinos fiatal fejen valóban jól mutat ez a 

monstrum, de csúnya nők is vannak a világon. 

– Ők is megszépülnek majd, ha az Althof és Fiai cég 

kalapjait viselik – jelentette ki a mademoiselle teljes 

meggyőződéssel. 

– Ennek a tételnek az igazságát mindjárt ki is 

próbálhatja rajtam, Persice kisasszony – mondta Emilie 

asszony bájos öniróniával. 

Ő maga is ilyenkor szokta beszerezni új kalapját, s ez 

minden alkalommal igen mulatságosan ment végbe. Az idős 

hölgy kötelességtudóan és türelmesen egész sor divatos 

modellt felpróbált, a végén azonban kivétel nélkül 

megmaradt annál az egyszerű fazonú darabnál, amelyet 

hosszú évek óta viselt már. Nála a mademoiselle remek 

rábeszélő képessége is hatástalan maradt. 

És ez ma sem történt másként. Mademoiselle Persice 

bájosabbnál bájosabb kalapokat vetetett elő, és 

megpróbálta elérni, hogy főnöke hitvese azok közül 

válasszon magának. 

– Okvetlenül ezt a franciásan könnyed darabot kell 

viselnie, méltóságos asszony. Kérem, Althof úr, győzze meg 

a méltóságos asszonyt arról, hogy ez remekül áll neki – 

mondta, és félrehajtott fejjel nézegette Emilie asszony ősz 

haján a divatos kalapot. 

– Add meg azt az örömet a kisasszonynak, Milike – 

fordult Karl Althof a feleségéhez somolyogva, hogy modern 

kalapot viselsz. Igazán jól festesz benne – tette hozzá inkább 

azért, hogy a mademoiselle kedvében járjon, semmint 

meggyőződésből. 

Hitvese nevetve nézett vissza rá. 

– Nem akarhatod, Karl, hogy vénségemre kinevettessem 

magam. Tudod, hogy festek? Mintha a konflislovak akarnák 



 

 

kalpaggal kicsinosítani magukat. Nem, nem, én már csak 

megmaradok a jól bevált kalapomnál. 

Mademoiselle porig volt sújtva. 

– Ó, méltóságos asszonynak igazán nem szabad viselnie 

azt a régi fazont. Mon Dieu, mit szólnak majd az emberek, 

ha látják, hogy Althof asszony hord mindig ódivatú kalapot. 

– Mademoisellenek igaza van, anya – próbálkozott meg 

most Robert az édesanyja jobb belátásra térítésével. – Már 

csak azért is mindig a legújabb modelleket kellene viselned, 

hogy reklámot csinálj nekünk. 

Emilie asszony lábujjhegyre állt, hogy kedvesen 

megveregethesse fia vállát. 

– Nem szorultok ti az én hírverésemre! Tegyetek szert a 

fivéreiddel csinos feleségre, s ők majd bátran viselhetik a 

legdivatosabb és legszebb kalapokat. 

– Ne kezdd már megint a gyötrésünket, Milike! – kérte 

Heinz somolyogva. 

– Ne szólíts Milikének, fiam! – tiltakozott Emilie asszony, 

és ijedt pillantást vetett a francia kisasszonyra. 

– Ne aggódj, mademoiselle nem érti ezeket a 

beceneveket. A kalapod miatt se nyugtalankodj, én majd 

kihúzlak a pácból. Mademoiselle, legyen szíves, vegye elő a 

szekrény legmélyéről anya kedvenc darabját! Hiába dugta 

el jól, ő nem fog másikat választani magának, és én nem is 

szeretnék más kalapot látni a fején. Az a régi illik hozzá, és 

nekem azzal tetszik. Csak béleljék ki jól, hogy puha legyen, 

és ne szorítson! 

Mademoiselle sóhajtva letette a széles karimájú csodát, 

és elővette Emilie asszony kedvencét, amelyet minden 

eshetőségre számítva készenlétben tartott. Az idős hölgy 

megkönnyebbülten fellélegzett, és titkon hálásan 

megszorította Heinz karját. Ezzel véget ért a látogatás, 



 

 

amelyet Heinz a maga incselkedő modorában „Milike 

tavaszi és őszi parádéjának” szokott nevezni. 

A hagyományokhoz híven Althofék ezen a napon is 

meghívták az asztalukhoz a francia kisasszonyt és a gyár 

vezető alkalmazottait. Az Althof és Fiai cégnél ez is része volt 

az új szezon ünnepélyes megnyitásának. Emilie asszony 

sietve elbúcsúzott hát a mademoiselle- től, mert még 

ellenőrizni akart egyet-mást az ebéddel kapcsolatban. 

Mindig személyesen volt gondja arra, hogy a meghívottak a 

legkitűnőbb vendéglátásban részesüljenek. 

Az ebédet aztán remek hangulatban költötték el, és az 

asztalnál nem számított, ki a főnök és kik az alkalmazottak. 

Karl Althof tudta, milyen sokat köszönhet régi jó 

embereinek, és mindenkitől elvárta, hogy megadják nekik a 

kellő tiszteletet. 



 

 

VII. 

Albert Henrici a szokott időben bement a konzulátusra. 

Neje Helmával a kis szalonban üldögélt, és a postán érkezett 

katalógusokat nézte át. Kezébe akadt egy elegáns kártya, 

amely a küldemények között feküdt. 

– Nézze csak, kedves Helma, az Althof cég az új modelljei 

megtekintésére invitál. Minél előbb eleget kell tennünk a 

meghívásuknak. Mi lenne, ha már ma délelőtt kimennénk? 

Vagy valami más dolgunk van? 

– Nincs. A méltóságos asszony csak az ékszerészhez 

akart elmenni, hogy átalakíttassa a gyöngysora csatját. 

– Valóban, de azt együtt is megtehetjük. Szóljon, kérem, 

hogy ne fogják ki a kocsit, ha megjött a konzulátusról, és 

maga is legyen indulásra kész! 

Helma felállt, és Összehajtotta a hímzést, amelyen eddig 

dolgozott. Keze kissé bizonytalan volt, mert tudta, hogy 

valószínűleg viszontlátja majd Felixet, akivel a bál óta még 

nem találkozott. 

Vera besietett az öltözőszobájába, hogy ruhát váltson. 

Egy óra múlva a két hölgy kocsiba szállt, és elindult a 

Tamás térre, ahol Althofék gyára állt. Gyönyörű, 

napsütéses délelőtt volt, a hó és a jég elolvadt már, s átadta 

helyét az idén korán érkezett tavasznak. Az utcasarkokon 

hóvirágot és ibolyát árultak, s mindenütt nagy volt a jövés-

menés, mintha minden városlakó felébredt volna téli 

álmából. 

Veráék kocsija éppen megérkezett az üzlet elé, amikor 

Felix Althof elindult lefelé a lépcsőn. Földszinti irodájába 

tartott, de félúton megállt, és kikémlelt az ablakon. Amint 

meglátta a konzulnét, mögötte pedig Helma Olferst, 



 

 

felcsillanó szemmel a hölgyek elé sietett, hogy üdvözölje 

őket. 

Vera közölte vele, hogy modellnézőbe jött, és Felix 

azonnal felajánlotta a szolgálatait. Személyesen kísérte fel a 

két hölgyet az emeletre, s rögvest hívatta a mademoiselle-t, 

aki teljes ügybuzgalommal gondjaiba vette a nagyra becsült 

ügyfelet. 

A legszebb és legeredetibb darabokat rakták Vera elé, s 

neki sokkal jobb érzéke volt ezekhez a szépségekhez, mint 

Emilie Althofnak. Néhány különlegesen ízléses kalapot 

boldogan fel is próbált a hatalmas tükör előtt, és a 

mademoiselle nem győzött lelkendezni, amit ezúttal a 

legőszintébben tehetett. A konzulné kárpótolta azért a 

vereségért, amelyet Emilie asszonytól szenvedett el. Vera 

Henrici számára egyébként sem volt nehéz csinos fejrevalót 

találni. A kissé extravagáns divatot egyenesen a hozzá 

hasonló szépasszonyoknak találták ki. Rajta érvényesültek 

csak igazán az új modellek. 

A kis francia nőnek izgatottságában szünet nélkül járt a 

szája. Vera nem állhatta meg, hogy ne nevessen nagyokat a 

kerékbe tört német nyelven előadott szónoklatán. Közben 

nyugtalanul minduntalan azt az ajtót leste, amelyről 

korábbi látogatásai óta tudta, hogy a szállítási részlegbe 

vezet. Szórakozottságában néhányszor egészen másra 

válaszolt, mint amit Felix kérdezett tőle, s végül nem is bírt 

tovább uralkodni a türelmetlenségén. 

– Hogy vannak a kedves szülei és fivérei, Althof úr? – 

kérdezte. – Ha itt végeztem, meglátogatnám az édesanyját. 

Rég nem láttam már. Idehaza van? 

– Azt hiszem, igen, de szívesen megkérdeztetem, hogy 

méltóságos asszony ne fáradjon hiába. 



 

 

– Köszönöm szépen. A tisztelt édesapja és a fivérei jól 

vannak? Ha nem túl elfoglaltak, őket is szívesen 

üdvözölném. 

– Robert bátyám üzleti ügyben Berlinbe utazott, 

édesapám pedig a tőzsdére ment. Sajnálni fogják, hogy 

elkerülték a méltóságos asszonyt. 

Vera néhány udvarias szóval válaszolt. 

– Ezek szerint a másik testvérének kell majd kárpótolnia 

engem a veszteségért – mondta végül tréfálkozva. 

Felixnek nem volt más választása, eleget kellett tennie 

az egyértelmű felszólításnak, bár ez szemlátomást nem 

szolgált örömére. A házi telefonon értesítette Heinzet a 

konzulné látogatásáról, majd közölte a szépasszonnyal, 

hogy fivére azonnal itt lesz. 

Vera a válasz hallatán kipirult az izgalomtól. Zavarában 

kissé túlságosan is bőbeszédűen még egyszer elmondta, 

mennyire fájlalja, hogy Karl és Robert Althoffal nem 

találkozhat. 

Néhány perc múlva belépett Heinz, és vidáman 

üdvözölte a hölgyeket, majd azonnal élénk beszélgetésbe 

elegyedett a konzulnéval. Miközben a szépséges Vera egyik 

kalapot a másik után illesztette a fejére, tekintete a tükörből 

gyakran összefonódott Heinz Althoféval, akit ismét 

lenyűgözött az asszony sugárzó szépsége, s tüzes 

pillantásait hasonlókkal viszonozta. 

Felix is megragadta az alkalmat, és szóba elegyedett 

Helmával. Noha teljes figyelmét a lánynak szentelte, 

időnként azért aggodalmasan oda-odalesett bátyjára és a 

konzulnéra. 

A mademoiselle felettébb elégedetten több kalapot is 

eltetetett Vera Henrici számára. 



 

 

– Kegyed nem óhajtja felpróbálni a termékeinket, 

nagyságos kisasszony? – kérdezte Felix a fiatal 

társalkodónőtől. 

Helma mosolyogva megrázta a fejét. 

– Nem, ugyanis nem szeretném, ha elérhetetlen vágyak 

ébrednének bennem. 

– Miért lennének azok? 

– Mert ezeknek a drága holmiknak a legolcsóbbika is egy 

egész havi béremet nyelné el. Nélkülözhetetlen kalapjaimat 

lényegesen olcsóbban szerzem be, mert magam díszítem 

őket. Ha nem mondja meg a mademoisellenek, elárulom, 

hogy már meg is jegyeztem egy bájos szalagcsokrot, és 

odahaza majd lemásolom. Ugye, nem baj, hogy lopkod a 

szemem? 

Felix a legszívesebben azt felelte volna, hogy keresd ki a 

legszebb és legdrágább darabot, mert csak az lehet méltó 

arra, hogy téged ékesítsen. Komoly önuralmába került, 

hogy fennhangon mást válaszoljon. 

– Szívesen elküldetem önnek azt a kalapot, nagyságos 

kisasszony, hogy lemásolhassa – mondta udvariasan. 

A lány szerényen szabódni kezdett. 

Köszönöm szépen, de ezt valóban nem fogadhatom el. 

Ám ha megengedné, hogy a kiszemelt kalapot újból 

szemügyre vegyem, amikor néhány napon belül a 

földszinten majd megveszem a magam szerény kalapját, 

akkor örömmel élnék az engedélyével. Természetesen 

kizárólag abban az esetben, ha addig nem vásárolják meg 

azt a darabot. 

Kész örömmel hozzájárulok, nagyságos kisasszony, 

remélem, akkor ismét szerencsém lesz találkozhatni 

kegyeddel. A báli szezonnak, sajnos, vége, és mostantól 



 

 

csak ritkán lesz majd abban a megtiszteltetésben részem, 

hogy egy társaságban lehetek a nagyságos kisasszonnyal. 

Miért nem látogatja meg soha a konzulné asszonyt a 

fogadónapjain? – csúszott ki Helma száján a kérdés. – A 

tisztelt bátyja minden alkalommal megjelenik – tette hozzá 

sietve, bíborpiros arccal. 

Felix futó pillantást vetett Heinzre, aki elmélyülten 

beszélgetett Vera Henricivel. 

– Még soha nem jutott eszembe, hogy elmenjek. Hálásan 

köszönöm önnek az ötletet. Jól tudom, hogy a méltóságos 

asszony szerdánként fogad? 

– Igen. 

– Remélhetem, hogy akkor kegyeddel is lesz alkalmam 

beszélni? 

Helma bólintott. 

– Mindig jelen vagyok, ha a méltóságos asszony 

vendégeket fogad. Biztosan örömére szolgál majd, hogy önt 

is közöttük üdvözölheti. 

– Egyedül a konzulné asszonynak szolgál majd 

örömére? – kérdezte a férfi félhangosan, mintha csak 

tréfálkozna, szeme azonban elárulta, hogy izgatottan várja 

a választ. 

– Természetesen a konzul úrnak is – felelte a lány 

kitérően. 

A nagyságos kisasszony nem Örül majd nekem? 

– Ó… Én nem számítok. 

A lány édes félelemmel összerezzent, mert Felix tekintete 

egy pillanatra önfeledt vágyakozással tapadt rá. 

– Nekem nagyon is sokat számít – mondta a fiatalember 

csendesen s kissé bizonytalanul. – Nagyságos kisasszony 

tudja, hogy mindig örülök, ha elbeszélgethetünk – tette 



 

 

hozzá Helma zavara láttán. – Sok területen azonos az 

érdeklődésünk, meg aztán… barátok vagyunk, igaz? 

A lány biccentett, és lesütötte a szemét. Szája csak alig 

észrevehetően rándult meg, de édes zavara az ifjú Althof 

figyelmét így sem kerülte el, és lelkében halvány remény 

ébredt. Erős vágyat érzett, hogy elmondja Helmának, mit 

érez iránta. Most talán bátorsága is lett volna ahhoz, hogy 

megtegye, de sem a hely, sem az idő nem volt alkalmas a 

lánykérésre. Azt pedig, hogy máskor is lesz-e mersze a 

vallomáshoz, Felix maga sem tudta. 

Egy darabig szótlanul álltak egymással szemben. Az 

elfojtott érzések lezárták ajkukat. A beszélgetésben beállt 

szünetet mindketten kínosnak találták, és Helma 

megkönnyebbülten fellélegzett, amikor a mademoiselle 

végül üzleti ügyben Felixhez fordult. 

Vera közben elmondta Heinznek, hogy tiszteletét kívánja 

tenni Emilie asszonynál, a fiatalember pedig sietve 

felajánlotta, hogy felkíséri a hölgyeket. Felix még 

megkérdeztette, idehaza tartózkodik-e az édesanyjuk, mivel 

a szobalány igenlő választ hozott, a fivérek a két hölggyel 

együtt felmentek a második emeleletre. 

A ház asszonya a maga egyszerű módján, őszinte 

örömmel fogadta látogatóit. Megpaskolta a konzulné finom, 

fehér kezét, és a férje hogyléte felől érdeklődött. Vera 

ábrándos hangulatban ült az idős hölggyel szemközt. 

Varázslatosan otthonosnak és meghittnek találta a szobát, 

s melegség öntötte el a szívét, és elérzékenyült, amikor 

Emilie Althof jóságos, kedves szemébe nézett. Azon 

gondolkodott, vajon akkor is ilyen fontos szerepet töltene-e 

be életében a felszínes csillogás, ha neki is ilyen édesanyja 

lett volna. Az övé azonban rideg, számító természet volt, aki 

folyton-folyvást arról papolt, hogy lányának tőkét kell 



 

 

kovácsolnia a szépségéből. Vera ennek ellenére egészen 

bizonyos volt abban, hogy kimondhatatlanul boldog lenne, 

ha Heinz Althof feleségeként ülhetne most itt. És nem azért, 

mert a fiatalember gazdag szülők gyermeke. 

A konzulné vágyakozó pillantást vetett az édesanyja 

fotelja mellett álldogáló Heinzre, és legszívesebben a 

karjába vetette volna magát. „Engedd, hogy itt maradjak 

veled! Melletted megtalálnám a boldogságot” – szerette 

volna kiáltani, miközben udvarias, közömbös társalgást 

kellett folytatnia. 

Emilie asszony ma a szokásosnál többet foglalkozott 

Helma Olfersszal, mert felkeltette az érdeklődését, amit fiai 

nemrégiben az asztalnál mondtak róla. Már az ő kedvező 

véleményük is jótékonyan befolyásolta az idős hölgyet, most 

azonban, hogy magán érezte a ragyogóan kék szemű lány 

meleg, őszinte tekintetét, hamar a szívébe zárta. „Istenem, 

bárcsak megadnád, hogy ilyen kedves, bájos kis menyem 

legyen! Nagyon boldoggá tennél, akkor is, ha koldusszegény 

lenne az a lány” – gondolta Milike vágyakozón. 

Vera tovább maradt Althof asszonynál, mint eredetileg 

tervezte. Nehezére esett elbúcsúznia, mert úgy érezte, a 

béke szigetét hagyja el, ha távozik innen. 

Hazaúton szótlanul ült a kocsiban, és tekintetét 

meredten előreszegezte. Helma szíve elnehezedett, amikor 

azt látta, hogy a konzulné szép, fekete szeme könnytől 

csillog. Úrnője hozzá mindig nagyon jó volt, bár kezdetben, 

amikor ő a házhoz került, Vera időnként szeszélyesen, 

idegesen viselkedett. Ez azonban annak idején soha nem 

tartott sokáig nála, mostanában viszont szinte egyetlen 

vidám órája sincs. Többnyire csendesen ábrándozik, ha a 

konzul nem tartózkodik otthon, jelenlétében pedig hol 

erőltetetten jókedvű, hol meg lehangolt és ingerlékeny. 



 

 

Helma ma is több olyan pillantást elkapott a konzulné 

és Heinz Althof között, amely mélyen elgondolkodtatta, és 

aggodalommal töltötte el. Elszántan hinni akarta, hogy ez 

az egész nem több ártalmatlan flörtnél. Úrnője és az ifjú 

Althof között azonban sokszor szinte szikrázott a levegő, s 

ő úgy érezte, veszély leselkedik a házra, amelyben otthonra 

lelt. A konzult is gyakorta látta feltűnően levertnek, és 

észrevette, hogy időnként emésztő félelemről árulkodó 

pillantásokat vet lopva fiatal hitvesére. 

Helma a legszívesebben becsukta volna a szemét és a 

fülét, hogy ne is észlelje e nyugtalanító jeleket, ám 

kifinomult lénye úgyis megérezte volna a körülötte élők 

lelkében végbemenő változásokat. 

A fiatal teremtés ráadásul nemcsak azokért a jó 

emberekért aggódott, akiknek jelenlegi, gondtalan életét 

köszönhette, hanem saját sorsa is nyugtalanította. Ha 

valamely szerencsétlen fordulat miatt nem maradhatna 

tovább a háznál, akkor megint idegeneknél kellene új helyet 

keresnie magának. Az pedig megaláztatásokkal és 

csalódásokkal jár együtt mindenki számára, aki arraa 

kényszerül, hogy maga keresse meg a mindennapi 

kenyerét. S lelke legmélyén egy halk hang arra 

figyelmeztette Helmát, hogy akkor Felix Althof közeiéből is 

elkerülne, soha többé nem látná a szeretett férfit, aki talán 

egészen elfelejtené őt. Az lenne a legszomorúbb 

következménye annak, ha neki máshol kellene állást 

vállalnia… 

A két hölgy egyszerre riadt fel a töprengésből, amikor 

kocsijuk megállt annak az ékszerésznek az üzleténél, 

akihez a konzulné a gyöngysorát akarta beadni. Gyorsan 

elintézték az ügyet, aztán hazatértek. Alig öltöztek át 



 

 

ebédhez, amikor a konzul is megérkezett. Helma még sietve 

ellenőrizte, hogy minden rendben van-e az ebédlőben. 

Albert Henrici közben üdvözölte hitvesét, akit, mint 

mostanság oly gyakran, megint levertnek látott. Ajkát halk 

sóhaj hagyta el, és komoran ráncolta a homlokát, de azért 

megpróbálta felderíteni az asszonyt. Vera minden tőle 

telhetőt elkövetett, hogy könnyed hangon társalogjon a 

férjével, őt azonban nem téveszthette meg. Étkezés közben 

a konzul többször is fürkésző pillantást vetett hitvese szép, 

de szomorú arcára, és végül ő maga is elhallgatott. Helma 

elszántan igyekezett fenntartani a társalgást, ám nem járt 

sikerrel. A három emberre feszült, bénító csend telepedett. 

Az inas, aki felszolgálta a sültet, éppen elhagyta a 

szobát, amikor a konzulné váratlanul görcsös zokogásban 

tört ki. Nem bírt tovább uralkodni magán, és szeméből 

patakokban folyt a könny. Hirtelen felugrott az asztaltól, és 

vele szinte egyszerre Henrici is felállt. Oda akart sietni 

hozzá, hogy átölelje és megkérdezze, mi bántja, ő azonban 

heves kézmozdulattal elutasította a közeledését, és 

kirohant az ebédlőből. A férfi úgy állt ott, mintha földbe 

gyökerezett volna a lába, és döbbenten meredt a csukott 

ajtóra. 

Helmának rémületében alig ment le a falat a torkán. 

Nem emlékezett rá, hogy látott-e már valaha is olyan 

megkövült fájdalmat ember arcán, mint most a konzulén. 

Mély részvétet érzett a jóságos férfi iránt, de Verát is 

őszintén szánta. Moccanni sem mert, csak lesütötte a 

szemét. A legszívesebben észrevétlenül elhagyta volna az 

ebédlőt, hogy ne kelljen a konzul szenvedését látnia. 

Hosszú percek teltek el, mire Albert Henrici végre 

magához tért. Végigsimított a homlokán, mint aki lidérces 

álomból ébredt éppen, és lassan a társalkodónő felé fordult. 



 

 

– A feleségem idegrohama ma rendkívül súlyosnak tűnt 

– mondta, és látszott rajta, hogy nehezére esik a beszéd. – 

Délelőtt is kedélytelen volt már? 

Helma nem mert a férfira nézni. 

– Nem, konzul úr. Én… semmit sem vettem észre a 

méltóságos asszonyon. 

Henrici megint egészen ura volt magának. 

– Együtt kocsiztak ki? – kérdezte most már egészen 

tiszta hangon. 

– Igen. Az ékszerésznél jártunk, előtte pedig… a 

méltóságos asszony kalapokat választott magának. 

A konzul közelebb lépett a lányhoz. 

– Gondolom, az Althof és Fiainál – mondta látszólag 

közönyösen. 

Helma azonban kiérezte szavaiból a titkolni 

szándékozott feszültséget. „Jóságos ég, mi lesz ebből” – 

gondolta halálra váltan. 

– Igen, ott. 

– Értem. Valószínűleg akkor merült ki a nejem. A 

kalapkérdés mindig rendkívül fontos a hölgyeknek – 

jegyezte meg erőltetett vidámsággal. 

A lány készségesen lecsapott a lehetőségre. 

– Igen, a méltóságos asszony nagyon sok kalapot 

felpróbált. Alighanem attól fájdult meg a feje – mondta. 

– Elképzelhető. Bárhogy is van, mi azért csak folytassuk 

az ebédet, Olfers kisasszony! Utána majd megnézem, hogy 

érzi magát a feleségem. Addigra biztosan megnyugszik. Azt 

hiszem, túlságosan megerőltető volt számára a báli szezon. 

A konzul ezzel visszaült a helyére, és úgy tett, mintha 

teljes lelki nyugalommal költené el az ebédet. Helma is 

mindenből kötelességtudóan szedett magának, bár neki 

ugyanúgy nem volt étvágya, mint a férfinak. Miután 



 

 

végeztek, Henrici sietve meghajtotta magát a lány előtt, és 

távozott. Felesége szobájához sietett, de zárva találta az 

ajtót, és odabentről mintha fojtott sírás hangjait hallotta 

volna. Kis ideig fakó, beesett arccal állt ott, aztán lassan a 

saját szobájába ment, és erőtlenül lerogyott az első útjába 

eső fotelba. 

– Elérkezett az idő, hogy visszakapd, amit mások ellen 

elkövettél – beszélt magához fennhangon, majd felnyögött, 

és tenyerébe temette az arcát. 

Azóta érezte, sejtette már, hogy lassan, de biztosan eljön 

majd ez a perc, amióta feltűnt neki, hogy neje kitüntető 

figyelemben részesíti Heinz Althofot. Eleinte csak 

határozatlan félelmet érzett, mint mindig, ha egy 

fiatalembert látott Vera közelében forgolódni. Ez az érzése 

csak erősebb lett, miután fülébe jutott, hogy Heinz szakított 

Dora Mandersszal. Most pedig immár szinte biztos volt 

abban, hogy hitvese beleszeretett az ifjú Althofba. 

Vera soha nem volt igazán gyengéd hozzá, egy ideje 

azonban egyenesen visszariadt, ha meg akarta érinteni, és 

ez természetesen nem kerülhette el a férfi figyelmét. 

Felesége mindent elkövetett azért, hogy ne kelljen kettesben 

maradnia vele, s ha ez mégsem sikerült, akkor azonnal 

idegesség vett erőt rajta. 

Albert Henricinek az is szemet szúrt, hogy Heinz Althof 

szinte mindig megjelent Vera fogadónapjain. Amikor ő 

hazatért a konzulátusról, minden alkalommal Helma 

társaságában találta nejét és a fiatalembert, együttlétük 

mégis nyugtalanította. S még nyugtalanabb lett volná, ha 

tudja, hogy a társalkodónő csak akkor csatlakozott a 

párhoz, amikor meghallotta az ő kocsijának érkezését. 

Mindemellett a konzul időnként elszégyellte magát a 

bizalmatlanságáért, s azt hitte, csak ő lát mindent feketén. 



 

 

Ha Vera jókedvében volt, férje aggodalmai azonnal 

eloszlottak, és olyankor egyszeriben semmi nyugtalanítót 

nem talált Heinz Althof gyakori látogatásaiban. Ma azonban 

egészen biztos volt abban, hogy hitvese boldogtalan. Annak 

pedig mi más oka lehetne, ha nem a reménytelen szerelem? 

„Igen, eljött az ideje, hogy vezekelj azért, amit fiatal fejjel 

elkövettél – gondolta a konzul elgyötörten. – Semmibe vetted 

egy másik férfi becsületét, aztán még az életét is kioltottad. 

Most te leszel az a bizonyos másik. Nincs bűn, amely 

megtorlatlanul maradhatna ezen a földön.” 

Henrici szörnyű órákat élt át, ám amikor este hazatért a 

konzulátusról, hitvese üdén, mosolyogva sietett elébe. 

– Szidj meg nyugodtan, Albert, mert illetlenül 

viselkedtem az ebédnél. Uralkodnom kellett volna 

magamon, de tudod, rettenetesen fájt az a buta fejem. 

Nagyon haragszol rám? 

A férfi védelmezőn karjába zárta Verát. 

– Rád soha nem tudnék haragudni, drágám. Ahhoz 

túlságosan is szeretlek. Éppen ezért gyötör 

elmondhatatlanul, ha azt kell látnom, hogy szenvedsz. 

A gyengéd szavak hallatán az asszony szívébe fájdalom 

hasított. Rossznak, romlottnak érezte magát, mert nem 

képes viszonozni a férje szerelmét, hanem más férfi után 

sóvárog. 

– Ne tulajdoníts jelentőséget annak az ostoba 

fejfájásnak! – mondta fennhangon. – Szerencsére már 

elmúlt. Azt szeretném, ha nagyon vidáman töltenénk ezt az 

estét. Remélem, kárpótolni tudlak a magányosan elköltött 

ebédért. 

És Vera valóban sziporkázott. Helmát kedvesen ugratta, 

férjével huncutul incselkedett, és még néhány mókás dalt 

is elénekelt. A konzul szívét boldogság töltötte el, és 



 

 

haragudott magára, mert rémeket látott. Azt még csak nem 

is sejtette, feleségének mekkora erőfeszítésébe került, hogy 

elfeledtesse vele árulkodó viselkedését. 



 

 

VIII. 

Felix és Heinz Althof egy ideig szótlanul nézett a konzulné 

kocsija után. Amikor aztán Heinz a fivére felé fordult, 

elkapta annak forró, vágyakozó pillantását, amellyel 

Helmától búcsúzott. „Ejha, az öcskös a jelek szerint fülig 

szerelmes! – gondolta, és füttyentett egyet. 

– Nem gondoltam volna, hogy valaha is eljön a nap, 

amelyen felolvad ez a jégcsap. Mindig is nőgyűlölőnek 

hittem” – töprengett magában, és kedvesen belekarolt 

Felixbe. 

– Gyere, öcsikém! Úgy bámulsz a kocsi után, mintha 

délibábot látnál. A konzulné csodálatában merültél el 

ennyire, vagy nem kevésbé bájos társalkodónője szép 

szemébe néztél bele túlságosan mélyen? 

Felixnek vörös lett a feje. 

– Hagyd el az ilyen otromba tréfákat, Heinz! Tudod, hogy 

kínosan érintenek. 

A két fivér belépett Felix irodájába. 

– Ne butáskodj, öcskös! Mi rossz van abban, ha ugratlak 

kicsit? Elvégre a te mellkasodban is csak érző szív dobog. 

Avagy talán valóban nőgyűlölő az én kis- öcsém? 

– Nem, éppen ellenkezőleg. Sokkal többre tartom a 

hölgyeket, mint te. Egy nyomoréknak azonban vigyáznia 

kell, hogy ne igézze meg egy női szempár, mert annak csakis 

csalódás lehet a vége. 

Heinz testvéri szeretettel megszorította Felix vállát. 

– Nem szégyelled magad? Ne merd még egyszer 

használni azt a ronda szót! 

Öccse arcán bágyadt mosoly jelent meg. 

– Miért ne? Csak az igazat mondom. 



 

 

– Szerintem meg kényszerképzet gyötör. Azért, mert az 

egyik lábad nem teljesen egészséges, még közel sem vagy… 

Nem, én nem mondom ki azt a szót, és ha te még egyszer 

megteszed, istenemre, elfenekellek. Megértettél? A szép 

fejeddel, ha úgy akarod, bármikor zsebre vágsz bennünket 

Roberttal. Az a kis hibád csak még érdekesebbé tesz a nők 

szemében. Nekem elhiheted, hogy így van. 

Felix megmosolyogta testvére ügybuzgalmát. 

– Rendes fickó vagy, Heinz, de miattam ugyan ne búsulj! 

Rég elfogadtam már a helyzetemet. Az ember persze 

időnként elgyengül. Olyankor például, ha meglát egy 

gyönyörű teremtést, és nem léphet elébe két egészséges 

lábbal, mint bárki más, hogy azt mondja: itt vagyok, és egy 

életen át támaszod kívánok lenni. 

Heinz döbbenten méregette öccse felindult arcát. 

– Ilyen komoly az ügy? 

Felix némán bólintott, és kinézett az ablakon. 

– Annyira szereted a kis Helma Olferst, hogy feleségül 

szeretnéd venni? 

A legifjabb Althof gyorsan visszafordult fivére felé. 

– Ezt te fel sem foghatod, igaz? 

– Én nem házasságra születtem, öcskös. Nekem 

túlságosan is drága a szabadságom. 

– Én viszont ezer örömmel feladnám a szabadságomat, 

ha Helma hozzám jönne feleségül – mondta Felix 

csendesen. 

Heinz nevetve megcibálta fivére zakójának ujját. 

– Akkor minden a legnagyobb rendben van. Milike eszét 

veszti majd örömében, ha legalább az egyik fiát a házasság 

igájában tudhatja, méghozzá a legkisebbet legelőbb. Nosza, 

rajta, öcskös! Az én áldásomban biztos lehetsz. A kis Helma 

kedvemre való sógornő lesz. 



 

 

Felix elgyötört képet vágott. 

– Szépen kérlek, Heinz, hagyjuk ezt a témát! A kelleténél 

nagyobb bepillantást engedtem neked a lelkembe, de ne élj 

vissza ezzel! Elismerem, többször is felmerült bennem, hogy 

megkérem Olfers kisasszony kezét, de mindig inamba szállt 

a bátorság. Mindenki másnál nehezebben viselném el, ha 

kosarat kapnék. 

– A kicsikének esze ágában sincs, hogy kosarat adjon 

neked. 

– Azért gondolod ezt, mert úgynevezett jó parti vagyok? 

Nem, Helma Olfers soha nem adná el magát. 

– Szamárság! Ki beszélt itt erről? Én mondom, nem vagy 

neki közömbös. Van szemem, és látom, hogy keresi a 

társaságodat;. Nem vetted észre a bálon, milyen hamar 

visszavágyott hozzád, amikor felkértem? A legszebb valcer 

kellős közepén faképnél hagyott. Ez pedig nem szokása az 

ifjú hölgyeknek. 

Felix megtörölte felforrósodott homlokát. 

– Annak más oka volt, Heinz, de most már komolyan 

elég ebből! Egyszer talán sikerül erőt vennem magamon, 

előbb azonban nekem kell hinnem abban, hogy nem teszem 

fel feleslegesen a sorsdöntő kérdést. 

– Puhatolóddzam egy kicsit a kisasszonynál? 

A fiatalabbik testvér mereven kihúzta magát. 

– Isten ments, Heinz! Azt hiszem, vagyok annyira férfi, 

hogy egyedül irányítsam a sorsomat. Tudom, hogy jót 

akarsz, mégsem kívánok élni az ajánlatoddal. 

Heinz megvonta a vállát. 

– Úgy is jó, öcskös. Igazad van, majd te magad kideríted 

az igazságot. A nők mindig elárulják magukat, ha valaki 

meghódította a szívüket. A tapasztalat beszél belőlem. 

Felix fivére karjára tette a kezét. 



 

 

– Ma jelét adtam, hogy feltétel nélkül megbízom benned, 

Heinz. Kívüled teremtett lélek nem ismeri az érzéseimet. Mi 

ketten mindig megértettük egymást, bár igen különböző a 

természetünk. Soha eddig nem avatkoztam bele a 

dolgaidba, most viszont mondanék néhány komoly szót, ha 

megengeded. 

Heinznek kellemetlen előérzete támadt. Felszegte a fejét, 

és dacosan állta testvére tekintetét. 

– Fenemód ünnepélyes lettél. Mit akarsz mondani? 

– Heinz, vigyázz a konzulnéval! – mondta Felix csendes 

szóval. 

Bátyja elvörösödött, és hátrált egy lépést. 

– Mit jelentsen ez? Mit akarsz vele? 

– Csak figyelmeztetni szeretnélek. Azt hiszem, nagyon is 

jól értesz. A konzulné szemlátomást elvesztette lelki 

egyensúlyát, és alig bírt uralkodni magán. Úgy csüggött 

rajtad a szeme, hogy az már ijesztő volt. Kérlek, vonulj 

vissza, mielőtt késő lenne. Ez az asszony túlságosan 

szenvedélyes egy futó, könnyelmű kis kalandhoz. Régóta 

figyellek benneteket, és félek, hogy mások is többet látnak 

a kelleténél. A konzul ebben a tekintetben nem ismer tréfát. 

Emlékszel, apa mesélte, hogy fiatalon egy ellenfelét lelőtte 

párbajban. Ha megzavarod mások boldogságát, annak 

minden következményét vállalnod kell. 

Heinz először a leghatározottabban vissza akarta 

utasítani testvére szavait, ám aztán belenézett komoly, 

kérlelő szemébe, és gyorsan lenyelte a csípős választ. 

– Ne keríts ekkora feneket egy ártalmatlan kis flörtnek, 

Felix! Az ilyesmit senki sem veszi komolyan – mondta 

feszengve. 

– Te talán nem, a konzulné annál inkább. Ne idézz elő 

tragédiát! 



 

 

Heinz ingerülten fel és alá kezdett járkálni. 

– Ez meg hogy jutott eszedbe? – kérdezte. 

– Ma megint figyeltem a konzulnét. Van valami a 

szemében, ami szerintem aggodalomra ad okot. Leplezetlen 

szerelemmel néz rád. Ne feledd, hogy férje van, aki kétszer 

annyi idős, mint ő. Újra és újra csak arra kérlek, légy 

óvatos! Legfőbb ideje, hogy visszavonulj! Gondold meg, 

mekkora lenne a botrány, a rosszabbik lehetőségről már 

nem is szólva. Gondolj a szüleinkre! Ok igazán nem 

szolgáltak rá arra, hogy bánatot okozzunk nekik. 

Felix szavai nem maradtak hatás nélkül. Heinz megállt 

az ablaknál, s amúgy mindig gondtalan arca most rendkívül 

komoly volt. 

– Még csak nem is sejtettem, hogy valaki észreveheti – 

mondta egy idő múlva csendesen. 

– Remélhetőleg én vagyok az egyetlen, akinek feltűnt. 

Bármikor szemet szúrhat azonban valaki másnak is. A 

konzulné alig-alig képes uralkodni magán. 

– Rég beláttam már, hogy ostoba voltam, amikor 

elkezdtem vele flörtölni. Többször is elhatároztam, hogy 

kerülni fogom, mert túlságosan komolyan veszi a játékot, 

hisz valójában semmi nem történt köztünk. Isten a tudója, 

semmi mást nem akartam tőle, csupán hódolattal adózni a 

szépsége előtt. Igazad van, véget kell vetnem ennek az 

ügynek. Könnyelműségem miatt felettébb kínos helyzetbe 

kerültem. Nem lesz egyszerű jobb belátásra bírnom a 

konzulnét, de okosan a lelkére fogok beszélni. Istenemre, 

sajnálnám Henricit, ha valamit észre kellene vennie. A 

jelenlétében mindig megkettőzötten uralkodtam magamon. 

– Te igen, a neje azonban nem. 

– Gondolod, hogy a konzulnak feltűnhetett valami? – 

kérdezte Heinz ijedten. 



 

 

– Reméljük, nem. Ám bármelyik nap megtörténhet, ha 

nem fejezed be, amit felelőtlenül elkezdték 

– Úgy lesz, Felix. Szavamra! És köszönöm, hogy 

megmostad a fejem. Szívesen megígérném neked, hogy a 

jövőben elővigyázatosabb leszek, de túlontúl jól ismerem 

magam. Soha nem esik nehezemre, hogy megszegjem a 

fogadalmaimat. 

Felix nem állhatta meg mosolygás nélkül, hogy máskor 

oly derűs fivére most elképesztően elgyötört képet vágott. 

– Csélcsap vagy, Heinz, de nem rossz ember, és soha ne 

is válj azzá! Kár lenne érted. 

A két testvér kezet szorított. 

– Minden, amiről most beszéltünk, kettőnk között 

marad, Felix. 

– Ez magától értetődik. 



 

 

IX. 

Szerda volt, a konzulné fogadónapja. Helma, miközben a 

teához terített asztalon a csészéket rendezgette el, kissé 

szórakozott és izgatott ember benyomását keltette. Előző 

nap elintézte szerény beszerzéseit Althofék üzletében, és 

természetesen Felixszel is találkozott, aki már nagyon várta 

a látogatását. Nem sokat beszéltek, mindketten zavarban 

voltak kissé, és társalgásuk szinte kizárólag Helma 

kalapjára korlátozódott. Búcsúzáskor azonban a 

fiatalember a szokásosnál jóval tovább tartotta fogva a lány 

kezét. 

– Viszontlátásra holnap! – mondta jelentőségteljes 

pillantással. – Remélem, hozzánk pártol a szerencse, és 

zavartalanul is beszélgethetünk majd egy keveset. 

Helmának azóta szüntelenül fülében csengtek ezek a 

szavak, és félénk várakozást ébresztettek a lelkében. A férfi 

meleg hangja különös jelentést adott látszólag csupán 

udvarias megjegyzésének. 

Vera Henrici rendkívül elegáns, krémszínű 

selyemkosztümben lépett a szalonba, amelyben a vendégeit 

szokta fogadni. Az empire stílusban tartott helyiséget 

ugyanolyan finom ízléssel rendezték be, mint a konzul 

házának valamennyi szobáját. 

A fiatal társalkodónő lopva szemügyre vette úrnőjét, aki 

az utóbbi napokban, ha férje is jelen volt, tökéletesen 

uralkodott magán. Amikor azonban kettesben maradt 

Helmával, a konzulné elengedte magát, és többnyire tétlen 

álmodozásba merült, máskor viszont nyughatatlanul járta 

a szobákat, mintha csak önmaga elől menekülne. Most is 



 

 

türelmetlen pillantást vetett az órára, aztán nagy sóhajjal 

lerogyott az egyik fotelba. 

– Bőven van még időnk, kedves Helma. Legyen olyan jó, 

és játssza el még egyszer Chopinnek azt a noktürnjét, 

amellyel tegnap este megörvendeztetett. 

– Nagyon szívesen, méltóságos asszony. 

Helma a zongorához lépett. Vera eltűnődve nézte a 

karcsú lányt, akinek egyszerű, galambszürke ruhája élesen 

elütött a fekete hangszertől. A konzulné mélyet sóhajtott, és 

őszintén irigyelte társalkodónőjét. Ő bezzeg szabad, és azt 

szeret, akit akar. Neki nem kell eltitkolnia az érzéseit. 

A lány finom érzékkel adta elő a zongoradarabot. Vera 

csukott szemmel hátradőlt ültében, és a muzsikát hallgatta, 

de inkább csak úgy, mint aki valamivel el akarja ütni az 

időt. Tudta, hogy Heinz Althof félórán belül biztosan nem 

érkezik meg, s mivel ő csak szerelme jelenlétében érezte 

elevennek magát, rettenetesen hosszúnak találta a 

várakozást. 

Helma még játszott, amikor az inas kinyitotta az ajtót, 

és beengedte Heinz Althofot, aki ma szándékosan korábban 

érkezett a szokottnál, mert beszélni kívánt Verával. Sem a 

ház úrnője, sem Helma nem hallotta meg, hogy valaki 

belépett. 

Amikor az ifjú Althof egyszer csak ott állt előtte és 

megszólította, Vera ijedten összerezzent, ám aztán ragyogó 

mosoly áradt szét az arcán. A férfi megcsókolta a kezét. 

– Kérem, tegye lehetővé, hogy négyszemközt 

beszélhessek önnel, méltóságos asszony. Ezért jöttem ma 

hamarabb. 

A konzulné beleegyezően bólintott, majd intett 

Heinznek, hogy foglaljon helyet mellette. 



 

 

Helma közben a darab végére ért. Amikor úrnője felé 

fordult, hogy megkérdje, eljátsszon-e még valamit, 

megpillantotta az ifjú Althofot. Felállt, hogy üdvözölje a 

vendéget, Heinz pedig figyelmesen elébe sietett. 

– Örülök, hogy fültanúja lehettem a művészetének, 

Olfers kisasszony – mondta. – Fogadja őszinte hálámat a 

műélvezetért, amelyben részesített! 

A lány néhány udvarias szóval válaszolt, bár lelkébe 

megint beköltözött az a szorongó érzés* amely egy ideje 

mindig elfogta, ha együtt tudta Verát és Heinzet. „Mindjárt 

kiküldenek” – gondolta, miközben visszament a 

büféasztalhoz. Elhatározta, hogy lesni fogja a konzul 

hazatértét, és időben visszajön majd a szalonba. 

– Tett ki a minap érkezett kandírozott gyümölcsökből, 

Helma? Delbrück kereskedelmi tanácsosné mindig szívesen 

fogyaszt belőlük a teához – szólalt meg a konzulné. 

A lány arcát halvány pír öntötte el. 

– Nem, még nem bontottuk ki a dobozokat. Személyesen 

óhajtotta megtenni a méltóságos asszony. 

– Igaza van, de elfeledkeztem róla. Fájlalom, magának 

kell pótolnia a mulasztásomat. Kérem, valamennyi fajtából 

tegyen ki bőven egy kristálytálra. 

Helma meghajtotta a fejét, és távozott. Lelkét határtalan 

nyugtalanság töltötte el, mert úgy érezte, komoly veszély 

közeleg. Lázas sietséggel elrendezte a gyümölcsöket egy 

tálon, aztán az egyik sötét szobában az ablakhoz állt, és a 

konzul kocsiját leste. 

Heinz észrevette, hogy az ifjú társalkodónő zavartan 

elpirult, mielőtt elhagyta a szalont. „Ő is meglátta, amit nem 

kellett volna látnia!” – futott át a fiatalember fején, és ez a 

megfigyelés csak még jobban megerősítette a szándékában. 



 

 

Miután Helma mögött becsukódott az ajtó, Heinz komoly 

arccal Verához fordult, aki leplezetlen szerelemmel nézett 

rá. 

– Mit óhajt közölni velem, Althof úr? 

A férfi nagy levegőt vett. 

– Méltóságos asszony, ma mindenképpen el kell önnek 

mondanom azt, ami már régóta nyomja a szívemet. 

Vera kihúzta magát, és megfogta a fiatalember kezét. 

– Beszéljen, beszéljen! – suttogta sóváran. 

Abban bízott, hogy Heinz most végre szerelmet vall neki. 

Igen, mindjárt azt fogja hallani a szájából, hogy nem bírja 

tovább nélküle. Könyörögve arra fogja kérni, hogy szerezze 

vissza a szabadságát, legyen az övé, és szerelmüket 

vállalják nyíltan az egész világ előtt. Az ő ujjongó válasza 

pedig az lesz, hogy igen, a tiéd vagyok, bennünket nem 

választhat el egymástól más, csakis a halál. Férjére egy 

pillanatig sem gondolt, most csak a megváltó szavakra 

szomjazott. 

Az ifjú Althof habozott. Sejtette, hogy a konzulné 

egészen mást szeretne hallani tőle, mint amit mondani akar 

neki. 

– Beszéljen végre! – sürgette Vera, aki szinte már 

belepusztult a vágyakozásba. 

Heinz végre megemberelte magát, és ezúttal nem 

engedte, hogy a konzulné szépsége megtörje az akaratát. 

– Méltóságos asszony, azzal az elhatározással jöttem, 

hogy közöljem önnel, a jövőben csak ritkán látogathatom 

majd meg. Bármennyire fájlalom, vissza kell vonulnom, ha 

tekintettel kívánok lenni kegyedre, a jó hírére. 

Vera falfehér lett, és döbbenten meredt a férfira. 

– Miért? Miért? – hebegte. 



 

 

– Azt kérdi, miért? Hát nem látja be, hogy ez nem mehet 

így tovább? Felix öcsém észrevette, hogy… olyan kapcsolat 

van közöttünk, amelynek nem volna szabad léteznie, és a 

legkomolyabban figyelmeztetett. Ami neki feltűnt, az 

másnak is szemet szúrhat. Azt hiszem, Olfers kisasszony 

sem teljesen gyanútlan. Én pedig… Nos, Vera, én úgy 

érzem, hogy nem folytathatjuk így. Egyre mélyebbre 

merülünk a tiltott szenvedélyben. Mi lehet ennek a vége? 

Én is csak esendő ember vagyok, ön pedig oly szép, oly 

elbűvölő, hogy… Vissza kell vonulnom, száműznöm kell 

magam a kegyed közeléből… 

A konzulné az izgatottságtól reszketve hallgatta a 

fiatalember szavait, aztán váratlanul egészen közel hajolt 

hozzá. 

– Szeretsz, Heinz? – kérdezte mohó vággyal a szemében. 

Az ifjú Althof megint érezte, hogy az asszony szépsége 

veszélyesen elbódítja, és forró csókot lehelt a kezére. 

– Ne nézzen így rám, Vera! Nem szabad még egyszer 

elgyengülnöm. Kettőnk helyett is okosnak kell lennem. 

A konzulné ajkát zokogásra emlékeztető hang hagyta el, 

és hirtelen a férfi nyaka köré fonta a karját. 

– Nem érdekelnek az emberek! Nem hagyhatsz el, Heinz. 

Mélyen, erősen szeretlek, és a szerelmem minden egyebet 

feledtet velem. Miért ne harcolnánk a boldogságunkért? 

Férjemet nem szeretem, soha nem is szerettem. Ostoba 

elvakultságomban mentem hozzá, nem tudtam, mit teszek. 

El akarok válni tőle. El kell engednie, és meg is fogja tenni, 

ha megkérem, mert jó ember. Aztán pedig… ó, Heinz, aztán 

pedig egyedül a tiéd akarok lenni! Azt akarom, hogy az egész 

világ előtt büszkén a te asszonyodnak nevezhessem magam. 

Bátornak kell lenned. Küzdjünk meg a szerelmünkért! 



 

 

A féktelen kitörés lelke mélyéig megrémítette és 

felkavarta az ifjú Althofot. Egyszeriben kijózanodott, és 

döbbenten látta, mire ragadtatta Verát a szenvedély. El 

akar válni, hogy az ő felesége legyen. Ez a lehetőség egy 

csapásra észhez térítette, és az asszony iránti érzései 

egyszeriben semmivé váltak. Megölte őket Heinz félelme a 

botránytól, attól, hogy elveszítheti a szabadságát. Szívében 

nem maradt más, mint hűvös józanság és üresség. 

Mielőtt azonban összeszedhette volna magát és a 

gondolatait, Vera a karjába simult, és hevesen megcsókolta. 

Nem látott, nem hallott mást, csak Heinzet, mégsem 

sejtette, mi játszódik le benne. A férfi végül megfogta az 

asszony vállát, hogy gyengéden eltolja magától. 

Válaszolni is akart neki, de Vera újabb csókkal zárta le 

a száját. Ebben a pillanatban kinyílt az ajtó, és a belépő 

Helma elvörösödött az elébe táruló kép láttán. A pár 

rémülten szétrebbent, és Heinz tudta, hogy sokáig nem 

fogja elfelejteni azt a döbbenetet, amelyet a fiatal lány 

szeméből olvasott ki. 

Helma gyámoltalan mozdulattal égő arca elé kapta a 

kezét. 

– A konzul úr… mindjárt itt lesz ő is – hebegte szinte 

magánkívül. 

Heinz összerezzent, és minden csepp vér kifutott az 

arcából. 

– Nyugalom! Az ég szerelmére, viselkedjünk higgadtan! 

– mondta aztán sietve. – Menjen át a szomszéd szobába, 

Vera, és igyekezzék összeszedni magát! – folytatta 

csendesebben. – A konzul úr nem láthat így bennünket. 

Elég lenne magára néznie, és mindent tudna. Akkor pedig 

elkerülhetetlen volna a párbaj. Menjen! Találkozzunk 



 

 

holnap ötkor a városligetben, a hídnál! Ott majd folytatjuk 

a beszélgetést. 

Az asszony némán bólintott. Szíve szerint maradt volna, 

hogy nyíltan hitet tegyen a szerelme mellett, a párbaj 

említése azonban engedelmességre kényszerítette. Helma 

mellett gyorsan besuhant a szomszéd szobába, ott 

kimerülten lerogyott egy fotelba, és idegesen kémlelte a 

szalonból érkező neszeket. 

Heinz a társalkodónőhöz fordult. 

– Segít nekem? 

A lány nem nézett a férfira, miközben sietve bólintott. 

Heinz, bármit követett is el, mégiscsak Felix Althof bátyja, 

és Helma mindent megtett volna a megmentése érdekében. 

Szótlanul állt ott, és lázasan igyekezett visszanyerni az 

önuralmát. 

Hamarosan belépett a konzul, és körülnézett a 

szalonban. Látta, hogy a társalkodónő sápadtan, reszketve 

áll az ajtónál, és szemlátomást alig-alig sikerül 

visszafojtania feltörni készülő zokogását. Heinz Althof 

halvány arcán ugyancsak az izgatottság egyértelmű jegyeit 

fedezte fel. 

– Mi folyik itt? – kérdezte. – Valaminek történnie kellett. 

Látom magukon, hogy zavarban vannak. Hol a feleségem? 

Helma nagy nehezen erőt vett magán. 

– A méltóságos asszony azonnal itt lesz – felelte 

reszketeg hangon. 

Az ifjú Althof gyors döntésre jutott. Abban biztos volt, 

hogy a lány hallgatni fog, ő pedig mindenképpen menteni 

akarta a helyzetet. Nem engedhette meg, hogy Vera 

gyanúba keveredjen. 

– Jól látja, konzul úr, valóban izgatottak vagyunk kissé, 

Olfers kisasszony és én – mondta hangosan, hogy Vera is 



 

 

hallhassa a szomszédban. – Megengedi, hogy magyarázattal 

szolgáljak? 

Albert Henrici vizslatón, bizalmatlanul méregette a 

fiatalembert. 

– Egyenesen megkérem rá. 

Heinz a társalkodónő felé fordult. 

– Bocsásson meg nekem, nagyságos kisasszony, de… 

okvetlenül meg kell magyaráznom a helyzetet. Konzul úr, 

épp az előbb kértem meg Olfers kisasszony kezét, ám ő 

visszautasított. A nagyságos kisasszony az én hibámból 

került kínos helyzetbe. Azt pedig bizonnyal megérti, hogy 

jómagam le vagyok sújtva. 

Henrici arca felderült a magyarázat hallatán. Ez volt hát 

a gyakori látogatások oka! Az ifjú Althof szerelmes Helma 

Olfersba. Ő meg eközben oktalan féltékenységében a 

legszörnyűbb félelmekkel gyötörte magát. Ma is ezért 

rohant haza korábban, mint szokott. Mellkasát felszabadult 

sóhaj hagyta el, és megszorította Heinz kezét. 

– Bocsássa meg, kérem, hogy magukra rontottam. Nem 

tudtam, hogy így áll a dolog. Azonnal távozom, és 

felkeresem a nejemet. Olfers kisasszony talán még nem 

mondta ki az utolsó szót. 

Mielőtt a két fiatal bármit válaszolhatott volna, a konzul 

már kisietett. 

Vera, aki éppolyan jól hallotta férje szavait, mint az 

imént Heinzét, fellélegezve kiosont a szomszéd szobából. 

Pár perc múlva kissé sápadtan ugyan, de látszólag 

nyugodtan találkozott a lépcsőn a férjével, aki azt hitte, 

hogy éppen a szalonba igyekszik. 

Heinz és Helma egy ideig szótlanul álltak egymással 

szemben. 

– Elnézését kérem, nagyságos… 



 

 

A fiatalember nem folytathatta, mert a lányba hirtelen 

visszatért az élet. Tiltakozón felemelte a kezét, és sietve 

távozott. Amikor a konzul kis idő múlva belépett Verával, 

már csak Heinz tartózkodott a szalonban. Az ablaknál állt, 

és sápadt arccal fordult a házaspár felé. 

– Egyedül van? – kérdezte tőle Henrici részvevőén. 

– Igen. Olfers kisasszony kitart a nemleges válasz 

mellett. Önökre vártam, hogy elköszönhessek. Bizonnyal 

megértik, hogy nem vagyok rózsás hangulatban… 

A konzul atyáskodón vállon veregette a fiatalembert. 

– Sajnálom, de megértem. Fel a fejjel, Heinz Althof! 

A vendég megcsókolta Vera kezét. 

– Méltóságos asszony, elnézését kérem a történtekért. 

– Látjuk egymást – felelte a konzulné látszólag 

közömbös udvariassággal, de közben sokatmondóan 

megszorította a fiatalember jobbját. 

Heinz gyengéden viszonozta a kézszorítást, majd 

távozott. 

– Mit szólsz ehhez, Vera? – kérdezte Albert Henrici 

jókedvűen, és megkönnyebbülését meg sem próbálta 

eltitkolni. 

Felesége megvonta a vállát, és az ablakból nyugtalan 

tekintettel kémlelte a kertet. 

– Mit szólhatnék? 

– A kis Olfers igazán meggondolhatta volna magát. Ilyen 

remek partit nem szokás visszautasítani. 

– Nyilván tudja, mit miért csinál – felelte Vera, aki 

gondolatban egészen másutt járt. 

Pár perccel később megérkezett Delbrück kereskedelmi 

tanácsos és a hitvese, s Helma is kötelességtudóan 

visszatért a szalonba, hogy elfoglalja helyét a 

teázóasztalnál. „Első a szolgálat, és nincs siránkozás!” – 



 

 

mondta magának odafent a szobájában, miközben kis ideig 

bénultan ült a díványon. Az utóbbi órák történései 

mélységesen felkavarták. Amikor a sötét szoba ablakából 

meglátta a gyalogosan hazatérő konzult, egyetlen gondolata 

az volt, hogy elejét kell vennie a tragédiának, és pillanatnyi 

késlekedés nélkül lerohant a szalonba. 

Albert Henrici egy alkalmas pillanatban odalépett hozzá. 

– Ragyogó partit szalasztott el, kisasszony – mondta 

jóindulatúan. – Nem siette el kissé a választ? 

A lány nem mert a férfira nézni. Szégyellte magát, és 

erejéből csupán arra futotta, hogy szótlanul megrázza a 

fejét. Henrici látta, hogy Helma még nem nyerte vissza lelki 

nyugalmát, és nem akarta tovább gyötörni. Egyelőre nem 

érkezett több vendég, úgyhogy a fiatal társalkodónő tétlenül 

ült a helyén, és a teamelegítő lángját nézte meredten. 

Lassanként tudatára ébredt az elmúlt óra jelentőségének. 

Megértette, hogy életére döntő befolyással lesznek a 

történtek. Házastársi hűtlenség szemtanúja lett, immár 

bizton tudta, hogy a férfit, akinek házában otthonra lelt, 

csalja a felesége. Ha nem akarja elárulni a két bűnöst, 

részesévé kell válnia a csalásnak, avagy el kell hagynia a 

házat, azt a helyet, ahol oly boldognak tudta magát, s ahol 

soha nem éreztették vele, hogy alkalmazott csupán. 

Nincs más választása, el kell mennie innen, el Felix 

Althoftól, akit talán soha többé nem lát majd viszont. Helma 

lelkét mély, égő fájdalom töltötte be, és fátyolos szemmel 

nézett Verára. Vajon mit érez most, és mit mond majd neki 

másnap, amikor a konzul elmegy itthonról, és ők kettesben 

maradnak? 

Verának minden erejét mozgósítania kellett, hogy 

nyugodt arcot mutasson férje és vendégei előtt. Gondolatai 

szüntelenül Heinz Althofnál jártak, szenvedélye elhódította 



 

 

és magával ragadta. Nem ébredt tudatára, hogy ő volt az, 

aki elsőként átlépte az erkölcs határait, és ő csókolta meg 

Heinz Althofot. Egyelőre nemigen foglalkoztatta, hogy 

társalkodónője tanúja volt a jelenetnek. Azt sem bánta 

volna, ha az egész világ értesül a szerelméről. Férje előtt is 

bátran kiállt volna érte, egyedül a párbaj ijesztő lehetősége 

tartotta vissza a nyílt színvallástól. A jövő történései felől 

pillanatnyi kétsége sem volt. Úgy gondolta, másnap 

mindent tisztáznak majd Heinzcel, akinél nyilván nem lesz 

boldogabb ember a földön, ha ő elválik a férjétől, és neki 

nyújtja a kezét. 

Heinz Althof azzal a szent elhatározással menekült ki az 

imént a házból, hogy másnap végleg szakít a konzulnéval, 

Verának azonban erről halvány sejtelme sem volt. Szentül 

hitte, hogy szerelme maradéktalanul viszonozza az érzéseit, 

s most, miután kimondták a döntő szót, együtt fognak 

harcolni a boldogságukért. Úgy gondolta, már csak ma kell 

nyugodtnak, összeszedettnek látszania, csak ma kell még 

eltitkolnia a szereimét, mintha valamilyen bűnét rejtegetné. 

Holnap azonban, miután beszélt Heinzcel, vissza fogja kérni 

a szabadságát a férjétől. Hogy miként fogadja majd a 

kérését, az nemigen érdekelte Verát. Szerelme önzővé tette, 

és minden akadályt elfeledtetett vele, ami útját állhatta 

volna vágyai beteljesülésének. 

Albert Henrici még csak nem is sejtette, hogy baj 

leselkedik rá. Heinz Althof szavai súlyos tehertől 

szabadították meg, és Őt megint boldoggá, felszabadulttá 

tette a tudat, hogy szeretett felesége csakis az Övé. Vera 

nagyszerűen alakította a szerepét, és vidáman, élénken 

társalgottt a sorra megérkező vendégekkel. 

Egy idő után a konzul megint odalépett Helmához. 



 

 

– Sápadt és nagyon levertnek látszik, kedves Olfers 

kisasszony. Bántja talán, hogy elutasította szegény Heinz 

Althofot? 

A lány fülig pirult. 

– Nem, azaz… az ember senkinek sem okoz szívesen 

fájdalmat. Én… jaj, kérem, konzul úr, ne beszéljünk erről 

többet! Roppant kínos nekem ez a téma. 

– Persze, persze, megértem. De gondolja azt, 

gyermekem, hogy atyja helyett atyjaként szólok magához. 

Tudom, hogy a családja nagyon nehéz körülmények közé 

került, az Althof cég pedig ragyogóan prosperál. Megkérem, 

hogy ezt is vegye fontolóra. Higgye el, csakis a segítő 

szándék szól belőlem! Nem volna jó, ha később meg kellene 

bánnia mostani döntését. 

Helma szemrehányásnak érezte Albert Henrici jóságát, 

és bántotta, hogy be kell csapnia. E pillanatban 

végérvényesen rádöbbent, hogy lelkében ezzel a súlyos 

teherrel képtelen lenne megmaradni a konzul házában. 

Szeme könnyes volt, amikor a férfira emelte a tekintetét. 

– Köszönöm, méltóságos úr. Soha nem fogom elfeledni 

irántam tanúsított jóságát. 

A konzul mosolyogva bólintott. 

– Igazán nem kerül fáradságomba, kisasszony – mondta 

atyai kedvességgel, aztán az újonnan érkező vendégek elé 

sietett. Felix Althof is közöttük volt, akit a ház ura különös 

örömmel fogadott. – Nagy megtiszteltetés számunkra, ha 

ilyen ritka vendéget köszönthetünk – jelentette ki őszintén. 

A nap történései igencsak próbára tették Helmát, és 

idegei néhány pillanatra felmondták a szolgálatot. Mintegy 

ködfátyolon át látta, hogy Felix üdvözli Verát, a többi 

hölgyet és urat, aztán pedig csillogó szemmel elindul felé. A 

lánynak egy pillanatra kihagyott a szívverése, és érezte, 



 

 

hogy már nem sokáig lesz képes uralkodni magán. Zavartan 

fogadta Felix Althof köszönését, akinek feltűnt, hogy a fiatal 

társalkodónő tekintete fájdalmas szomorúságról árulkodik. 

– Megengedi, hogy kis időre ön mellett maradjak, 

nagyságos kisasszony? – kérdezte. 

A lány csak néma biccentéssel válaszolt, mert a torkát 

sírás fojtogatta, és nem mert megszólalni. A férfi látta rajta, 

hogy nagyon megváltozott, mégsem tett le a szándékáról. 

Még ma fel akarta tenni neki a sorsdöntő f kérdést, mert 

nem bírta volna tovább elviselni a bizonytalanságot. 

– Mi történt, nagyságos kisasszony? Sápadt és 

búskomornak látszik. Rosszul érzi magát? 

Helma elgyötört tekintete a semmibe révedt. 

– Nem, nagyon jól vagyok. 

– Akkor talán szomorú? 

– Nem, dehogy! 

– De, igenis az, nagyságos kisasszony. Jobban ismerem, 

mint gondolja. Eddig mindig sokkal vidámabb szemmel 

nézett a világra. Ne nehezteljen meg rám, kérem, amiért 

kérdésekkel zaklatom. Tudja, hogy sokai jelent nekem, és 

ma… ma különösen fontos számomra, hogy derűsnek 

lássam. Helma, kedves Helma, minden bátorságomat össze 

kell szednem, hogy feltegyek önnek egy kérdést. Nem 

tudom, de nem is akarom tovább halogatni. Gondolatban 

már ezerszer megkérdeztem magától, amit most szóban is 

szeretnék. Szabad? 

A lány reszketve felemelkedett ültéből. A legszívesebben 

felujjongott volna örömében, mert azt, amit most hallott, 

nem érthette félre. A délután élmény azonban nyomasztó 

teherként nehezedtek a lelkén – rémület fogta el. Nem, Felix 

Althof semmiképpen sem teheti fel neki a döntő kérdést 

éppen ma, amikor az ő tiszta lelkén csalás ejtett foltot. 



 

 

Megszentségtelenítéssel érne fel, ha az őszinte vallomásra 

éppen azon napon kerülne sor, amelyen Heinz Althof 

vakmerő játékba fogott, és azt mondta, hogy feleségül kéri 

őt. Helma úgy érezte, boldogtalanságot hozna rá, ha ezen a 

balvégzetű napon döntene az életéről, és ijedten nézett 

Felixre. 

– Elnézését kérem, Althof úr, de… mégsem érzem jól 

magam. A fejem… Kérem, ma ne… kérdezzen. Ma nem 

tudnék… válaszolni. Bocsásson meg, megfájdult a fejem, és 

visszavonulnék. Komolyan… nem vagyok jól. 

Mielőtt a férfi bármit mondhatott volna, a lány gyorsan 

átvágott a szalonon, és odalépett Verához, aki egy pillanatra 

éppen egyedül maradt. 

– Méltóságos asszony, kérem, engedje meg, hogy 

visszavonuljak. Fejfájás gyötör. 

A konzulné kérdő tekintettel méregette Helma halovány, 

feszültségről árulkodó arcát, de végül semmit sem kérdezett 

tőle. 

– Menjen! – mondta csak kurtán. – Majd holnap 

beszélünk. 

Vera büszkén, felszegett fejjel állt társalkodónője előtt, 

és bűntudatnak halvány jelét sem lehetett felfedezni rajta. 

Fel sem merült benne, hogy bárki előtt is meg kellene 

alázkodnia. Amit tett, azt önmagáért tette, és szerelméért 

akár az egész világgal szembeszállt volna. 

Helma némán meghajtotta a fejét, aztán kisietett, és 

Felix Althofra oda sem pillantott. Attól félt, lába magától 

odavinné hozzá, ha még egyszer a szemébe nézne. 

Felix sápadtan, porig sújtva ült a helyén, és úgy nézett 

az elsiető alak után, mint akinek egy csapásra minden 

reménye, minden vágya hamvába holt. És így is látta Helma 



 

 

rémületét, heves, túlságosan is egyértelmű pillantását a 

férfi csakis egyféleképpen értelmezhette. 

Minden bizonnyal megértette, mit akart kérdezni tőle, és 

elejét kívánta venni annak, hogy feltegye neki a kérdést. 

Helma kíméletesen bánt vele, hogy ne kelljen kerek perec 

visszautasítania. A maga finom módján azt közölte vele, 

hogy adja fel a reményt. Megalázni azonban nem akarta, 

ezért választotta inkább a menekülést. 

„Nyomorékokba nem szoktak beleszeretni” – gondolta 

Felix újra, a végsőkig elkeseredetten. Lelkét méregként 

rágta a gondolat, hogy csak beteg lába miatt nem veheti ki 

részét az élet örömeiből. Helma talán viszonozná az érzéseit, 

ha ugyanolyan ép és egészséges férfi lenne, mint a bátyjai. 

Felix Althof nem sejtette, nem is sejthette, mi kavarta fel 

mélységesen az egyébként oly bátor teremtést, hiszen Ő 

nem ismerte a délután történéseit. Abban az egyben viszont 

egészen bizonyos volt, hogy soha többé nem lesz bátorsága 

feltenni a mindent eldöntő kérdést. Szerelme viselkedését 

egyértelmű elutasításnak értelmezte, ő, pedig túlságosan is 

érzékeny lelkű volt ahhoz, hogy ezek után feleségül kérje. 

Helma eközben szobája sötétjében ült az ablaknál, és a 

holdfényes éjszakába meredt. A nap eseményei súlyos 

teherként nehezedtek a lelkére, és nem engedték, hogy 

átadja magát szemérmes boldogságának. Nem értette félre 

Felix Althof szavait, s tudta, hogy a férfi szereti. 

Méltatlannak érezte azonban magát arra, hogy 

meghallgassa boldogító vallomását. Nem, előbb el kell 

hagynia ezt a házat, és vezekelnie kell azért a bűnért, 

amelyből, bármi okból is, de mégiscsak kivette a részét. 

Utána azonban… utána… A lány hirtelen felriadt a 

töprengésből. Hogyan kérhetné meg Felix Althof a kezét, ha 

ő már nem lesz itt? Hol, hogyan láthatják viszont egymást? 



 

 

Erre eddig nem is gondolt. Elkeseredetten szívére szorította 

a kezét, ám aztán ábrándos mosoly ült ki az arcára. Ha a 

férfi valóban szereti, ha szerelme ugyanolyan erős, mint az 

övé, akkor meg kell találnia hozzá az utat. 

Ez a gondolat bizakodással töltötte el Helmát, mert nem 

tudhatta, hogy Felix Althof elutasításnak hitte az ő hirtelen 

távozását. Bizakodásába mégis nyugtalanság vegyült, 

miközben még mindig az ablaknál ült, és a jövőjén 

töprengett. „Amit egy pillanatban elmulasztasz, azt az 

örökkévalóság sem hozhatja vissza” – ötlöttek eszébe a költő 

szavai, és szorongva imára kulcsolta a kezét. 

– Segíts, Mennyei Atyám, segíts nekem! – suttogta maga 

elé. 



 

 

X. 

Másnap reggel, miután a konzul vidám hangulatban 

elbúcsúzott a hitvesétől, és a hivatalába indult, Vera a 

budoárjába hívatta Helmát. 

A fiatal lány sápadt volt, és a viselkedése is 

elfogódottságról árulkodott, a konzulné viszont büszkén, 

emelt fővel fogadta, mint mindig. Úgy álltak egymással 

szemközt, mintha a társalkodónő lenne a bűnös, úrnője 

pedig a felette ítélni hivatott bíró. 

– Beszédem van magával, Helma. Tessék, foglaljon 

helyet! – mondta Vera nyugodt határozottsággal. 

Csendben ültek egy darabig, majd a konzulné beszélni 

kezdett, de most már az ő arcát is halvány pír színezte. 

– Tegnap tanúja volt egy bizalmas jelenetnek, amelyet 

nem kívülállóknak szántunk – mondta. 

Helma a padlóra szegezte a tekintetét. 

– Utólag elnézését kell kérnem, méltóságos asszony, 

mert nagy sietve léptem be a szalonba, de… megláttam a 

konzul urat a kertben, és azt gondoltam… 

– Mit? Mit gondolt? 

– Valójában magam sem tudom. Megfoghatatlan félelem 

lett úrrá rajtam attól, hogy a konzul úr esetleg nem a 

megfelelő pillanatban lép be önökhöz. 

Vera tenyerébe támasztotta az állát, és a lány szemébe 

mélyesztette elszánt tekintetét. 

– Miért kellett ettől félnie? Talán… hallgatózott? 

A lány kihúzta magát ültében, és önérzetesen úrnője 

szemébe nézett. 

– Efféle gyanúsítással szemben még csak nem is 

védekezem, méltóságos asszony. 



 

 

A konzulné végigsimított a homlokán. 

– Nem is szükséges. Elnézését kérem. Azt viszont 

továbbra is tudni akarom, mi oka volt a félelemre. 

Helma szája idegesen megrándult. 

– Én… Kérem, mentsen fel a magyarázatadás alól, 

méltóságos asszony. 

– Jól van, hagyjuk! Végül is most nem ez a fontos. 

Kérem, közölje velem, mit akar kezdeni az értesüléseivel. 

A lány elképedt. 

– Nem értem a méltóságos asszonyt. 

– Istenem, valami oka csak volt annak, hogy magára 

vállalta az őrangyal szerepét! 

Helma tekintete nyílt és őszinte volt. 

– Az okaimat kutatja, méltóságos asszony? Az az 

igazság, hogy ösztönösen, minden megfontolás nélkül 

cselekedtem. Régóta félek, mert úgy érzem, veszély 

leselkedik erre a házra. Nagyon sok jóban volt itt részem, 

hála önnek és a konzul úrnak, s úgy gondoltam, 

mindkettőjüket megvédhetem egy jóvátehetetlen 

szörnyűség bekövetkeztétől. A rám kényszerített 

komédiázásba is ezért mentem bele. Tudtam, hogy 

óhatatlanul párbajra kerül sor, ha a konzul úr megsejti az 

igazságot. Althof úr és én rettentő zavarban voltunk, ami 

nem kerülhette el a méltóságos úr figyelmét. Amennyiben 

nem kapott volna kielégítő magyarázatot, tovább 

kutakodott volna, és esetleg minden kiderül. 

Vera szemlátomást elszégyellte magát, és ösztönösen 

kezet nyújtott társalkodónőjének. 

– Bocsásson meg nekem… és fogadja hálámat! Vagy 

talán szigorúan és kíméletlenül elítél, s nem is fogadja el a 

kezemet? 



 

 

 A lány sietve megfogta úrnője jobbját, és fátyolos 

szemmel nézett rá. 

– Tudom, hogy a méltóságos asszony boldogtalan. 

Vera mélyet sóhajtott. 

– Igen, gyermekem, az ember sokszor nem azért esik 

bűnbe, mert rossz, hanem mert boldogtalan. Sajnálom, 

hogy olyasmit kellett látnia, ami sértette tiszta érzéseit és 

gondolkodását, de azért ne higgyen romlottabbnak, mint 

amilyen vagyok! Szívem megkérdezése nélkül, 

meggondolatlanul belementem egy házasságba, és ez 

megbosszulta magát. Úrrá lett felettem valami, ami 

erősebbnek bizonyult az akaratomnál. Csak tegnap 

beszéltünk először nyíltan magunkról Heinz Althoffal, s 

nem kívánunk továbbra is csalni és színlelni. Amint 

kiderítem, milyen lépéseket kell megtennem, azonnal 

elválok a férjemtől. Önt pedig arra kérem, hogy addig 

hallgasson arról, amit látott. 

– Erre nem is kellett volna külön megkérnie, méltóságos 

asszony. Magától értetődően hallgatni fogok, és éppen ezért 

arra kérem, hogy bocsásson el az állásomból. 

A konzulné megrettent. 

– El akar menni? 

– Igen, és ez aligha lepheti meg a méltóságos asszonyt. 

Tudnia kell, hogy hallgatásommal folyamatosan 

becsapnám a konzul urat. Én pedig képtelen lennék arra, 

hogy az adott körülmények között itt maradjak, és 

visszaéljek a méltóságos úr jóságával. Kérem, engedje meg 

nekem, hogy mihamarabb elutazzam. Édesanyámhoz 

megyek, és ott is maradok, amíg nem találok másik állást. 

Vera izgatottan összeszorította a kezét. 

– Súlyos szavak, nagyon súlyosak. Valójában azt 

jelentik, hogy megfosztom magát a megélhetésétől. Ez 



 

 

legyen az Önfeláldozása jutalma? Várjon, hadd 

gondolkodjam! Talán van kiút. 

Helma szomorúan ingatta a fejét. 

– Nem hiszem, méltóságos asszony. Tegnap este és ma 

reggel világosan éreztem, hogy nem tudnék többé a konzul 

úr szeme elé kerülni. 

Vera Henrici nagyot sóhajtott. 

– Megértem. Szörnyű érzés, ha be kell csapnunk valakit. 

Nem vehetem rossz néven magától, hogy nem kívánja ezt a 

terhet cipelni. Én magam is alig várom, hogy 

megszabadulhassak tőle, de türelemmel kell lennem. Ha 

ugyanis már most mindent őszintén bevallanék az 

uramnak, annak még mindig párbaj lenne a vége. Heinz 

Althofnak egyelőre ki kell maradnia a játékból. Itt 

hamarosan minden megváltozik, így hát sokáig már 

egyébként sem vehetném igénybe a szolgálatait, kedves 

Helma, de valamivel akkor is meg kell indokolnunk, hogy 

már most elmegy a háztól. Valódi okát a férjem 

semmiképpen sem sejtheti meg. 

A lánynak rövid töprengés után jó ötlete támadt. 

– Ha most azonnal írok édesanyámnak, holnap 

megsürgönyözheti nekem, hogy haladéktalanul haza kell 

térnem hozzá. 

Vera megkönnyebbülten bólintott. 

– Igen, így jó lesz. Életem végéig adósa leszek, drága 

Helma. Boldog lennék, ha valamiképpen leróhatnám önnek 

a hálámat. 

– Ó, a méltóságos asszony nagyon sok jót tett már 

velem. Azt hiszem, semmivel sem tartozunk egymásnak – 

felelte a lány. 

A konzulné felemelkedett a kanapéról. 



 

 

– Teljes szívemből kívánom magának, gyermekem, hogy 

soha senki előtt ne kelljen úgy állnia, ahogyan én állok most 

maga előtt – mondta fojtott hangon, aztán az ablakhoz 

lépett, és mereven kinézett rajta. 

Egy darabig mélységes csend telepedett a szobára. 

Helma őszinte együttérzéssel nézett a gyönyörű asszonyra. 

Sokszor csodálta s talán egy kicsit irigyelte is csillogó életét, 

ma azonban semmi pénzért sem cserélt volna vele. Lassan 

ő is felállt, és odament Verához. 

– Megengedi, hogy távozzam, konzulné asszony? 

Szeretném megírni édesanyámnak a levelet. 

Vera Henrici a lány felé fordult. 

– Tehát mindenáron el akar kerülni a közelemből? – 

kérdezte keserűen. 

– Nem a méltóságos asszony az oka. A konzul úrral nem 

szeretnék a mindenképpen szükségesnél tovább egy fedél 

alatt maradni. És ha nem írok most azonnal haza, nem 

biztos, hogy már holnap megérkezik a sürgöny. 

A konzulné kegyesen intett. 

– Elmehet, kedves Helma. És még egyszer… leghálásabb 

köszönetem! Talán tehetek valamit azért, hogy mihamarabb 

találjon új munkalehetőséget. A támogatásomban egészen 

biztos lehet. 

A lány köszönete jeléül meghajolt, majd kisietett. Szánta 

ugyan a konzulnét, társaságában azonban kellemetlenül 

érezte magát. Nem szemforgatás volt ez tőle, hanem az 

ártatlanok ösztönös félelme a bűnösöktől. És ha 

együttérzését nem is tagadhatta meg teljesen tőle, az ő 

szemében azért még Vera bűnös volt. 

Miután társalkodónője távozott, a konzulné 

nyughatatlanul fel-alá járkált a szobában, s újra meg újra 

az órára nézett. Úgy érezte, megállt az idő. Hosszú-hosszú 



 

 

óráknak kellett még eltelniük, hogy viszontláthassa Heinz 

Althofot. A férfi azt mondta, ötkor legyen a városligetben, a 

hídnál. Vajon ő is ugyanilyen türelmetlenül várja a 

találkozást? 

Vera tudta, hogy nagyon nehéz lesz elválnia a férjétől. 

Fájni fog, hogy fájdalmat kell okoznia neki, akitől pedig 

mindig csak szeretetet kapott, akitől csakis jóban volt része. 

Kívánságait ura a szeméből olvasta ki, és soha még 

véletlenül sem bántotta meg. Keserves lesz elébe állnia 

azzal, hogy nem képes tovább együtt élni vele, mert nem 

szereti, és soha nem is szerette. Férje bizonnyal jobb 

belátásra akarja majd téríteni, de ő semmiképpen sem 

vallhatja be, hogy másért dobog a szíve. A konzul akkor 

gyanút fogna, és a végén összetűzésre kerülne sor közte és 

Heinz között. Az pedig nem történhet meg, nem, nem, soha! 

Mire majd hosszú-hosszú idő után lezárul a válóperük, 

mert az mindig kész örökkévalóságig tart, addig Henrici 

lecsillapszik, és Heinz többé nem lesz veszélyben. Most az a 

legfontosabb, hogy legalább lélekben visszakapja a 

szabadságát a férjétől, hogy beleegyezzen a válásba. Ha 

hiába könyörögne neki, ha nem sikerülne meglágyítania, 

akkor is el fogja hagyni, mert nem lenne képes mellette 

maradni. Szíve ellenállhatatlanul a szerelméhez vonzza, 

ahhoz a férfihoz, akinek köszönhetően lelkében megszűnt a 

tátongó űr. Bárcsak itt lenne már a viszontlátás perce! 

Milyen boldog lesz majd Heinz, ha megtudja, hogy az övé 

kíván lenni, s együtt akar harcolni vele a szerelmükért! 

Óriási szerencséjük volt, hogy Helma nagy lélekjelenléttel 

megakadályozta a katasztrófa bekövetkeztét. Ha nem úgy 

történik, ó, akkor a két férfi alighanem már ma hajnalban 

fegyverrel a kezében állt volna egymással szemközt, s 



 

 

bármelyikük esett is volna el, a boldogságnak és a 

szerelemnek örökre vége lett volna. 

Vera őszinte hálát érzett társalkodónője iránt, és 

megfogadta, minden tőle telhetőt elkövet majd, hogy 

kárpótolja Helmát azért a veszteségért, amely őmiatta érte. 

Igen, meg fogja találni a módját, hogy tudta nélkül tegyen 

valamit a lányért. Előbb azonban Heinzcel kell mindent 

megbeszélnie, ami a szívét nyomja. Csak ne járna 

ólomlábakon az idő! 

Végül aztán eljött a délután, és néhány perccel öt óra 

előtt Vera egyszerű utcai kosztümben, szapora léptekkel 

keresztülvágott a városligeten. Nem kellett hosszú utat 

megtennie a parkot kettészelő folyó fölött átívelő hídig, 

amelyet kizárólag gyalogosok használhattak. A közelben 

éppen kertészek nyírták a fákat és a bokrokat, egyébként 

senki sem járt arra. Nem sütött a nap, hűvös és nedves volt 

az idő, mintha az elkergetett tél még egyszer hidegen búcsút 

akart volna inteni a világnak. 

A konzulné minderre ügyet sem vetett, sőt, még örült is 

annak, hogy a rossz idő miatt mások nem mozdultak ki 

otthonról. Sietett a megbeszélt helyre, és öt előtt egy perccel 

már ott is volt. 

Heinz Althof még nála is korábban érkezett. Amint 

meglátta, Vera egyszeriben minden mást elfelejtett, és szívét 

forró öröm járta át. „A türelmetlenség űzte ide időnek előtte” 

– gondolta. Nem tudhatta, hogy a férfi türelmetlenségének 

egészen más oka volt. Heinzet nem a szerelem hajtotta, 

hanem a félelem és az eltökéltség, hogy Verát 

megakadályozza valamilyen oktalan lépés elkövetésében. 

Az asszony reszketve borult Heinz nyakába. 

– Végre, jaj, végre veled vagyok! – hebegte az 

izgatottságtól szinte magánkívül. 



 

 

Heinz sápadt és roppant komoly volt, s bizonytalanul 

elnézett a konzulné mellett. 

– Szépen kérlek, Vera, légy óvatos! – mondta 

nyugtalanul. 

Az asszony indulatosan megrázta a fejét. 

– E percben ne beszélj óvatosságról! Én most nem tudok 

másra gondolni, csak arra, hogy melletted vagyok. 

Egyébként sincs itt senki. Az a pár munkás nem lát ide. 

– Senki sem követhetett otthonról? 

– Nem. Azt sem tudják, hogy eljöttem. 

– Olfers kisasszony sem? 

– Tőle akkor sem kellene tartanunk, ha tudná. Az ő 

hallgatásában biztos lehetek. Beszéltem vele. 

A fiatalember az ajkába harapott, és még mindig 

fürkészőn körbe-körbelesett. 

– Heinz, nézz rám! Láthatod, magunk vagyunk. Istenem, 

mennyire vágytam erre a pillanatra! Most pedig mondd még 

egyszer, hogy szeretsz, és hogy együtt fogunk harcolni a 

boldogságunkért! – kérte a konzulné szívhez szólóan, és 

szorosan a férfihoz simult, ám ő azonnal elhúzódott tőle. 

– Szépen kérlek, Vera, viselkedj okosan! Izgatott vagy, és 

nem tudod, mit teszel. Nem mondhatod komolyan, hogy 

elválsz Henricitől. Gondold meg, mit vállalnál magadra! 

Az asszony átkulcsolta imádottja karját, és szerelmes 

mosollyal nézett rá. 

– Kételkedsz a szerelmem erejében? Ó, Heinz, számomra 

nem létezik többé józan megfontolás. Mindig mindent 

megfontoltan tettem, de most végre elszánt vagyok. Ne félj, 

nem tántorodom meg! Nem akarok többé Henricihez 

tartozni, és nem is lehetek ezután a felesége. Szabad 

kívánok lenni, és a te hitvesed. Nem éri meg talán ezért a 

boldogságért az összes nehézséget magunkra vállalnunk? 



 

 

Az ifjú Althof aggodalmas szemmel méregette a konzulné 

lángoló arcát, és érezte, hogy az asszony minden 

porcikájában reszket az izgalomtól. 

– Vera, a kötelesség felette áll a szerelemnek – mondta 

bizonytalanul, mert maga is tisztában volt azzal, hogy 

szavai itt és most üresek, semmitmondók. 

Az asszony hitetlenkedve nézett fel rá. 

– A kötelesség? Te kötelességről beszélsz, amikor az én 

felszabadult lelkem utánad kiált? Heinz! Ó, Heinz, tégy 

végre félre minden aggodalmaskodást! 

A férfi komoran nézte a folyó sötét vizét, és hallgatott. 

– Heinz, kérlek! – könyörgött az asszony hirtelen ébredt 

félelemmel a hangjában, és vad erővel magához szorította a 

férfi karját. 

Mit meg nem adott volna Heinz e pillanatban azért, ha 

soha életében nem találkozik Vera Henricivel! Őszintén 

szánta, s már előző nap óta tudta róla, hogy esztelen 

szenvedély lobog benne, pedig ő nem akarta felébreszteni 

benne ezt a szenvedélyt. Nem kezd a tűzzel játszani, ha sejti, 

hogy ez lesz a vége. Szégyenkezve kellett, bevallania 

magának, hogy nem méltó az asszony szerelmére. Érzéseit 

mindig is aprópénzre váltotta, és cserébe is mindig csak 

aprópénzt kapott. 

Most viszont egy nő testestül-lelkestül az övé akar lenni, 

csakhogy ő nem alkalmas egy ilyen áldozat elfogadására. 

Heinz szánalmasnak érezte magát, és szívből sajnálta 

Verát, az azonban fel sem merült benne, hogy teljesítse a 

kívánságát. Amit iránta érzett, nem volt több 

szalmalángnál, az pedig egyszer s mindenkorra kialudt 

azokban a percekben, amelyekben előző nap az asszony 

arról beszélt neki, hogy elválik a férjétől, mert vele akarja 

leélni az életét. 



 

 

Heinz mindaddig nem ébredt tudatára annak, hogy 

becstelenséget követett el, amikor megzavarta mások házi 

békéjét. Mint sok magafajta fiatalember, ő is érdekesnek és 

izgalmasnak találta, hogy férjes asszonyoknak tegye a 

szépet. Viselkedését azonban most egyszeriben egészen 

más fényben látta, és kijózanodva rádöbbent, hogy 

veszélyes játékot folytatott. A helyzetet, amelybe saját 

hibájából került, cseppet sem találta örvendetesnek. Tudta, 

mindenképpen meg kell nyugtatnia a felindult asszonyt, és 

bármi áron meg kell értetnie vele, hogy mellette nem 

találhatja meg a vágyva vágyott boldogságot. Akkor talán 

észre tér, és szépen visszamegy a férjéhez. 

„Eltökéltnek és megingathatatlannak kell lennem. Ez az 

egyedüli lehetőségem” – gondolta Heinz, miközben magán 

érezte a szépasszony ijedten kérlelő tekintetét. 

– Belelovaltuk magunkat egy szenvedélybe, Vera, 

amelyet feltétlenül le kell küzdenünk- szólalt meg végül a 

fiatalember. – Amire kér, azt én semmiképpen sem tehetem 

meg. Túlbecsülte érzéseim mélységét, és nem is vagyok 

méltó a szerelmére. Nem mentegetőzöm, és egészen 

őszintén bevallom, hogy soha nem akartam magától többet 

ártalmatlan flörtnél. Hódolattal adóztam a szépsége előtt, 

de ez volt minden. Olyan érzelemre, amelyet elvár tőlem, 

nem is vagyok képes. Gonosz volnék, ha elszakítanám attól 

a férfitól, aki szereti magát. Cserébe nem kínálhatnék 

eleget. Higgye el, nehéz így beszélnem önnel, de úgy 

gondolom, hogy kizárólag a kendőzetlen igazsággal 

téríthetem jobb belátásra. Felejtsen el! Ha majd újra képes 

lesz tisztán látni, rá fog döbbenni, hogy egy ábrándképbe 

volt szerelmes, nem pedig a könnyelmű és felületes Heinz 

Althofba, aki méltatlan egy nő mély érzéseire, mert soha 

nem tudná viszonozni. 



 

 

Vera holtsápadt lett. Ujjai erőtlenül lecsúsztak a férfi 

karjáról, szemében tébolyult fény gyűlt. Hátratántorodott, 

és védekezőn maga elé tartotta a kezét. 

– Felejtsen el… – hebegte alig érthetően, majd hirtelen 

hatalmasra tágult a szeme, és zavarodottan körülnézett. 

Tekintete végül a nyugodtan tovahömpölygő folyón 

állapodott meg. Kis ideig meredten nézte a vizet, aztán még 

egyszer a fiatalember felé fordult. – Nem szeretsz, Heinz 

Althof? – kérdezte, és elhaló hangja egyszeriben egészen 

kifejezéstelenül szólt. 

A férfi azt hitte, hogy Vera lecsillapodott. „Az igazság 

gyógyítóan hatott rá” – gondolta, és kérdését teljes 

nyíltsággal válaszolta meg. 

– Nem. 

Az asszony élesen, metszően felnevetett, s mielőtt Heinz 

akár csak megsejthette volna, mire készül, áthajolt a 

korláton, és a folyóba vetette magát. A mély, sötét víz 

azonnal összecsapott fölötte. 

Az ifjú Althof hátratántorodott, mintha megütötték 

volna. Gyorsan kibújt a zakójából, ledobta a kalapját, s 

torkaszakadtából ordított a kertészeknek, hogy jöjjenek a 

segítségére, aztán Vera után ugrott a folyóba. Amikor 

felbukkant a víz alól, látta, hogy az asszonyt elsodorta az 

áramlat. Sietve úszni kezdett utána, de nem érte el, mert 

Verát megint ellepték a habok. A férfi is újra alábukott, hogy 

elkapja a fuldoklót, de nem járt sikerrel. Rémülten, minden 

erejét megfeszítve úszott tovább, és közben kipillantott a 

partra, érkezik-e már a segítség. Kétségbeesetten kiáltozott, 

hogy a munkások észrevegyék. Úgy látta, hogy egyedül nem 

sikerülhet megmentenie az asszonyt. 

Vera tőle kissé távolabb újból felbukott a víz alól. Heinz 

vad elszántsággal utána úszott, és az utolsó pillanatban, 



 

 

mielőtt az asszonyt megint lerántotta volna a mély, 

megragadta a ruháját. A konzulné már nem volt 

eszméletén. 

Az áramlattal és az ernyedt testtel küzdve a férfi csak 

lassan haladhatott a part fel. Segélykiáltásait szerencsére 

meghallották a kertészek, akik rohanvást indultak le a 

folyóhoz. Segítségük nélkül Heinz aligha tudta volna a 

meredek parton és a bozótoson át felvonszolni az alélt 

asszonyt. 

– Miután biztonságban tudta, maga is kimászott a 

vízből. Nem törődött nedves ruhájával, hanem letérdelt a 

konzulné mellé, és meghallgatta, hogy ver-e a szíve. 

– Istennek hála, él! – állapította meg boldogan, majd a 

kertészekhez fordult. – A hölgy balesetet szenvedett. 

Láttam, hogy megcsúszott, és a folyóba esett. Ismeri 

valamelyikük? 

Egy idősebb férfi hátratolta a sapkáját, és bólintott. 

– Már hogyne ismernénk! Az olasz konzul felesége. 

Innen nem messze élnek egy szép villában. Láttam is az 

előbb a hölgyet, amint keresztülment a parkon. 

Heinz megkönnyebbülten fellélegzett. Sikerült azt a 

látszatot keltenie, hogy nem ismeri Verát. 

– Tudnak orvost itt a közelben? 

– Én igen, uram. 

– Akkor futás, ember! Rendelje a doktort a hölgy 

villájába! A többiek pedig fogják, és vigyék haza a 

szerencsétlent! Azt mondják, nem messze lakik innen? 

– Öt perc járásra, uram. 

– Jól van. Tessék, osztozzanak meg ezen a pénzen! Most 

viszont szaporán, ahogy csak a lábuk bírja! 

Az ifjú Althof a kérges tenyerekbe rázta tárcája 

tartalmát, a munkások pedig azonnal tették a dolgukat. 



 

 

Egyikük az orvosért szaladt, társai pedig sietve 

hazaindultak az alélt Verával. 

Heinz gyorsan belebújt a zakójába, és a városliget széléig 

a kertészekkel tartott. Ott egy bokor mögé húzódott, és 

onnan figyelte, hogy a személyzet azonnal gondjaiba vette a 

szerencsétlenül járt úrnőt. A fiatal munkás is hamarosan 

megérkezett az orvossal. Az ifjú Althof megnyugodva 

elhagyta rejtekhelyét, és ő is hazaindult. Kis idő múlva 

azonban ismét megállt, levéltárcájából névjegyet húzott elő, 

és sietve néhány szót írt a hátoldalára. 

„Tisztelt Nagyságos Kisasszony! 

Esedezve kérem, azonnal értesítsen, ha a konzulné 

asszony visszanyeri eszméletét. Máshoz nem fordulhatok, 

és az Ön diszkréciójában maradéktalanul megbízom. 

Örök hálával, 

Heinz Althof” 

A kártyát jegyzettömbje egyik lapjába csomagolta, 

bélyeggel leragasztotta, és az utca sarkán megbízásra váró 

küldöncök egyikével elküldte Helma Olfers kisasszonynak. 

Csak ezután szállt kocsiba, hogy hazamenjen. 

Helma éppen lejött a lépcsőn, és az előcsarnokon át az 

ebédlőbe akart menni, amikor észrevette, hogy a kertre 

nyíló széles ajtó, amelyet mindig zárni szoktak, most sarkig 

tárva van. Csodálkozva kinézett rajta, és elámult attól, amit 

látott. A kertkaputól különös menet tartott a ház felé. A 

személyzet tagjain kívül idegenek is voltak közöttük, akik 

szemlátomást súlyos terhet cipeltek. 

A fiatal társalkodónő bénultan állt az ajtóban, ám aztán 

meglátta, kit hoznak ilyen nagy csendben az emberek, és 

akkor rémülten elébük futott. 



 

 

– Mi történt? – kérdezte holtsápadtan, és elborzadva 

nézte úrnője élettelen arcát, amelyre rátapadtak vizes 

tincsei. 

A kertészek elmondták, hogyan találtak rá a 

fiatalemberre és Verára, s mivel bízta meg őket az 

ismeretlen. Helma tudta, hogy itt minél előbb cselekedni 

kell, és gyorsan erőt vett magán. Most megint katonatiszt 

apja bátor, céltudatos lánya volt. 

– Orvost, hamar! – parancsolt rá a hozzá legközelebb álló 

inasra. 

– Máris itt lesz, kisasszony – mondta az egyik kertész. – 

A fiatalúr, aki a hölgyet kimentette a vízből, egyik társunkat 

azonnal elküldte a doktorért. 

Helma utasította a személyzetet, hogy úrnőjüket vigyék 

fel a hálószobájába, majd visszament a munkásokhoz. 

– Ki volt az az úr, aki megmentette a méltóságos 

asszonyt? 

– Nem ismerjük. 

– Le tudnák írni a külsejét? 

– Magas, kellemes megjelenésű úriember volt. Finom 

anyagból készült öltönyt viselt. Nagyon sok pénzt… 

Egyik társa gyorsan a beszélő szavába vágott: 

– Igen, igen, az úr azt ígérte, hogy tisztes jutalmat 

kapunk majd, ha hazahozzuk a bajba került hölgyet – 

mondta, és ravasz képpel a többiekre sandított. 

Helma átlátott rajta, de azért ő is bőkezűen megfizette a 

kertészeket. 

– Az az úr hová lett? – kérdezte aztán még tőlük. 

– A liget széléig velünk jött, de ott megállt, 

csuromvizesen, ahogy volt, és onnan figyelt bennünket. 

A lányban gyanú ébredt. Sejtését azonban, amellyel igen 

közel járt az igazsághoz, megtartotta magának. 



 

 

Megköszönte a munkásoknak, hogy segítettek, majd 

elbocsátotta őket. Közben az orvos is megérkezett, és Helma 

késlekedés nélkül felkísérte úrnője hálószobájába. 

Vera élettelenül feküdt a díványon. Komornája és 

társalkodónője közös erővel megszabadították vizes 

ruháitól, aztán a doktor utasítására meleg kendőkkel 

dörzsölték merev testét, majd gyapjútakarókba 

bugyolálták. Szótlanul és szorgosan tették a dolgukat, míg 

az orvos meg nem állította őket, hogy meghallgassa a 

gyenge szívverést. Utána néhány korty erős bort itatott 

Verával, és segített palackokkal felmelegített ágyába 

fektetni. 

A komorna kivitte a nedves ruhákat, s amikor kis idő 

múlva visszatért, magával hozta azt a különös levélkét, 

amelyet egy küldönc adott le Helma nevére. A lány a 

névjegykártyára írt sorokból megtudta, hogy Heinz Althof 

mentette meg a konzulnét. Gyanúja tehát beigazolódott, és 

most már azt is kitalálta, hogy úrnője önként választotta a 

halált. Helma nem értette ugyan, miért akarta Vera Henrici 

eldobni magától az életet, abban viszont egészen biztos volt, 

hogy Heinz Althofnak köze volt a végzetes döntéshez. 

Az ifjú társalkodónő azzal a szent elhatározással tette el 

az írást, hogy sejtéseiről senkinek sem árul el semmit, és 

titokban azonnal tájékoztatni fogja Heinz Althofot, amint a 

konzulné túljut az életveszélyen. Akaratán kívül eddig is 

alaposan belekeveredett ebbe a zűrzavaros ügybe, így hát 

Helma úgy gondolta, az már igazán nem számít, hogy eggyel 

több vagy kevesebb titkot kell-e őriznie. 

Néhány perccel később megérkezett a konzul, akit 

felesége balesetéről telefonon azonnal értesített a 

társalkodónő. Albert Henrici félelemtől hajtva rohant haza, 

és végsőkig felindultan lépett oda hitvese ágyához. 



 

 

– Mi történt? 

Helma elhadarta, hogy a méltóságos asszony rövid 

sétára indult, és bizonnyal megcsúszott a nedves 

folyóparton, majd a vízbe zuhant. Egy ismeretlen úr 

menekítette ki, legalábbis így mesélték azok a kertészek, 

akik hazahozták a konzulné asszonyt. 

Albert Henrici áthatóan nézett a fiatal társalkodónőre, 

mintha azt kérdezné tőle, tényleg hisz-e abban, amit mond. 

A lány pirulva félrefordult, a konzul pedig összetörten 

lerogyott a felesége fekhelye mellett álló székre, és komoran, 

kérdő tekintettel meredt a holtsápadt arcra. 

Az orvos megnyugtatásul sietve elmondta, hogy a beteg 

nincs közvetlen életveszélyben. Az eszméletvesztés nem ad 

okot komoly aggodalomra, de a súlyos megfázás lehetőségét 

természetesen nem lehet kizárni, hiszen az évnek ebben a 

szakában még nagyon hideg a folyó vize. 

A konzul csak néma bólintással válaszolt. Nem hitte, 

hogy baleset történt, mást viszont nem mert feltételezni, és 

egyre csak hitvese merev, fájdalmakról árulkodó vonásait 

fürkészte. „Miért? Miért?” – futott át a boldogtalan ember 

fején újra meg újra a kérdés, s oly elszántan kereste rá a 

választ, hogy másra egyelőre gondolni sem tudott. 



 

 

XI. 

Nem sokkal azt követően, hogy Heinz Althof elhagyta a 

házat, és elindult a Verával megbeszélt találkozóra, Robert 

Althof hazaérkezett berlini tárgyalásairól. Első útja 

szüleihez vezetett, akiket a nappaliban talált. A maga kissé 

visszafogott módján üdvözölte őket, majd bejelentette 

nekik, hogy Berlinben eljegyezte egyik üzletfelük leányát. 

Emilie asszony szinte magánkívül volt az ámulattól. Sírt 

és nevetett egyszerre, aztán meg nem győzte ölelgetni 

elsőszülött fiát. Karl Althof ugyancsak boldog volt, s neki az 

örvendetes hír bejelentésének pillanatában az is eszébe 

jutott, hogy Robert remek partit csinált, hiszen az ifjú hölgy 

vagyonos szüleinek egyetlen gyermeke. Az idős Althof 

elégedetten vállon veregette a fiát, és lelkesen megszorította 

a kezét. 

– Meg kell mondanom, hogy ezt is ügyesen intézted, 

Robert. Weitzner kisasszony felettébb csinos és okos lány, 

ráadásul minden egyéb is remekül összevág közöttetek. 

Milike, nyugodj meg végre! Látom, azt sem tudod, hová légy 

örömödben. 

– Jóságos ég, jóságos ég! Karl, de hiszen ez… Gondolj 

csak bele! Lány kerül a házhoz! Istenem, még csak nem is 

ismerem a menyasszonyodat, fiam! Soha nem meséltél róla. 

Régóta szereted már? Ezért akadt állandóan Berlinben 

elintéznivalód? Hogy eddig semmit nem árultál el nekem! 

Legalább most mesélj! Mindent apróra el kell mondanod. 

A fiatalember nevetve visszanyomta foteljába a felindult 

asszonyt. 

– Meglesz, ha szóhoz jutok tőled, anya. Legelőbb is nézd 

meg a fényképét! Trudi külön neked küldte. 



 

 

– Szóval Trudinak hívják! Jaj, istenkém! Hová lett a 

szemüvegem? Az előbb még itt volt. 

Robert elvette az újságok tetejéről, ahol az jól láthatóan 

feküdt, és odanyújtotta édesanyjának. Milike reszkető 

kézzel orrára biggyesztette az okulárét, aztán kezébe vette a 

fényképet, és büszkén nézegette az elegáns és nagyon 

csinos ifjú hölgyet. 

– Nézd csak meg, Karl! Ó, de hiszen te már ismered! 

Bájos teremtés, szép pár lesz belőletek, Robert. És nagyon 

előkelő jelenség is. Jaj, csak nehogy túlontúl előkelő legyen 

hozzánk! 

– Na de mama! 

Karl Althof felkacagott. 

– Milike, leendő menyünk apja, akárcsak én, szerény 

körülmények közül küzdötte fel magát, neje pedig egyszerű 

polgárasszony, amilyen te is vagy. Lányukat úgynevezett jó 

nevelésben részesítették, francia intézetben taníttatták, és 

így tovább, és így tovább, de a mi Robertünk is sokkal 

előkelőbb, mint mi vagyunk. Meggyőződésem, hogy a két 

fiatal pompásan illik egymáshoz, és ez a lényeg, igaz-e? 

– Igen, igen, ez a lényeg – felelte Emilie asszony, aki 

anélkül, hogy akár magának bevallotta volna, azért enyhe 

csalódást érzett. 

Ez a szép és előkelő ifjú hölgy aligha engedi majd meg 

neki, hogy kedvére babusgassa, szeretgesse. Egy ilyen 

büszke teremtés nem lesz az ő bájos, simulós, gyengéd 

leánykája. „Az a legfontosabb persze, hogy szeresse és 

boldoggá tegye az én Robertemet” – gondolta végül Milike 

megadóan, aztán figyelmesen hallgatta apát és fiát, akik az 

eljegyzésről és a két család jövőbeni kapcsolatáról váltottak 

néhány szót. Az édesanya közben le-lepillantott a kezében 

tartott fényképre. Robertje magához illő társat választott 



 

 

élete párjául, s mindent alaposan meggondolt, megfontolt, 

mielőtt kimondta a döntő szót. 

– A fivéreid tudják már? – kérdezte Emilie asszony. 

– Nem, anya. Magától értetődően nektek számoltam be 

legelőbb az eljegyzésemről. 

– Akkor ideje, hogy behívjuk a fiúkat. 

Így is történt, de mert Heinz nem tartózkodott a házban, 

az invitálásnak csak Felix tehetett eleget. Miután értesült a 

nagy újságról, szívélyes jókívánságait fejezte ki Robertnak, 

és közben férfiasan, bátran harcolt a lelkére telepedő, 

mélységes szomorúsággal. Mennyire, de mennyire boldog 

lett volna ő is, ha Helma az este nem adja világosan 

értésére, hogy nem akarja meghallgatni a lánykérését. 

Szentül hitte, hogy Helma nem viszonozza az érzéseit, és 

nem nyújtaná neki a kezét. O pedig egészen biztosan nem 

fogja soha többé egyetlen lánytól sem megkérdezni, hogy 

tudná-e őt, a nyomorékot szeretni. 

Felix kis ideig fivérével és szüleikkel maradt, majd 

elköszönt, hogy visszatérjen a munkájához. 

– Heinz hol bujkál? – kérdezte még Emilie asszony tőle, 

mielőtt elhagyta volna a szobát. 

– Bizonyára üzleti ügyben van távol, anya. 

– Küldd fel rögtön, ha megjött! Hallottad? 

– Igen, anya, azonnal szólni fogok neki – felelte Felix, 

aztán távozott. 

A folyosóról éppen kilépett a lépcsőházba, amikor Heinz 

viharzott el mellette. 

– Hé, megállj! Mondanom kell neked valamit. 

Heinz gyorsan öccse szájára tette a mutatóujját. 

– Csitt! Senkinek sem szabad meglátnia. 

Felix megrémült. Csak most vette észre, hogy bátyja 

sápadt, tekintete zavart, ruhája pedig csuromvizes. 



 

 

– Mi történt veled, Heinz? Hogy nézel ki? Hangosan 

vacog a fogad, úgy reszketsz. Hol áztál el? 

– Ne kérdezz egyszerre ennyit, öcskös! Gyere, menjünk 

fel a szobámba, hadd szabaduljak meg mielőbb a vizes 

göncöktől! De csak csendesen, nehogy Milike meghalljon 

bennünket. Halálra rémülne, ha így kellene látnia. 

Nesztelenül felosontak a lépcsőn, és eltűntek Heinz 

szobájában. 

– Nem kéne inkább ágyba bújnod? – kérdezte Felix, 

miután bátyja sietve átöltözött. 

– Nem, nem! Senkinek sem szabad megtudnia, hogy 

ilyen állapotban jöttem haza. A ruháimat majd elrejtem, 

nehogy Milike szeme elé kerüljenek. Abban a szekrényben 

találsz egy üveg portóit. Légy szíves, tölts belőle nekem, de 

egy egész vizespohárral, mert fel kell melegednem. Hú, de 

szörnyen fázom! – tette hozzá Heinz borzongva. 

Felix teljesítette bátyja kívánságát, ő pedig egy hajtásra 

megitta a bort. 

– Még egyet! – kérte aztán, és öccse elé tartotta üres 

poharát. 

Felix ismét töltött neki, Heinz pedig azt is kiitta. Utána 

kimerülten elfeküdt a díványon, és takarót húzott magára. 

Öccse leült mellé, még egy plédet terített rá, kedvesen 

kisimította arcából a nedves tincseket, és türelmesen várt. 

Heinz végül feléje fordult. 

– Most már jöhetnek a kérdések, öcsikém. 

– Előbb melegedj fel! Még mindig vacog a fogad. 

– Adj még egy pohár bort! 

Felix kitöltötte, ami még a palackban volt, és odaadta 

bátyjának a poharat. Miután az is kiürült, Heinz 

felkönyökölt, és nagyot sóhajtott. 



 

 

– Most már elfogadhatóan érzem magam. Hallgasd hát a 

gyónásomat, öcskös! Valakinek el kell mondanom, mi 

zúdult rám. Elkésett a figyelmeztetésed, és bekövetkezett a 

katasztrófa. 

Felix megrettent. 

– A konzulnéról van szó? 

Heinz bólintott. 

– Igen, róla. Mindent elmondok, csak előbb ígérd meg, 

hogy senkinek sem adod tovább! 

– Hallgatni fogok – felelte Felix egyszerűen. 

Heinz szaporán előadta, mi mindent történt vele az 

utóbbi két napban. Felix egyszer sem szólt közbe, csak 

akkor rezzent össze, amikor fivére odáig ért az 

elbeszélésben, hogy Vera Henrici a folyóba vetette magát. 

Helma előző esti, megmentő közbelépését Heinz csak 

futólag említette meg, azt pedig teljesen elhallgatta, hogy a 

konzulnak azt hazudta, feleségül kérte a hitvese 

társalkodónőjét. Ezt a körülményt Heinz e percben nem 

tartotta fontosnak, így aztán öccse csak annyit tudott meg 

tőle, hogy Helma az este megakadályozta lelepleződésüket, 

ő pedig mára azért beszélt meg találkozót Vera Henricivel, 

mert véget akart vetni a kapcsolatuknak. A parkban 

történteket részletesen ismertette, és azt is elmondta, hogy 

levélben tájékoztatást kért Helmától. 

 – Most már mindent tudsz, öcskös. Mindössze annyit 

tehetek még hozzá, hogy soha életemben nem éreztem 

magam olyan nyomorultul, mint ma. Ennek ellenére 

megtarthatod a prédikációdat, ha akarod, mert 

rászolgáltam. 

Felix nagyot sóhajtva kihúzta magát. 



 

 

– Annak nemigen lenne értelme, Heinz. Az élettől már 

megkaptad a büntetésed. Helyzeted cseppet sem irigylésre 

méltó. 

– Isten a tudója, hogy nem. Ha legalább kiderülne, hogy 

a konzulné már nincs veszélyben! Ez nyomja leginkább a 

lelkemet. 

– Elhiszem. Ráadásul azzal is számolnod kell, hogy 

Henrici minden óvintézkedésed ellenére megismeri az 

igazságot. 

Heinz hevesen legyintett. 

– Intézkedéseim elsősorban arra irányultak, hogy 

megóvjam a konzulné jó hírét. Felettébb valószínű, hogy 

férje a történtek után mindent megtud. 

– És akkor mi lesz? 

Az idősebbik fivér hirtelen felült. 

– Mi lenne? Nem nehéz kitalálni. Természetesen kihív 

párbajra, elvégre jogában áll, és minden oka megvan rá. 

Most azonban az a legfontosabb, hogy Vera életben 

maradjon. 

Öccse komolyan nézett Heinzre. 

– Mégis szereted? 

Heinz két kézzel a hajába túrt. 

– Nem, és ebben soha nem voltam még ennyire bizonyos. 

Ha egyáltalán képes lennék a valódi szerelemre, annak 

most mindenképpen fel kellene ébrednie a lelkemben. El 

sem hiszed, mennyire szántam a konzulnét, és már közel 

jártam ahhoz, hogy sajnálatból teljesítsem a kívánságait. 

Szerelmet azonban nem érzek iránta. A szalmaláng, amelyet 

szépsége gyújtott bennem, menthetetlenül kialudt, és 

éppen ezért egyedül én vagyok mindennek az oka. Őt 

felmenti az a mély érzés, amely idáig juttatta. Én viszont 

csak könnyelműen játszottam az érzelmeivel. Igaz, nem 



 

 

sejthettem, mi lesz a játék vége, ez azonban nem mentség. 

Nem akarom megszépíteni a szerepemet. Bár nem vezetett 

rossz szándék, könnyelműségemért mindenképpen 

büntetést érdemiek, és kemény büntetésben is lesz részem. 

Ha a legrosszabb nem is következik be, és Verát megmentik, 

az kizárt, hogy Henrici előtt sikerüljön eltitkolni az ügyet. 

Könnyelműségemért a legsúlyosabb büntetést fogja rám 

mérni. Arra ugyanis, hogy védekezzem, és én lőjem meg a 

konzult, nem lennék képes. 

Felix elsápadt az aggodalomtól. 

– Talán még elkerülhető a legrosszabb. Egyelőre semmi 

olyan nem történt közted és a konzulné között, amit ne 

lehetne helyrehozni, ha Vera Henrici életben marad. Mi 

lenne, ha beszélnék a férjével? 

Heinz hevesen megrázta a fejét. 

– Kérlek, ne! Az olyan látszatot keltene, hogy 

meglapulok, és gyávaságból a te hátad mögé bújok. Nem, 

öcskös, itt nincs mit tenni, mint csendben megvárni, mi 

történik. Leginkább a szüleink miatt aggódom. Ha 

bekövetkezik a baj, azt anya aligha éli túl – mondta őszinte 

szomorúsággal a hangjában. 

Felix felállt, és járkálni kezdett a szobában. Sokáig 

egyikük sem szólalt meg. Végül Felix megállt a bátyja előtt. 

És most, ilyen hangulatban kell este eljegyzést 

ünnepelnünk – mondta. – Robert ugyanis eljegyezte a 

berlini Weitzner kisasszonyt. 

Heinz végigsimított a homlokán. 

– Okosan tette. Ő bezzeg nem vezeti zátonyok közé élete 

hajóját, hogy esetleg csúf megfeneklés legyen a vége. Mindig 

bölcsen a nyugodt vizeken halad. – A fiatalember 

indulatosan felpattant. – Pokolba a szomorú tépelődéssel! 

Ha könnyelműségemben vétkeztem, majd meglakolok érte, 



 

 

bár nem voltam tudatában annak, hogy ilyen súlyos hibát 

követek el. Ezrek és ezrek teszik ugyanezt büntetlenül. 

Ennek ellenére tudom, hogy bűn és bűnhődés nem 

választhatók el egymástól. Most pedig menj le szépen a 

többiekhez, öcskös, és ne vágj ilyen rémült képet! Anya 

azonnal észreveszi rajtad, hogy valami nincs rendben. Kicsit 

kifújom magam, aztán én is megyek… és gratulálok a 

boldog vőlegénynek. 

– Ne maradjak inkább itt veled, Heinz? 

– Ne, menj csak! És köszönöm, hogy meghallgattál. 

Megfulladtam volna, ha mindent magamban kellett volna 

tartanom. 

A testvérek kezet szorítottak, őszintén és melegen. Ez az 

óra megmutatta nekik, hogy életfelfogásuk minden 

különbözősége dacára nagyon sokat jelentenek egymásnak. 

Néhány óra múlva Heinz rövid üzenetet kapott Helmától. 

A borítékba zárt kis cédulára szemlátomást kapkodó kéz 

írta ceruzával a néhány sort. 

„A beteg eszméletre tért, de lázas. Titok aligha 

megőrizhető. Legyen felkészülve! További üzenetek nem 

küldhetők. H. O.” 

Ez volt minden, Heinz azonban ennyiből is eleget 

megtudott. Szobájában egy gyertya fölött elégette a cédulát, 

és sokáig nézett meredten a lángba. Aztán kihúzta magát, 

és lement a nappaliba, ahol az övéi pezsgővel koccintottak 

a jegyespár egészségére. 

Heinz egy óvatlan pillanatban odalépett Felix széke 

mögé. 

– Életben van – suttogta. 

Öccse megkönnyebbült sóhajjal válaszolt. 



 

 

XII. 

Albert Henrici még mindig felesége ágya mellett ült. Szívét 

leírhatatlan fájdalom szorította össze, és szenvedése 

minden más érzést, gondolatot elnyomott. Egyetlen kérdés 

járt csak a fejében: miért tette ezt Vera? A konzul egy 

pillanatig sem hitte, hogy valóban baleset történt. Hitvese 

szándékosan akarta eldobni magától az életet. De miért, 

miért? Olyan távol került volna ifjú feleségétől, hogy már azt 

sem tudja, mi megy végbe a lelkében? Mégsem tévedett, 

amikor Vera megváltozott viselkedését nem 

ideggyengeségnek, hanem valami másnak tudta be? Élete 

párja oly nagyon boldogtalan lett volna mellette, hogy 

inkább a halált választotta? Éppen ma, amikor ő annyira 

boldog volt, mert azt hitte, félelme, hogy Heinz Althof jelent 

valamit Vera számára, alaptalan volt. 

Alaptalan? Henrici fürkész pillantást vetett Helmára, aki 

szótlanul, sápadtan ült az ágy lábánál. A lány elkapta a 

konzul pillantását, és bíborvörös lett, mint a leleplezett 

bűnös. 

A férfi mellkasára tompa nyomás nehezedett. Lehet, 

hogy mégis megcsalták? Megelevenedett a múlt, hogy vádat 

emeljen ellene? Elérkezett volna számára az idő, hogy 

meglakoljon régi bűnéért? Ez a sápadt lány többet tudna, 

mint amennyit elárult? Ő lenne az, aki megoldással 

szolgálhat erre a gyötrelmes rejtélyre? 

A konzul felriadt a töprengésből, amikor az orvos ismét 

Vera fölé hajolt. 

– Lassanként magához tér. Kérem, ne izgassák fel. A 

szomszéd szobában leszek, és felírok néhány orvosságot – 



 

 

mondta a doktor, majd sietve távozott, mintha finom 

ösztönnel megérezte volna, hogy ő itt most felesleges. 

Henrici látta, hogy felesége szemhéja meg-megrebben, 

és lelkében forró, gyengéd együttérzés ébredt. E percben 

szinte már atyai érzelmeket táplált fiatal hitvese iránt, és 

óvatosan megsimogatta a kezét. 

– Vera! Vera! 

Az asszony meghallotta a halk, fájdalmas szólongatást, 

és felpillantott. Zavaros tekintete körbejárta a szobát, és 

végül férje halvány arcán állapodott meg. Vonásai azt 

sejtették, hogy önnön lelkének hangjait figyeli. 

– Nem ismersz meg, Vera? – kérdezte a konzul 

fölindultan. 

Felesége szemlátomást még mindig az emlékei között 

kutatott. Aztán hirtelen újra lejátszódott előtte minden, ami 

a folyónál történt, és fájdalmas sóhajjal kihúzta kezét a 

férfiéból. 

– Hagyj, ne légy jó hozzám! Jaj, miért nem engedtetek 

meghalnom! – nyögte elkeseredetten. 

– Vera, szegény, drága gyermekem! – mondta a konzul, 

akit mélyen megrendített a hitvese szavaiból kicsendülő 

szenvedés. 

Az asszony homloka ráncba szaladt, és arcát pirosra 

festette a láz. 

– Ne, ne légy jó, Albert! Hát még mindig nem érted, hogy 

megcsaltalak? Tessék… kérdezd meg Helmát! Ő mindent 

tud. Mindent, csak azt nem, hogy a szerelmem 

visszautasított. Istenem, a szívem… megszakad. Ne légy jó 

hozzám! Engedj el… a folyóba… Ábrándkép volt csupán… 

Heinz, ó, Heinz! 

Vera összegömbölyödött a takaró alatt, mintha fázna. 

Gondolatai egyre zavarosabbak lettek. Szeme lázasan 



 

 

parázslóit, és mindjobban elborult a tekintete. Hirtelen 

felkiáltott, és ujjait férje karjára fonta. 

– Heinz… Heinz, tarts meg! Elsüllyedek… én… Jaj! – 

Szavai értelmüket vesztették a rémült hadarásban, és keze 

vadul csapkodott a takarón. 

Henrici elgyötört pillantást vetett Helmára. 

– Maga tudta? – kérdezte reszkető hangon. 

A lány arcán könnycseppek gördültek végig. E 

pillanatban képtelen lett volna hazudni, és csak bólintással 

adott igenlő választ a kérdésre. 

A konzul kapkodó mozdulattal végigsimított a 

homlokán. 

– Hívja az orvost! Mi ketten majd később beszélünk – 

mondta magára kényszerített önuralommal Helmának. 

A doktor odalépett az ágyhoz, és újból megvizsgálta a 

beteget, akinek felszökött a láza. Egyelőre nem lehetett 

megjósolni, hogyan alakul a sorsa. 

Helma is visszajött a szobába, miután élt a kínálkozó 

lehetőséggel, és megírta néhány szavas üzenetét Heinznek. 

Annak ellenére teljesítette a kérését, hogy nagy bajt hozott 

a házra. De ettől még Felix bátyja maradt, s bármi történt 

közte és a konzulné között, Helma úgy gondolta, Heinz 

Althofnak tudnia kell, mire számíthat. 

Az inas, akire a lány titoktartást kérve rábízta a 

Heinznek szánt levélkét, igencsak hamiskás képet vágott. 

Nyilván azt hitte, hogy a társalkodónő bizalmas kapcsolatot 

ápol az ifjú Althoffal. Helmának azonban kisebb gondja is 

nagyobb volt annál, semhogy ez érdekelje. Kurtán csak arra 

utasította az inast, hogy ne személyesen vigye el Heinznek 

a borítékot, hanem küldönccel juttassa el hozzá. Nem lett 

volna szerencsés, ha a konzul alkalmazottját Althoféknál 

látják. 



 

 

Miután ezt elrendezte, Helma csendben megint elfoglalta 

helyét úrnője ágyánál. Az orvos ellátta a lányt a szükséges 

utasításokkal, aztán távozott. Albert Henrici továbbra is ott 

ült hitvese mellett, és lázálmában elmondott szavait 

hallgatta. A zavaros, sokszor érthetetlen mondatokból a 

konzul ki tudott hámozni annyit, hogy az is világos legyen 

számára, ami eddig még nem volt az. 

Helma szótlanul tette a dolgát. Őszintén együtt érzett a 

két boldogtalan emberrel. Lázas öntudatlanságában Vera 

elárulta, min ment keresztül, és a lány biztos volt abban, 

hogy ezek után a konzul őt is ki fogja kérdezni. Mivel már 

nem volt mit eltitkolnia, Helma úgy döntött, hogy minden 

kérdésre őszinte választ fog adni. Istennek hála, 

megszabadulhat a lelkére nehezedő tehertől. Úrnője 

bizalmával már nem él vissza, és a bajnak akkor sem 

vehetné elejét, ha hallgatna. 

Így telt el több mint egy óra. A konzulné végre 

valamelyest nyugodtabb lett, és kábult álomba zuhant. 

Férje felemelkedett, és intett Helmának, hogy kövesse a 

szomszéd szobába. Odaát a férfi nem ült le, hanem komoly 

arccal megállt a lány előtt. 

– Kérem, mondjon el mindent, amit tud, Olfers 

kisasszony. Bizonyára megérti, hogy egészen tisztán kell 

látnom, miután sok minden világossá vált előttem. Immár 

nem követhet el árulást. Tudom, hogy a feleségemnek 

kapcsolata volt Heinz Althoffal, és miatta akart a halálba 

rohanni. A jelek szerint megmentője is Althof úr volt. 

Hitvesem az imént azt mondta, forduljak magához. Kérem, 

ne hallgasson el hát semmit. Csakis akkor akadályozhatom 

meg az eddigieknél is rosszabb bekövetkeztét, ha semmi 

sem marad rejtve előttem. 

Helma állta a férfi tekintetét. 



 

 

– Mindent kész vagyok elmondani, konzul úr. Higgye el, 

kérem, hogy rossz lelkiismerettel titkolóztam ön előtt. Elejét 

akartam venni a bajnak, ám az mégis bekövetkezett. 

A lány eleinte akadozva, aztán egyre nyugodtabban 

beszámolt az előző este történéseiről, majd az úrnőjével 

délelőtt folytatott beszélgetéséről. Elmondta, hogy Heinz 

Althof arra kérte, legyen híradással, és ő az imént írt is neki 

néhány sort. Azt sem hallgatta el, hogy fel kívánja adni az 

állását, és ebben az ügyben már levéllel fordult az 

édesanyjához. 

Miután Helma befejezte a vallomástételt, Albert Henrici 

mélyet sóhajtott. 

– Most akar elmenni? Éppen most, amikor minden 

eddiginél fontosabb lenne, hogy Vera mellett legyen? – 

kérdezte. 

A lány döbbenten nézett vissza rá. 

– Hát maradhatok? Istenem, konzul úr, most már 

semmi más nem űzhet el innen, csakis az ön akarata. 

– Az én akaratom? Azt hiszi, haragszom magára, mert 

jót akart? 

– Végeredményben akkor is becsaptam önt, méltóságos 

úr. 

A férfi szomorúan elmosolyodott. 

– Ki nem csal közülünk legalább egyszer az életben, édes 

gyermekem? És még boldog lehet, aki nem hitványabb 

okból kényszerül csalásra, mint maga. 

– Ha maradhatok… akkor mindent jóvá fogok tenni. 

Megkettőzött odaadással szolgálok majd, konzul úr. Erőm 

szerint azon leszek, hogy a méltóságos asszony 

mihamarabb felépüljön. 

– Nincs mit jóvátennie. Egészen ártatlanul keveredett 

bele ebbe az ügybe. Óriási szolgálatot tenne nekem, ha itt 



 

 

maradna. Nyilván megérti, hogy szégyenemet nem 

szeretném közszemlére tenni. A maga diszkréciójában 

biztos vagyok, a személyzet pedig balesetről tud, és ennek 

így is kell maradnia. Amíg a feleségemet magas láz gyötri, 

és elárulhatja magát, addig mi ketten felváltva ápoljuk 

majd. Ugye, a segítségemre lesz? 

– Kész örömmel, konzul úr. Azt hiszem, egészen nyugodt 

lehet. Senki nem sejti, hogy nem baleset történt. Althof úr 

roppant körültekintően járt el, és került minden feltűnést. 

Albert Henrici idegesen legyintett, mintha hallani sem 

bírná ezt a nevet. 

– Most menjen vissza a feleségemhez! Nekem el kell 

intéznem egyet s mást. Később majd leváltom, hogy 

alhasson néhány órát. Ha szükség lenne rám, azonnal 

küldjön értem! A dolgozószobámban leszek. 

Helma bólintott, és engedelmesen elfoglalta helyét a 

beteg ágyánál. 

Az orvos néhány nappal később tüdőgyulladást állapított 

meg Veránál, aki depressziója miatt rosszabbul viselte a 

betegséget, mint azt kiváló fizikai állapota valószínűsítette 

volna. Egyre magasabbra szökött fel a láza, és ez egy hét 

után a szívét is erősen megviselte. Két napig, amíg a beteg 

élet és halál között lebegett, sem férje, sem Helma nem 

mozdult el mellőle. Csak felváltva aludtak néhány órát egy 

fotelban. 

Végül azonban győzedelmeskedett a konzulné 

fiatalsága. Szíve megint rendesen tette a dolgát, és a beteg 

nagyon sokat aludt. Egyik délelőtt is hosszú, mély álomból 

ébredt, s amikor kinyitotta a szemét, meglátta, hogy férje 

ott ül az ágya mellett. Albert Henrici arca sápadt és beesett 

volt, hajában sokkal több lett az ősz szál, és szenvedélyes 



 

 

fájdalom izzott a szemében. Vera testén remegés futott 

végig. „Rettenetesen szenved, és ennek te vagy az oka. 

Miattad emészti magát” – szólalt meg benne a bűntudat. 

Helma felkelt, és tapintatosan elhagyta a szobát, amikor 

a konzul a felesége fölé hajolt. 

– Hogy vagy? Jobban érzed magad? – kérdezte a férfi 

jóságosan. 

Vera arca visszafojtott megindultságról árulkodott. 

– Igen, köszönöm. Csak még kicsit tompa vagyok – 

felelte csendesen. 

– Van valamilyen kívánságod? Ennél vagy innál valamit? 

Az asszony szótlanul megrázta a fejét, és megint 

lecsukta a szemét. Férje látta, hogy pillái alól könnycseppek 

buggyannak ki. 

– Ne sírj, Vera! Nem bírom nézni, ha sírsz – kérte 

rekedten. 

Felesége ismét ráemelte a tekintetét. 

– Gyötrelem számomra, hogy ilyen mérhetetlenül jó vagy 

hozzám, Albert. Egyetlen vádló, szemrehányó szavad sincs? 

Tudod, mit követtem el, és mit akartam még elkövetni 

ellened. Vagy talán ma sem vagy még tisztában a helyzettel? 

– De, Vera. Mindent tudok. 

– Nem bocsáthatsz meg nekem! Az elképzelhetetlen. 

– Drága kicsikém, miért nem voltál bizalommal 

irántam? Egyvalamit még mindig nem értek. Mi vitt rá a 

végső, kétségbeesett lépésre? Talán kételkedtél abban, hogy 

visszaadom a szabadságodat? Nem tudtad, hogy a te 

boldogságod fontosabb nekem, mint a magamé? 

Vera az arca elé kapta a kezét. Fájdalom hasított belé, 

amikor emlékezetébe idéződött a folyóparti jelenet. 

Eldobták, visszautasították, miután leplezetlenül 

megvallotta a szerelmét. Vakon hitte, hogy Heinz Althof 



 

 

mélyen és erősen szereti, miközben nem jelentett neki 

többet olcsó játéknál, szórakoztató kalandocskánál, 

legfeljebb illékony bódulatnál. Ő viszont mindent halálosan 

komolyan vett, majdnem szó szerint halálosan komolyan. 

Eszébe sem jutott, mekkora fájdalmat okoz végzetes 

lépésével annak a komoly és jólelkű férfinak, aki 

megajándékozta szerelemmel teli szívével. Mennyire önzővé 

tesz a fájdalom, még a szerelemnél is önzőbbé! 

Vera megint a férjére nézett. Tekintete elgyötört volt, 

miközben felkönyökölt, és tenyerébe támasztotta az állát. 

– Az én boldogságom? – kérdezett vissza. – Azt eltemette 

a folyó, Albert. Tudni akarod, miért vetettem vízbe magam? 

Elmondom, mert jogod van hozzá, hogy mindent tudj. Úgy 

hittem, hogy Heinz Althof szeret, bár ő ezt soha nem foglalta 

szavakba. Nem, mert nem is szeretett. Csak játszott velem, 

ártatlan kis flörtöt akart, semmi többet. Én ostoba viszont 

komolyan gondoltam, hogy viszonozza a szerelmemet, és… 

a nyakába vetettem magam. 

Utolsó szavai szemlátomást igen nehezen hagyták el az 

asszony ajkát. Beletelt kis időbe, amíg sikerült erőt vennie 

magán. 

– Igen, megcsókoltam – folytatta Vera a vallomástételt 

megcsókoltam, amikor szakításról beszélt nekem, mert 

valószínűleg megijesztette a szenvedélyem. Nem 

válaszolhatott azonban, mert előbb Helma zavart meg 

bennünket, aztán pedig te is hazaérkeztél. Így hát én 

rózsaszínű álmokat szőttem arról, hogy boldog leszek majd 

a szerelmem oldalán, és eszembe sem jutott, mekkora 

fájdalmat készülök okozni neked. Büntetésem azonban már 

nagyon hamar elnyertem. Másnap a folyónál találkoztunk 

Heinz Althoffal, és amikor én ismét felkínáltam neki 

magamat, az életemet, ő visszautasított. Arra kért, 



 

 

viselkedjem okosan, és múló kábulatról beszélt. Sajnálta, 

hogy komolyan vettem a könnyed játékot. Rémülten 

megkérdeztem, szeret-e, mire ő kurta és határozott nemmel 

válaszolt. Ami ezután történt, arra már csak halványan 

emlékszem. Nem éreztem mást, csupán azt, hogy 

körülöttem és bennem minden összetört, s fabatkát sem ér 

már az életem. Aztán a folyóba vetettem magam. 

A konzulné fáradtan visszahanyatlott párnáira. Férje 

gyengéden, szelíden simogatta a kezét, s közben halvány, 

bátortalan remény ébredt a lelkében. Talán még nem 

veszett el minden, romjaiból talán még újjáépíthető a 

boldogsága, gondolta most, hogy már egészen tisztán látott. 

Felesége szépsége elbűvölte Heinz Althofot, akit a kísértés 

talán messzebbre vitt, mint maga is akarta volna. Amikor 

pedig rádöbbent, hogy Vera túlságosan komolyan vette a 

játékot, megpróbált visszavonulni. És ő vajon elítélheti-e 

ezért ifjú vetélytársát? Nem kezdett-e fiatalon maga is 

meggondolatlanul flörtökbe, és nem vetett-e ő is véget 

nekik, ha veszélyben érezte a szabadságát? Kinevezheti-e 

hát magát ezek után Heinz Althof bírájává? 

A konzul szerelmes együttérzéssel nézett le a hitvesére. 

– Szegény, drága kicsikém! Bárcsak segíthetnék rajtad! 

– mondta alig hallhatóan. 

– Az asszony szemét ismét döntötték a könnyek. 

– Jóságod csak megkettőzi a vétkem súlyát – zokogta 

magánkívül. 

A férfi mélyet sóhajtott. 

– Ha életem során nem vétkeztem volna nálad 

súlyosabban, akkor most nem volna miért meglakolnom. 

Őszinte szívvel megbocsátok neked. Szavamra mondom, 

hogy soha nem álltam volna a boldogságod útjába. Nagyon 

fiatal vagy még, és minden jogod megvan arra, hogy boldog 



 

 

légy. Mivel azonban többé nem reménykedhetsz abban, 

hogy egyesülhetsz azzal a férfival, akit szeretsz, arra kérlek, 

maradj velem. Próbáld meg továbbra is elviselni mellettem 

az életet! Amennyiben ez lehetetlennek bizonyul, 

megígérem, hogy azonnal visszaadom a szabadságodat, 

amint visszakéred. Gyengéd leszek hozzád, és óvni foglak 

mindentől, ami megzavarhatja a lelked békéjét. Amint elég 

erős leszel, elutazunk délre. Ha esetleg soha többé nem 

óhajtasz visszatérni ide, feladom a hivatalomat. Ott 

maradunk, ahol neked tetszik. Szeretlek, s nem vágyom 

másra, csak hogy ápolhassalak, gondodat viselhessem, 

mintha csak édes, beteg gyermek lennél. Az idő talán 

begyógyítja a sebeidet, és akkor elégedetten úgy érzem 

majd, hogy nem fáradoztam hiába. 

Vera hitetlenkedve nézett a férjére, s könnyei 

feltartóztathatatlanul patakzottak végig az arcán. 

– Ezt nem érdemlem meg, Albert. Sokkal inkább azt, 

hogy elzavarj a háztól. 

A konzul a fejét ingatta. 

– Mi lenne a világból, ha mindenki azt kapná, amire 

rászolgált? Akkor bizony senki sem kerülhetné el a 

büntetést. Mondtam már, hogy én is követtem el olyasmit, 

amit a legszívesebben meg nem történtté tennék. A tiédnél 

sokkal súlyosabb bűnt vettem magamra, s majd azzal 

próbálom meg jóvátenni, hogy megbocsátok neked. Most 

azonban pihenned kell. Magadra hagylak Helmával, aki 

eddig is odaadó ápolód volt. Egyelőre semmire ne gondolj, 

csak arra, hogy mielőbb felgyógyulj. 

Vera megragadta a férfi kezét. 

– Egyvalamit mondj csak meg! Heinz Althoffal mit 

tervezel tenni? 



 

 

– Téged nem kívánlak ezzel gyötörni, majd vele 

elszámolok. Eddig csak azért nem léptem, mert meg 

akartam várni, hogy túljuss az életveszélyen. 

Az asszony rémülten átkulcsolta a konzul karját. 

– Ki akarod hívni párbajra? 

A férfi megrázta a fejét. 

– Aggódsz az életéért? 

– Az övéért és a tiédért is, Albert. Nem viselném el, ha 

miattam vérnek kellene folynia. Hidd el, Heinz Althof nem 

vétett ellened! Én, egyedül én vétkeztem. 

A konzul sápadt arcára bánat vetett árnyékot, miközben 

megsimogatta a felesége fejét. 

– Légy nyugodt, Vera! Szavamat adom, hogy nem kell 

vérnek folynia, sem az övének, sem az enyémnek. Egyelőre 

azonban legyen elég ennyi! Ígérd meg szépen, hogy 

megeszed az erőlevest, amelyet Helma hoz neked, aztán 

pedig megpróbálsz aludni! Így lesz? 

Az asszony nem eresztette el maga mellől a férjét, és 

gyámoltalan kisgyerek módjára karjához szorította az arcát. 

– Bárcsak kitéphetném a szívemből ezt a szerencsétlen 

szerelmet, Albert! 

A férfi megremegett. 

– Az élet senkit sem kímél, Vera. Valamennyiünknek 

szenvednünk és küzdenünk kell. Bűnök és kínok érlelik az 

embert, semmi más, de le egyik sem gyűrhet bennünket. 

Minden erőnkkel küzdenünk kell. 

– Légy a segítségemre! – kérte az asszony csendesen. 

Férje gyorsan lehajolt hozzá, és csókot lehelt a 

homlokára. 

– Szívem és erőm szerint segíteni foglak, kedves 

gyermekem – mondta elfojtott felindultsággal, aztán sietve 

távozott. 



 

 

Amint azonban magára csukta szobája ajtaját, úgy 

rogyott le egy fotelba, mintha egyszeriben minden ereje 

elhagyta volna. 

Heinz Althof ezalatt nyugtalan időket élt. Minden reggel 

azzal ébredt, hogy aznap már biztosan felkeresik a konzul 

párbajsegédei, és elmondhatatlanul szenvedett a 

bizonytalanságtól. Mivel időközben megtudta, hogy Vera 

tüdőgyulladást kapott, tapintatosan elérte, hogy édesanyja 

rendszeresen érdeklődjék Henrici úrnál a beteg állapota 

felől. Így aztán arról is értesült, hogy az asszony túljutott a 

válságos állapoton, és elindult a gyógyulás útján. A konzul 

azonban még mindig nem hallatott magáról. Heinz a 

legszívesebben már elment volna hozzá, hogy őszintén 

megvalljon neki mindent, ám ezt nem tehette meg, amíg 

nem tudta, mit és mennyit mondott el Vera az urának. Így 

aztán az ifjú Althof számára nem maradt más lehetőség, 

mint a véget érni nem akaró várakozás. 

A várakozásnál pedig nincs rettenetesebb. Ezernyi kínt, 

szenvedést rejt ez az egyetlen szó, száz és száz álmatlanul 

töltött éjszakát, emésztő kétségeket és félelmeket! A 

halálraítélt utolsó órájára „vár”, a beteg orvosa megváltó 

szavaira, az anya gyermeke gyógyulására. Hányán, de 

hányán vezekeltek már bűneikért azzal, hogy jobb időkre, 

felszabadító hírre vártak! A várakozás elviselhetetlen 

tehetetlenségre kárhoztat mindenkit kíméletlenül. 

Miközben sorsára várt, Heinz Althof is sokat levezekelt 

könnyelműségében elkövetett vétkeiből. Minden újabb 

nappal csak még idegesebb lett, egyre kevésbé bírt 

uralkodni magán, és nyugtalansága már szüleinek is 

feltűnt. 



 

 

– Nagyon csendes vagy mostanában, Heinz. Mi van 

veled? – kérdezte meg végül tőle az édesanyja aggódva. 

– Eddig mindig túl harsánynak találtál, Milike. Most 

meg az a baj, hogy nem hangoskodok? 

– Az is feltűnő, de egészségtelenül sápadt is vagy, fiam. 

Heinz erőltetetten felnevetett. 

– Jól van, Milike, úgy látom, nem hagysz békét nekem, 

amíg nem teszek őszinte beismerő vallomást. Az az igazság, 

hogy szörnyű hurut gyötör. Egy életem, egy halálom, 

alávetem magam neked és a bodzateádnak. 

– Tudtam én, hogy beteg ez a gyerek – sopánkodott 

Emilie asszony. 

Heinznek csak a leghatározottabb ellenkezéssel sikerült 

megakadályoznia, hogy édesanyja ágyba dugja. Hurutja 

ellen azonban, amelyet valóban beszerzett a hideg folyóban, 

Emilie asszony kíméletlen harcot indított, ő pedig sokkal 

türelmesebben viselte az ápolást, mind eddig bármikor. Úgy 

érezte, ezzel előre is kárpótolja édesanyját azért, ami egy 

napon majd bekövetkezik, az a végzetes esemény, amire ő 

maga titokban „várt”. 

Ezekben az időkben Felix is levert és hallgatag volt, s 

nemcsak a saját szívfájdalma miatt. Bátyjáért is aggódott, 

és legalább annyira megszenvedte a várakozást, mint Heinz. 

Felix csendessége azonban senkinek sem szúrt szemet, 

mert ő sohasem volt beszédes. 

Néhány nappal azután, hogy Vera túljutott az 

életveszélyen, a konzul végre levelet küldött Heinznek. A 

fiatalember arcából minden csepp vér kifutott, amikor 

átvette a borítékot, és bizonytalan ujjakkal felszakította. 

Szeme előtt először összefolytak a betűk, és mélyeket kellett 

lélegeznie, hogy megnyugodjék, s el tudja olvasni a rövid 

írást. 



 

 

„Beszélnünk kell egymással. Kérem, keressen fel ma 

délután az irodámban, a konzulátuson. Henrici” 

Ennyi állt a levélben, nem több. Heinz döbbenten 

meredt a papírra, mintha azt keresné, mi bújik meg a kurta 

sorok között. Albert Henrici beszélni óhajt vele, és nem 

párbajra hívta ki. Mit jelentsen ez? – találgatta, ám aztán 

kihúzta magát, és elszántan hátravetette a fejét. Történjék 

bármi, legalább szót vált a konzullal, és nem kell többé 

tétlenül várnia, hogy eldőljön a sorsa. 

Heinz végül lement Felixhez, és megmutatta neki 

Henrici levelét. 

– Te mire véled ezt? – kérdezte tőle az öccse, miután 

elolvasta az írást. 

– Nem tudom, mit gondoljak. Én sem látok tisztán. 

Néhány óra múlva azonban okosabb leszek. Istennek legyen 

hála ezért, mert tovább már nemigen bírtam volna a 

gyötrelmes várakozást. 



 

 

XIII. 

A konzul felemelkedett ültéből, amikor Heinz Althof belépett 

az irodájába. A két férfi előírásosan üdvözölte egymást, 

aztán egy ideig szótlanul farkasszemet nézett. 

– Foglaljon helyet! – mondta végül látszólag nyugodtan 

Henrici. 

Heinz megilletődötten nézett rá, és olvasni próbált merev 

vonásaiból, de azért eleget tett a felszólításnak. A konzul is 

leült vele szemközt. 

– Tudja, miért kértem arra, hogy keressen fel? 

A fiatalember gyorsan összeszedte magát. 

– Nem, nem tudom. 

Albert Henrici felállt, összehúzta az ajtó előtt a súlyos 

függönyt, aztán visszaült a helyére. 

– De azt már csak tudja, hogy kettőnknek 

elszámolnivalónk van egymással? 

– Igen. 

– Hogy tisztában legyen a helyzettel, elmondom, 

mindent tudok, méghozzá a feleségemtől magától. 

Heinz lehajtotta a fejét, de mindjárt elszántan fel is 

emelte, és egyenesen az idősebb férfi szemébe nézett. 

– Sejtettem, hogy így van. Jelen helyzetben 

megkönnyebbülés számomra, hogy mindenről tud, konzul 

úr. Ugyanakkor nem értem, hogy ezek után miért hívott ide. 

Albert Henrici komor arccal nézett látogatójára. 

– Meglepi, hogy nem fegyverrel kérek elégtételt a 

történtekért? 

Heinz állta a tekintetét. 



 

 

– Fel voltam készülve arra, hogy rendelkezésére kell 

állnom, ámbár azzal is tisztában kell lennie, ha mindent 

tud, konzul úr, hogy alapjában véve semmi nem történt… 

Henrici indulatosan legyintett. 

– Az ember igen kíméletesen ítél önmaga felett, amikor 

a mások becsülete forog kockán. Ha viszont az én 

helyemben lenne, Althof úr, azt mondaná, hogy ami történt, 

az okvetlenül véres megtorlás után kiált. A miénkhez 

hasonló esetekben az egyiknek nem számít a másik 

becsülete. Azzal játszani már-már afféle úri passzió. Ne, ne 

szakítson félbe! Igenis úgy van, ahogy mondom. Ifjúként 

engem sem érdekelt más becsülete, és magam is többször 

vétettem ellene. Most rajtam a sor, hogy az a bizonyos 

másik legyek. Egy szép napon alighanem maga is eljut majd 

idáig. Az élet megvesztegethetetlen bíró. Eléggé ismerem 

magát ahhoz, hogy tudjam, nem akart ártani nekem. Nagy 

szenvedély sem hajthatta, különben a döntő pillanatban 

nem hallgatott volna az eszére, és nem tudta volna 

visszautasítani azt az asszonyt, aki szerencsétlen módon 

sokkal mélyebben érzett, mint maga. – A konzul fojtottan 

felsóhajtott. 

– Láthatja, nyugodtan és megfontoltan ítélek. A maga 

részéről tehát nem lehetett szó másról, csupán egy másik 

férfi becsületével folytatott könnyelmű játékról. Igazam 

van? 

Az ifjú Althof lehajtotta a fejét. 

– Ezt nem tagadhatom, és nem is kívánom tagadni. Úgy 

volt, ahogyan mondta, konzul úr. Nem tehetek mást, állok 

rendelkezésére.  

– Ami azt jelentené, hogy kieresztünk egymásra néhány 

golyót. Amennyiben én lövöm le magát, akkor derék szülei 

bűnhődnek. Ha én esem el, akkor viszont hol marad az 



 

 

igazság? Mi más egy párbaj, ha nem értelmetlen bohózat? 

Akkor sem szántam volna rá magam, ha ügyünk 

nyilvánosságra került volna, amitől szerencsére megkímélt 

bennünket az ég. Valamikor régen megesküdtem arra, hogy 

soha senkivel nem párbajozom többé. Egészen pontosan 

akkor tettem ezt a fogadalmat, amikor belenéztem annak a 

férfinak a megtört szemébe, akit előbb megfosztottam a 

becsületétől, utána pedig párbajban lelőttem. Ezért sincs 

jogom ahhoz, hogy a maga ítélőbírája legyek. Ezt a feladatot 

átengedem a saját lelkiismeretének. Könnyelműségéért 

elegendő büntetés lesz az a tudat, hogy tönkretette egy 

asszony életét, aki nem ártott magának, csak nagyon 

szerette. Meglehet, szegénynek soha többé nem sikerül 

túltennie magát a történteken. Ha arra gondol, hogy az az 

asszony kétségbeesésében el akarta dobni magától az életet, 

akkor önnön lelkiismerete lesz a bírájává. Az pedig soha 

nem téved, nem úgy, mint egy esetlegesen kilőtt 

pisztolygolyó. Adjon hálát a sorsnak, hogy legalább 

megmenthette hitvesem életét, amit maga sodort veszélybe! 

Nincs ugyanis rettenetesebb annál a gondolatnál, hogy 

vétkesek vagyunk egy ember halálában. 

Heinz sápadtan, összeszorított szájjal hallgatta Albert 

Henricit, s miután az elhallgatott, felindultan ráemelte a 

tekintetét. 

– Soha egyetlen szót sem fogok elfelejteni abból, amit 

most mondott, konzul úr. Higgye el, az eltelt napokban 

vétkem egy részéért már megbűnhődtem. Nem 

utolsósorban azért, mert szüntelenül arra gondoltam, hogy 

szüleimnek esetleg szenvedniük kell majd miattam. A 

párbajban ugyanis nem védekeztem volna. 

Albert Henici tűnődőn bólintott. 



 

 

– Elhiszem magának. Annak idején én sem ellenfelem 

szívére céloztam. A vak véletlen vezette éppen oda a golyót 

amelyet lőttem. Büntetésem így súlyosabb lett mint akkor 

lett volna, ha én esem el. Nos, azt hiszem mi ketten 

végeztünk is, jelentette ki a konzul, és felemelkedett ültéből. 

– Nem hiszem, hogy lenne még mit mondanunk egymásnak. 

Heinz ugyancsak felállt. 

– Kérhetek még valamit öntől, konzul úr? 

Henrici bólintott. 

– Mélységesen megbántam, hogy megzavartam a 

méltóságos asszony lelki békéjét. Legyen szíves, mondja ezt 

el neki. Ahhoz nincs bátorságom, hogy az ön vagy a hitvese 

megbocsátását kérjem. 

– Üzenetét adandó alkalommal át fogom adni a 

feleségemnek, felelte a konzul kimért udvariassággal. 

A két férfi néma biccentéssel vett búcsút egymástól. 

Miután az ajtó becsukódott Heinz mögött, Albert Henrici 

mellkasára szorította a kezét, és erőtlenül lehajtotta a fejét.  

– Elég! Elég! – nyögte félhangosan. – Most már elég a 

vezeklésből! Ez minden eddiginél súlyosabb volt. 

Heinz ajkát mély sóhaj hagyta el, amikor kilépett az utcára. 

Érezte, hogy a konzul nagyon nehezen tudott uralkodni 

magán. Szavai örök időkre az emlékezetébe vésődtek. „Soha 

többé nem kerülhetek ilyen helyzetbe. Soha többé nem 

játszhatom mások becsületével” – gondolta, és esküvéssel 

ért fel, ami e percben megfogalmazódott benne. 

Az ifjú Atholf sokáig járkált meg céltalanul a városban. 

Miután lelkében végre csillapodott a vihar, eszébe jutott, 

hogy Felix már bizonnyal nyugtalanul várja, és hazaindult. 

Öccse igazán megérdemli, hogy megnyugtassa. 



 

 

Odahaza azonnal Felixhez sietett, és részletesen 

beszámolt neki a konzulnál tett látogatásáról. Öccse 

boldogan megszorította a kezét. 

– Istennek legyen, hála! – mondta. – Bevallom, sokkal 

rosszabbra számítottam. 

– Én is – bólintott Heinz. – Mindezzel együtt életemben 

nem éreztem még annyira szánalmasnak magam, mint ma 

a konzul előtt. S ha a könnyelműség nem is halt ki egészen 

a lelkemből, ahhoz túlságosan is mélyen gyökerezik, az az 

egy egészen bizonyos, hogy soha többé nem teszem kockára 

mások becsületét. 

Emilie Althof asszony a következő napokban sokszor 

csóválta gondterhelten a fejét, mert aggasztóan komolynak 

és nyugodtnak találta Heinzet. A haszontalan kölyök egy 

ideje nem tett semmi rosszat, és vele sem incselkedett, hogy 

tiszteletlenséget kelljen a fejére olvasnia. A hurut 

mindennek aligha lehetett az oka, és abból már egyébként 

is kigyógyult. 

– Mi van veled, Heinz? – kérdezte meg végül az aggódó 

édesanya. – Megrémítesz, annyira megváltoztál. Roppant 

udvarias, figyelmes vagy velünk, és újabban még anyának 

is szólítasz. 

Heinz, bár semmi kedvet nem érzett hozzá, régi, 

tréfálkozó modorában válaszolt. 

– Következetlen vagy, Milike. Végre azon fáradozom, 

hogy anyuka engedelmes kisfia legyek, erre tessék, neked 

ez sem tetszik. Pedig éppen te hajtogattad mindig, hogy 

előbb-utóbb mindenkinek benő a feje lágya. 

– Jó, jó, de ilyen hirtelen? Bármit mondasz, engem 

akkor is megijeszt, hogy egyszeriben ilyen jó fiú lettél. 

Ráadásul állandóan itthon gubbasztasz. Itt valami nincs 

rendben! 



 

 

Egy ideje már Karl Althof is éles szemmel figyelte 

Heinzet, mert szokatlan viselkedése neki is feltűnt. Ő 

azonban úgy hitte, hogy megtalálta rá a magyarázatot. 

– Hagyd csak, Milike! Ha egy fiatalember minden ok 

nélkül az orrát lógatja, annak csak egy oka lehet. 

Alighanem azzal lep meg bennünket hamarosan, hogy 

eljegyezte magát. 

Althof asszony boldogan felpattant. 

– Szerelmes vagy, Heinz? Valld be, fiam, ha így van! Ki a 

választottad? 

Robert felnevetett. 

– Láttad már valaha is Heinzet úgy, anya, hogy éppen 

nem volt szerelmes? – kérdezte csipkelődve. 

– Szamárság, Robert! Most komolynak látszik a dolog. 

Mondd meg az igazat, Heinz! Tudod, mennyire örülnék, ha 

megnősülnél. A végén még kettős lakodalmat ülhetünk. Az 

lenne csak a szép! Beszélj már, fiam! 

Heinz megsimogatta édesanyja kipirult arcát. 

– A kettős lakodalomból semmi sem lesz, Milike. Sem 

most, sem később. Nem nősülök meg, és jobb, ha ebbe 

minél előbb beletörődsz. 

– Nem nősülsz meg? Mi lesz úgy belőled? 

– Felkészülök Robert és Felix leendő gyermekei gazdag 

bácsikájának szerepére. Igen szép elfoglaltságnak 

gondolom. 

– Komolyodj már meg, Heinz! – korholta az édesanyja 

bosszúsan. 

– Látod, Milike, most meg már megint komolytalannak 

tartasz. 

– Valami egészen biztosan nincs rendben veled. 

– Eláruljam, mi az, Milike? 



 

 

Az asszony lelkesen bólintott, mire fia magához húzta a 

fejét. 

– Másnapos vagyok – súgta a fülébe – de iszonyatosan. 

Milike mérgesen elhúzódott tőle. 

– Az nem tart napokig. 

A fiatalember nagyot sóhajtott. 

– Általában nem, Milike, de ez a macskajaj most 

felettébb ragaszkodó fajta. 

Karl Althof összevont szemmel méregette Heinzet. 

– Netalántán erkölcsi természetű a csömöröd, fiam? Van 

valami a rovásodon? 

Heinz komolyan nézett édesapja okos szemébe. 

– Igen, apa. Megettem, amit főztem, és alaposan 

megfeküdte a gyomromat. 

A családfő bólintott. 

– Ha így áll a dolog, akkor fejezzük be ezt a témát, Milike! 

A gyereknek egészséges a gyomra, úgyhogy nem fog sokáig 

olyasmin rágódni, amin nem változtathat. 

Heinz megszorította édesapja kezét. Karl Althof, mint 

mindig, most is fején találta a szöget, s ezúttal is volt a 

tarsolyában néhány bölcs gondolat. 

– A hasztalan bánkódásnál nincs ostobább 

időpocsékolás, fiam – mondta még, és ezzel részéről lezárta 

ezt a kérdést. 

Felesége azonban még mindig szomorúan sóhajtozott. 

– Csak a gond meg a baj van veletek, fiúk! Azt viszont 

már most megmondom neked, Heinz, hogy nem 

maradhatsz agglegény. Még csak az hiányozna! Én helyes 

kis menyekre vágyom, és egész sor unokára. Csupa lányra, 

mert fiúkkal nem akarok többet vesződni. 

– Ne reménykedj, Milike, és akkor nem is kell majd 

csalódnod – tréfálkozott Heinz. 



 

 

– Igazán sok bánatot okoztok nekem. Nemcsak te, de 

Robert is. Elmondhatatlan örömmel várom az esküvőjét, 

erre ő mit tesz? A világ végén, a város másik felén bérel 

villát, hogy abban éljen majd Trudival. Hetente legfeljebb 

egyszer ha kijutok hozzájuk. 

Karl Althof felkacagott. 

– Szerintem éppen ez a cél, Milike. A fiatalság nem 

akarja, hogy zavarják. 

Emilie asszony tágra nyílt szemmel végignézett az övéin. 

– És akkor nekem mi marad a fiaimból? 

– Nyilván belátod, hogy addig a tieid, amíg nőtlenek, 

utána a feleségükhöz tartoznak majd. 

Milike egészen elveszettnek látszott. 

– Én ezt nagyon másként képzeltem ám! Úgy gondoltam, 

hogy a három fiam mellé kapok három kedves lányt is. 

– Vigasztalódj, anya! Kárpótlásul majd naponta 

átküldjük hozzád a gyerekeinket – mondta Robert 

mosolyogva. 

– Hiszi a piszi! Ha lesznek gyerekeitek, akkor majd őket 

is ki akarjátok sajátítani. Nem, nem! Egyikőtöknek azután 

is itt kell maradnia a házban, hogy megnősült. A harmadik 

emeletet átalakíttatjuk, és szépen éldegélünk majd együtt. 

– Jól van, Milike, a következő, aki megnősül közülünk, 

a harmadik emeleten fog lakni. Megegyeztünk? Ugye, Felix, 

esküvel kötelezzük erre magunkat? 

A legfiatalabb fiú bólintott. 

– Igen, Heinz. Anya megnyugtatására ennyit igazán 

megígérhetünk. 

Robert elérkezettnek látta az időt, hogy másik témát 

vessen fel. 



 

 

– Még nem is mondtam, hogy ma összefutottam 

Henricivel. Nagyon rossz bőrben van szegény. Igencsak 

szívére vehette a felesége betegségét. 

– Én is úgy láttam, amikor legutóbb találkoztunk – 

jegyezte meg Karl Althof. – Iszonyúan aggódhatott. Istennek 

hála, a neje már gyógyulófélben van. Érdeklődtél a 

konzulnál az állapota felől, Robert? 

– Igen, apa. A konzulné jobban érzi magát, a teljes 

gyógyulása érdekében azonban az orvosa tanácsára 

hosszabb időt kell eltöltenie valahol délen. 

– Igazán? Akkor bizonyára hamarosan elutaznak: 

– Mihelyt az orvos engedélyezi. 

Édesapja és Robert beszélgetése közben Heinz az 

ablakhoz sétált. Felix tekintettel volt rá, és ügyesen másra 

terelte a szót, noha szívesen megtudta volna, hogy Helma 

Olfers is elkíséri-e külhonba a konzult és hitvesét. Elhitette 

ugyan magával, hogy jobb neki, ha nem találkoznak, a szíve 

mélyén mégis forrón vágyott a látására. 

Este Heinz, mint mostanában oly gyakran, átment Felix 

szobájába. 

– Zavarhatlak, vagy inkább olvasnál? 

– Gyere csak, a könyv nem szalad el előlem. 

Beszélgessünk? 

– Ha nem dobsz ki, szívesen. Persze nem vehetném rossz 

néven, ha elküldenél, mert újabban folyton a nyakadon 

lógok. 

– Aminek én nagyon örülök, Heinz. Mindemellett nem 

kellene így elzárkóznod a világtól. 

Az idősebbik fivér cigarettára gyújtott. 

– A félelem tart itthon, hogy nem tudom betartani a 

fogadalmaimat. 

– Miféle fogadalmakat? 



 

 

– Valójában csak egyről van szó. Nem akarok szerelemre 

gyúlni. Soha többé nem lehet közöm egy nőhöz. 

Felix jóindulatúan felnevetett. 

– Ezt aligha bírod majd sokáig. 

– Gondolod? 

– Igen, így gondolom, meg aztán ostobaság is. Ezzel nem 

teszed meg nem történtté a dolgokat. Keress magadnak egy 

helyes, kedves lányt, és nősülj meg! Azt hiszem, ez lenne a 

legjobb neked. 

Heinz ledobta magát a kanapéra, és cigarettája füstjébe 

bámult. 

– Most még te is ezzel jössz! Nem, nem, öregem, abból 

semmi sem lesz. Nem nősülök meg, mert csak egy hónapig, 

jó esetben talán kettőig lennék képes arra, hogy hű 

maradjak a feleségemhez. 

– Minden eltökéltségeddel együtt? 

– Úgy bizony! Nem bújhatok ki a bőrömből. 

– Csak mert még nem találtad meg az igazit. 

– Jaj, ne gyere már nekem ezzel az elkoptatott 

közhellyel! Vannak, akik alkalmasak a házasságra, és 

vannak, akik nem. Én egészen biztosan ez utóbbiak közé 

tartozom. Aggastyán koromig biztosan nem nősülök meg. 

– Aggastyánként viszont már nem fognak kapkodni 

utánad a nők. 

Heinz felugrott ültéből. 

– Jól mondod. Akkor már biztosan csak olyan feleségre 

tehetnék szert, aki egy másik férfiról álmodna, és nem 

rólam. Ezért sem fogom soha a házasság igájába hajtani a 

fejemet. De most már beszéljünk inkább rólad, Felix! Mi a 

helyzet Helma Olfers kisasszonnyal? Meddig jutottál vele? 

A saját bajom miatt minden egyébről megfeledkeztem. Te, 

öcskös, én mondom neked, remek teremtés az a lány! Jobb 



 

 

feleséget nem is kívánhatnál magadnak. Miért nem lépsz 

már? Addig tétovázol, amíg a végén majd valaki elhalássza 

előled. 

Felix tenyerébe temette az arcát. 

– Ne fáradj, Heinz! Olfers kisasszony már kikosarazott, 

és elutasítását még csak nem is csomagolta szép szavakba. 

Ezzel ennek az ügynek egyszer s mindenkorra vége. 

Heinz felkapta a fejét. 

– Kosarat kaptál tőle? 

– Igen. 

– Ezt nem értem! Megesküdtem volna rá, hogy Olfers 

kisasszony szerelmes beléd. 

– Ezek szerint tévedtél. 

Heinz eltűnődve nézett maga elé. Mikor álltál elébe? – 

kérdezte aztán, és látszott rajta, hogy még mindig nem akar 

hinni a testvérének. – Meséld el, hogy történt! Előttem 

igazán nem kell titkolóznod. 

Felix kelletlenül bár, de eleget tett bátyja kérésének, és 

miután elhallgatott, Heinz még tűnődőbb lett. 

– Szerinted ez kikosarazás volt? – kérdezte. 

– Szerinted talán nem? Csak nem akarod elhitetni 

velem, hogy egy lány, még ha valóban fáj is a feje, elszalad, 

mielőtt az a férfi, akit egyébként szeret, megkérhetné a 

kezét? 

Heinz sokáig nem válaszolt. Az a bizonyos szerda 

délután járt a fejében, és emlékezetébe idézte Helmának a 

konzul házában lejátszódott jelenetben betöltött szerepét. 

Lelki szemei előtt megjelent a lány zavart arca, amint 

meglepte őket Verával, majd amikor ő bevonja a konzulnak 

előadott komédiájába. Felix kevéssel azután kérte meg 

Helma kezét. Tökéletesen érthető, ha az események 

kibillentették lelki egyensúlyából a lányt. Finom érzéseit 



 

 

sérthette, hogy valóban feleségül kérték, miután alig egy 

órával korábban valaki mással lánykérési színjátékot kellett 

előadnia. Ki tudja, mi ment végbe benne abban a 

pillanatban, amelynél szerelmi vallomásra 

alkalmatlanabbat elképzelni is nehéz volna. 

„Lehet, hogy egyéb bűneim mellett még öcsém 

boldogtalanságának is én leszek az okozója? – kérdezte 

Heincz  önmagától gondolatban. – S ha valóban így van, 

hogyan tehetném jóvá, amit akaratomon kívül elkövettem?” 

Nem tudta, megossza-e kétségeit Felixszel, és rábírja-e 

arra, hogy mégiscsak tegye fel Helmának azt a kérdést, 

amelyet ő akkor este nem volt hajlandó meghallgatni. Heinz 

végül arra jutott magában, hogy hiába próbálkozna öccse 

meggyőzésével, Felixnek mindig is kevés volt az önbizalma, 

és nem szánná rá magát újabb vallomástételre. Meg aztán 

talán ő is hibát követne el, ha hiú reményeket ébresztene 

az öccsében. Elvégre tévedhetett is, amikor úgy gondolta, 

hogy a kis társalkodónő szereti Felixet. 

„Nem, ha valakinek itt lépéseket kell tennie, akkor az a 

valaki csakis én lehetek” − vonta le Heinz a következtetést, 

és eldöntötte, hogy mindenképpen megpróbál majd beszélni 

Helmával. Egyébként sem köszönte még meg neki mindazt, 

amit érte tett. Határtalanul tisztelte „a bátor kis teremtést”, 

akit boldogan elfogadott volna sógornőjének. Helma 

ráadásul Milikének is eszményi menye lenne. Ő biztosan 

húzódozás nélkül beköltözne a házuk harmadik emeletére, 

és nem tartana igényt városi villára, mint Róbert 

jövendőbelije, akitől Milike még tart is, bár ezt soha nem 

vallaná be. 

Mindent egybevetve, nagy kár lenne, ha két olyan remek 

ember, mint Felix és a kis társalkodónő, nem találna 

egymásra. Heinz most már egészen biztos volt abban, hogy 



 

 

beszélnie kell Helmával. Méghozzá mielőbb, mert könnyen 

elképzelhető, hogy Henriciék őt is magukkal viszik Itáliába. 

Tehát okvetlenül mihamarabb szót kell váltania vele, hogy 

kiderítse, valóban nincs-e Felixnek semmi esélye nála. Ha 

így lenne, akkor az öccsének nem is kell megtudnia, hogy ő 

beszélt Helmával. 



 

 

XIV. 

Helma odaadóan és önfeláldozóan ápolta Verát. A két nő 

között sajátságos kapcsolat alakult ki, szinte már olybá 

tűnt, hogy szerepet cseréltek. A konzulné gyenge és 

akarattalan volt, mindenben alárendelte magát ápolójának, 

a lány pedig szinte már úgy gondoskodott a betegről, 

mintha gyengéd édesanyja lenne. Nem maradt előtte titok, 

hogy Vera Henrici testi bajai közel sem olyan súlyosak, mint 

a lelkiek. Miután az asszony túljutott a válságon, és már 

láztalanul feküdt ágyában, Helma vidám olvasmányokkal 

igyekezett felderíteni, vagy legalábbis elterelni figyelmét 

szomorú gondolatairól. 

Ebbéli fáradozásában ereje szerint a konzul is 

támogatta, aki egyébként soha nem maradt hosszabb ideig 

a betegszobában, mert jól látta, hogy hitvese azonnal 

nyugtalan lett, ha ő leült az ágya mellé. Vera tekintete 

olyankor mindig Helmát kereste, és valamilyen ürüggyel 

maga mellett tartotta, ha a lány tapintatosan vissza akart 

vonulni. 

Albert Henrici ezért a lehető legrövidebbre fogta 

látogatásait. Megértette, hogy hitvese fél kettesben maradni 

vele, noha ő egyetlen szóval sem említette a történteket. Úgy 

azonban soha nem lépett be az ajtón, hogy ne lepte volna 

meg valamilyen figyelmességgel Verát. Gyönyörű 

virágcsokrokat, különleges gyümölcsöket és szórakoztató 

olvasnivalót hozott neki, s gyakran beszélt közelgő 

utazásukról. Viselkedése már-már olyan atyai volt, hogy 

Vera lassanként leküzdötte szorongását, és nem félt 

kettesben maradni az urával. A legnyugodtabb mégis akkor 

volt, ha maga mellett tudhatta Helmát. 



 

 

A konzulné mélységesen szégyellte magát a két jóságos 

ember előtt. Nem tudta, mivel érdemelte ki ezt a nagy 

szeretetet, amikor nem szolgálta meg. Sőt! Férjét 

mélységesen megsértette, Helmát pedig korábban szinte 

észre sem vette. Most mégis mind a ketten azon fáradoznak, 

hogy elfeledtessék vele a fájdalmát. 

A fájdalom azonban még mindig tűzként perzselte az 

asszony lelkét. „Eldobtak, visszautasítottak!” – 

visszhangzottak fülében újra meg újra a rettenetes szavak. 

Visszautasította az a férfi, akinek pedig testestül-lelkes- tül 

oda akarta adni magát. Ellökte magától, eldobta, s ami 

köztük volt, számára nem jelentett többet futó 

fellángolásnál. 

És ő ennyiért, valójában semmiért akarta elhagyni a 

férjét, aki elmondhatatlanul szereti őt, aki mindent 

megbocsátott neki, amit elkövetett ellene. Ezért csapta be 

és árulta el, s nem gondolt azzal, hogy lelke mélyéig 

megbántja azt a jó embert. Rossz volt, önző, csakis a saját 

boldogságát tartotta szem előtt. Érdemelt-e mindezek után 

mást, mint megaláztatást? 

Vera látta, hogy a konzul arca mindig sápadt, elgyötört, 

szeme örökké fátyolos volt, ha bement hozzá. Tudta, hogy 

férje ugyanúgy szenved, mint ő, és mégis mindent elkövet 

azért, hogy segítsen rajta. Nem gondol önző módon magára, 

és úgy törődik vele, mintha csakis neki kellene fájdalmakat 

elviselnie. 

Az asszony újra meg újra azon töprengett magában, 

sikerülhet-e ostoba szívét rávennie arra, hogy azért 

dobogjon, aki érdek nélkül imádja őt, és akit ő végtelenül 

boldoggá tehetne a szerelmével. Nem tudná-e azt a másikat 

kitörölni a szívéből, ha őszintén akarná? Képes lesz-e 

elfeledni Heinz Althof napsugaras, gyengéd tekintetét és 



 

 

vidám nevetését? Elmúlik-e valaha is iránta érzett szerelme, 

az a dőre szerelem, amiből a férfi nem kért? 

Albert Henrici érezte, hogy felesége csendes, ám annál 

súlyosabb küzdelmet folytat önmagával. Fájt neki, hogy 

ebben nem lehet segítségére, és a lehető legkíméletesebben 

bánt vele, ha már többet nem tehetett érte. Be kellett látnia, 

hogy hitvese szívén ejtett sebeket csakis az idő gyógyíthatja 

be, senki és semmi más. 

Vera és Helma viszonya közben egyre bensőségesebb 

lett. Egyik nap, amikor a lány megint azon fáradozott, hogy 

felvidítsa a beteget, a konzulné arcán hirtelen meleg mosoly 

áradt szét. 

– Valójában miért tesz meg ennyi mindent értem, 

Helma? Nem vet meg a lelke mélyén? Nem tettem magam 

visszataszítóvá a szemében azzal, amit műveltem? Aki tiszta 

és érintetlen, mint maga, az szigorúan ítél a megtévedtek 

fölött. 

A lány határozottan megrázta a fejét. 

– Tudom, hogy a méltóságos asszony nagyon 

boldogtalan, és nekem ennyi elég magyarázatul. Úgy 

gondolom, mi, emberek valamennyien esendők vagyunk, és 

kölcsönös szeretettel kell igyekeznünk segíteni egymáson – 

felelte, és szelíden megsimogatta az asszony ernyedt kezét. 

Vera szemét könny lepte el. 

– Gyermekem, drága, jóságos gyermekem! Maga nem is 

tudja, milyen fontos lett számomra ezekben a nehéz 

időkben – sóhajtotta, és elhallgatott, mintha azt mérlegelné, 

kimondja-e, ami eszébe jutott. – Teljesíti szívem egyik 

leghőbb kívánságát, Helma? – kérdezte aztán. 

– Bármit, kedves konzulné asszony. 

– Akkor ezentúl tegezzük egymást, és legyen a 

barátnőm! Életemben maga lenne az első. Hogy mindeddig 



 

 

senkihez sem fűzött barátság, annak alighanem én voltam 

az oka. Mindig parancsolgattam, örökösen 

türelmetlenkedtem, mert szomorú viszonyok közepette 

nőttem fel. Soha nem éreztem késztetést arra, hogy 

megnyíljak valaki előtt, lélekben még édesanyám is idegen 

maradt számomra. Most azonban barátságra vágyom, s azt 

hiszem, ezt a vágyat maga ébresztette fel bennem. 

Egyébként is úgy érzem, más ember lettem, amióta… 

amióta kimentettek a folyóból. A régi Verát örökre elnyelték 

a habok… Elfogad hát barátjának? 

Helma őszinte szívélyességgel megszorította az asz- 

szony kezét. 

– Szívesen, és boldog örömmel. De nem lesz ellene 

kifogása a konzul úrnak? Én valójában csupán fizetett 

alkalmazott vagyok… 

Vera szomorú mosollyal megrázta a fejét. 

– Tapasztaltad egyszer is, hogy a férjem megtagadott 

tőlem valamit, ami örömet okozott nekem? Bárcsak 

viszonozhatnám a jóságát! 

A lány megsimogatta a konzulné arcát. 

– Sikerülni fog, ha erősen akarod. 

– Gondolod? Őszinte akaratban nálam nincs hiány. 

Amíg azonban a buta szívemet nem sikerül legyőznöm, 

addig hiába igyekszem boldoggá tenni az uramat. 

Nyugalmat és békét csak akkor biztosíthatok számára, ha 

azt mondhatom neki: mindenen túl vagyok. 

– Egy napon erre is képes leszel, Vera. Az idő minden 

sebet begyógyít. 

Az asszony arcán halvány mosoly suhant át. 

– Olyasmiről beszélsz, gyermekem, amiről, Istennek 

hála, mit sem tudhatsz. Én azonban megígérem neked, 

hogy elszántan küzdeni fogok önmagam ellen. Csak időre 



 

 

van szükségem, időre és rád. Kérlek, ne hagyj most egyedül. 

Ha nem vagy velem, mindig félelem tör rám, bár nem 

tudnám megmondani, miért. Ugye, mellettem maradsz 

akkor is, ha majd elutazunk Itáliába? 

Helma egy pillanatig habozott, mert Felix Althofra kellett 

gondolnia, ám aztán gyorsan igennel válaszolt. Vera kis idő 

múlva békésen elaludt, ő pedig töprengve üldögélt az ágya 

mellett, és gondolatai megint Felixhez röpültek. A végzetes 

nap óta nem látta, és nem is hallott felőle. Miért hallgat 

vajon, s miért nem tette fel neki levélben azt a kérdést, 

amelyet akkor szóban nem tehetett fel? A konzulné 

betegségéről bizonnyal értesült a szüleitől, érthető hát, hogy 

nem jött el személyesen hozzá, hiszen mégsem kérheti meg 

a kezét úgy, hogy a beteg ágya mellől kell elszólítania. De 

írni azért írhatott volna, miután egyértelműen elárulta a 

szándékát. Nem sejti, nem érzi, milyen nyugtalanul várja, 

hogy nyilatkozzon? 

Helma az eltelt hetekben néhányszor rövid sétát tett, 

hogy friss levegőt szívjon, és lépteit olyankor egy titkos vágy 

mindig az Althof cég közelébe irányította. Önmagának sem 

vallotta be, de abban reménykedett, hogy ott majd 

összetalálkozik Felixszel. Nem volt azonban szerencséje, 

mert még távolról sem látta soha a szívének oly drága férfit. 

Egyszer még azt is eltökélte, hogy bemegy a kalapboltba, és 

vásárol valamilyen apróságot, ám végül szégyenlősen 

visszafordult, mielőtt odaért volna. 

Most pedig hamarosan Olaszországba kell utaznia, talán 

anélkül, hogy Felixet előtte egyszer is láthatná. Úgy érezte, 

akkor mindennek örökre vége, az elválás lelkének 

valamennyi édes reményét lerombolja. 

Jaj, miért is éppen azon a boldogtalan napon akarta 

Felix kimondani a döntő szót! S neki miért kellett ostoba 



 

 

módon elveszítenie az önuralmát ahelyett, hogy minden 

rosszról, a kettejüket elválasztó minden akadályról 

megfeledkezett volna abban a boldogító pillanatban? 

Most azonban már elkésett azzal, hogy 

szemrehányásokkal illesse magát. Ám ha csak egyszer is 

láthatná még Felixet, ha biztos lehetne abban, hogy szereti 

és feleségének akarja őt, akkor ezer örömmel kísérné el 

Verát és a konzult a hosszú útra. Így azonban, 

bizonytalansággal a lelkében, az elutazásnak még a 

gondolata is elviselhetetlen. 



 

 

XV. 

Egyik nap Heinz öccse kíséretében Robert Althof bérkocsiba 

ült, és kivitette magát a villájába, hogy megnézze, hol 

tartanak a lakberendezők. A ház teljes berendezését 

kicserélték, és a munkálatoknak nemsokára be kellett 

fejeződniük, mert közeledett az esküvő napja. A két testvér 

a szemle végeztével ugyanazzal a kocsival indult haza. 

Éppen a főtér mellett hajtottak el, amikor megpillantották 

Helma Olferst. Mindketten üdvözölték, és Heinz még utána 

is fordult. Amikor meglátta, hogy a lány egy édességboltba 

ment be, gyors elhatározással szólt a kocsisnak, hogy álljon 

meg. Semmiképpen sem akarta elszalasztani az alkalmat, 

hogy beszélhessen Helmával. 

Robert elképedve nézett az öccsére, aztán halkan 

Rittyentett egyet. 

– A kis társalkodónő nyomába akarsz eredni? – 

kérdezte. 

Heinz összevonta a szemöldökét. 

– A nyomába eredni? Ő nem olyan ifjú hölgy, akinek 

csak úgy a nyomába eredhet az ember. Viszont lehet, hogy 

komoly beszélnivalóm van vele. Mindenesetre szoríts, hogy 

ő legyen a sógornőd – felelte roppant komolyan, ám aztán 

elnevette magát bátyja megrökönyödött ábrázata láttán. 

– Ekkora ostobaságot nem követhetsz el! – jelentette ki 

Robert. 

– Ne ítélj olyan dolog felett, amit nem értesz! Menj csak 

nyugodtan haza! De ha otthon egyetlen szót is szólsz erről, 

akkor megöllek, vagy öt perccel az esketésetek előtt 

elrabolom a menyasszonyodat. Megértetted? 

– Heinz, várj! Beszéljünk! 



 

 

– Egy szót sem. Nincs időm. Ha odahaza tudni akarnák, 

hol vesztettél el, és okosabb nem jut eszedbe, mondd azt, 

hogy az Északi-sarkra utaztam, vagy a városháza 

tornyának a csúcsán üldögélek. Lódíthatsz bármit, csak az 

igazat nem árulhatod el. 

Robert még mondani akart valamit, de öccse már 

becsapta a kocsiajtót. 

– Az úr tovább megy a Tamás térre – kiáltott oda a 

kocsisnak, aztán elindult a bolt felé, amelyben Helma 

eltűnt. 

Nem telt bele sok idő, és a lány már ki is lépett az ajtón. 

Nem vette észre Heinzet, aki egy darabig követte a forgalmas 

utakon, de nem szólította meg. Csak akkor lépett oda mellé, 

amikor Helma befordult egy csendesebb utcába, amelyben 

széles előkertek terültek el a házak előtt. 

– Jó napot, nagyságos kisasszony! 

A lány felriadt a gondolataiból, és zavartan pillantott 

Heinzre. 

– Jó napot, Althof úr! – felelte gépiesen. 

– Nagyságos kisasszony, megragadom az alkalmat, hogy 

néhány szót váltsak önnel. Régóta lesem már ezt a 

pillanatot, de most, Istennek hála, elérkezett végre. 

Elkísérhetem egy darabon? Nagyon szépen kérem, engedje 

meg. 

Helma csak egyetértő bólintással válaszolt. Roppant 

kellemetlen volt számára ez a találkozás, ugyanakkor azt 

remélte tőle, hogy végre hallhat Felix felől. Csakis ezért nem 

utasította vissza a férfit. 

A lány egyetlen szóval sem sietett a segítségére, így hát 

Heinz végül úgy döntött, hogy egyelőre saját magáról beszél. 

– Nagyságos kisasszony, eleddig sajnos nem volt 

lehetőségem arra, hogy kifejezzem önnek a hálámat. Ha 



 

 

kegyed nem vállal szerepet abban a kínos helyzetben, az 

kiszámíthatatlan következményekkel járhatott volna. A 

híradását is őszinte szívvel köszönöm. 

Helma arca világosan elárulta, hogy kínosan érintik a 

férfi szavai. 

– Kérem, borítsunk fátylat erre az ügyre, Althof úr. 

Bizonyára megérti, hogy nem szeretnék erről beszélni – 

mondta. 

– Nagyon is megértem, kedves kisasszony. Ennek 

ellenére köszönetet kellett önnek mondanom. Örülnék, ha 

hálámat tettekben is leróhatnám. 

A lánynak ráncba szaladt a homloka. 

– Ön nem tartozik hálával nekem, Althof úr. Amit 

tettem, azokért az emberekért tettem, akiknél otthonra 

leltem. Őket akartam megóvni a szerencsétlenségtől, és a 

szívemre hallgatva cselekedtem. 

Heinz fürkészőn nézett Helma komoly szemébe. 

– Meglehet, így volt, de mégiscsak teljesítette a 

kérésemet, és értesített. Azért már csak kifejezhetem a 

köszönetemet? 

Helma futó pillantást vetett rá. 

– Vegyük úgy, hogy megtörtént! 

– Most pedig ne zaklasson tovább! Ugye, ez lett volna a 

folytatás, amit nem mondott ki? 

– Nem szeretném az idejét rabolni – fogalmazott a lány 

kitérően. 

A férfi elmosolyodott. Sajnálom, de kis ideig még 

okvetlenül a terhére kell lennem. Kérem, mondja el, hogy 

van a konzulné asszony, s hogy az én hibámból 

tönkrement-e a házassága. A férjét nem volt merszem erről 

megkérdezni. 

Helma komoly pillantást vetett Heinz sápadt arcára. 



 

 

– A konzul úr túlságosan is nemes lelkű és jóságos 

ember ahhoz, hogy megtorolja a feleségén, amit elkövetett 

ellene. Mindketten nagyon boldogtalanok azonban, és 

sebeiket csakis az idő gyógyíthatja be. 

– Mit gondol… a konzulné kiheveri majd a történteket? 

– kérdezte a fiatalember feszengve, és arcáról lerítt, hogy 

gyötri a lelkiismeret. 

A lány szívében iránta is szánalom ébredt. 

– Remélem, férje határtalan szeretetében vigaszra talál 

majd, bár így is hosszú időbe telhet, amíg teljesen rendbe 

jön. 

– Testileg már felépült? 

– A tüdőgyulladásból kilábalt, de az orvos hosszabb 

itáliai tartózkodást javasolt neki. Jövő héten utazunk. 

Heinz egyszeriben megfeledkezett saját magáról. Felixre 

kellett gondolnia, és mindennél erősebb volt az a vágya, 

hogy rajta segíthessen. 

– Maga is a konzulékkal tart, nagyságos kisasszony? 

– Igen. 

– Felix öcsém szomorú lesz, ha ezt meghallja – mondta 

Heinz, és közben éles szemmel figyelte a lányt. 

Helma elvörösödött. Egyetlen szót sem bírt kinyögni 

válaszképpen, és zavarában megszaporázta a lépteit, 

mintha csak önmaga elől menekülne. 

Az ifjú Althof felettébb elégedett volt azzal, amit látott. A 

lány viselkedését bárminek értelmezhette, csak 

közömbösségnek nem, és eltökélten nem tágított mellőle. 

Ugye, tudja, hogy a fivérem roppant bánatos lesz? – 

kérdezte. 

Helma nyugalmat kényszerített magára. 



 

 

– Honnan tudnám? – kérdezte, és kétségbeesése adta 

bátorsággal folytatta: – Rég nem láttam a tisztelt öccsét, 

Althof úr. Hogy szolgál a kedves egészsége? 

Heinz figyelmét nem kerülte el a lány hangjának enyhe 

remegése. 

– Makkegészséges, csak a lelkére nehezedik súlyos 

bánat. 

Helma elsápadt, de nem válaszolt, és a tekintetét sem 

emelte fel. 

– Bizalmasan szólok önhöz, nagyságos kisasszony – 

folytatta Heinz mert tudom, hogy kegyed jó barátja 

Felixnek. Talán megmondhatná, hogyan segíthetnék rajta. 

– Én? Hogyan szolgálhatnék én efféle tanáccsal? – 

kérdezte a lány zavartan. 

– A nők csodákra képesek ezekben a dolgokban. Ügyes 

ujjakkal a kibogozhatatlannak tetsző csomókat is 

könnyedén kioldozzák. Bizton hiszem, hogy ön segíthet. 

Csak akarnia kell. 

– Lehet, hogy téved. 

– Nem, nem! Kérem, hallgasson meg. Az öcsém komoly, 

csendes ember, és betege a gondolatnak, hogy tökéletlen 

lába miatt soha nem nyerheti el egy nő igaz szerelmét. 

Minden zárkózottsága ellenére kiszedtem belőle, hogy 

szerelmes egy ifjú hölgybe. Az olyan természet, mint az övé, 

az életben csak egyszer szeret, de akkor testestül-lelkestül. 

Hosszú időbe telt, amíg döntésre jutott, hogy feleségül kéri 

az ifjú hölgyet, s végre-valahára összeszedte minden 

bátorságát. Még fel sem tette azonban a döntő kérdést, 

amikor az ifjú hölgy egyértelműen elutasította. Felix most 

azt hiszi, azt kell hinnie, hogy kikosarazták. 

Helma hirtelen a fiatalember felé fordult. Rémült arca 

láttán Heinznek csak nagy nehezen sikerült megállnia, hogy 



 

 

ne mosolyodjék el győzedelmesen. Mivel a lány nem 

mondott semmit, kénytelen-kelletlen ő beszélt tovább. 

– Számomra viszont nem egyértelmű a helyzet. A fiatal 

lányok gyakran kiszámíthatatlanok, szeszélyesek. Minden 

tőlem telhetőt elkövettem azért, hogy elhitessem az 

öcsémmel, valójában nem is kapott kosarat. De mert jól 

ismerem, tudom, hogy soha nem fogja megismételni a 

lánykérést. Sajnos, nincs elegendő önbizalma, és 

túlságosan szerényen gondolkodik önmagáról. Azzal is 

tisztában vagyok azonban, hogy Felix szeretetre méltó 

ember és talpig férfi. Szívesen kideríteném, hogy az a 

bizonyos ifjú hölgy valóban nem szereti-e az öcsémet, és 

igazán kosarat adott-e neki. Ebben… kellene a segítségemre 

lennie, nagyságos kisasszony. 

Helma összeszorította a száját, mintha vigyázna, hogy 

még véletlenül se csússzon ki rajta elhamarkodott válasz. 

– Hajlandó segíteni nekem, nagyságos kisasszony? – 

kérdezte a fiatalember szívhez szólóan. 

A lány könnytől csillogó szemmel nézett fel rá. 

– Mit kellene tennem? – kérdezte csendesen. 

Heinz arca nagyon komoly lett. 

– Nagyságos kisasszony ismeri azt az ifjú hölgyet… 

éppoly jól, mint saját magát – felelte. – Hálára kötelezne, ha 

esetleg elérné nála, hogy megsúgja nekem, valóban kosarat 

akart-e adni az öcsémnek, vagy csak nem kívánt éppen 

azon a balvégzetű napon határozni a sorsa felől, és ezért tért 

ki Felix kérdése elől. 

Helma egyszeriben úgy nézett rá, hogy Heinz szívét 

melegség öntötte el, és szinte már testvéri érzések ébredtek 

benne a fiatal teremtés iránt. 

– Attól az órától fogva szánalmasnak, aprócska 

porszemnek érzem magam ön előtt, kedves Helma 



 

 

kisasszony – folytatta. – Ráadásul még azzal is szembe kell 

néznem, hogy viselkedésemmel veszélybe sodortam az 

öcsém boldogságát, és ez a gondolat nem hagy nyugodni. 

Bárcsak segíthetnék önnek és Felixnek! Akkor nekem is 

hasznomat venné valaki. Magával kapcsolatban kezdettől 

fogva azt éreztem, jó volna, ha ilyen testvérhúgom lenne. 

Kedves Helma kisasszony, nem lehetne a húgocskám? 

Kérem, árulja el, igazam volt-e, amikor azt hittem, hogy 

Felix sokat jelent magának. 

A férfi olyan őszinte melegséggel beszélt, hogy a lány 

nem volt képes továbbra is eltagadni előle az érzéseit. 

– Erre a kérdésre csak akkor válaszolhatok, ha a fivére 

teszi fel nekem – felelte csendesen, de jól érthetően és 

határozottan. 

Heinz megragadta a kezét. 

– Amit mondott, az számomra vallomással ért fel. 

Másként beszélne, ha nem szeretné Felixet. Kedves kis 

sógornőm… Ne, ne tiltakozzék! Mától fogva kedves kis 

sógornőmnek fogom szólítani. Sokat kell majd fáradoznia, 

amíg jóváteszi, hogy szegény öcsémnek szenvednie kellett 

maga miatt. 

Helma elmosolyodott lányosan szemérmes, mégis 

huncut mosollyal. 

– Hogyan lássak hozzá? – kérdezte. 

– Legelőbb is segítenie kell elérnem Felixnél, hogy annak 

rendje és módja szerint feleségül kérje magát – felelte Heinz 

megint a régi, derűs hangján. 

A lány határozottan megrázta a fejét. 

– Nem, ebben semmiképpen sem lehetek a segítségére. 

– Úgy? És ezt nevezi igaz szerelemnek? Egyszeriben 

ilyen kicsinyes lett? Maga, akit örökösen a bátorságáért és 

a jó szívéért csodáltam? 



 

 

Helma nagyot sóhajtott. 

– Istenem, akkor sem állhatok oda az öccse elé azzal, 

hogy tessék, itt vagyok, kérdezz meg végre, akarok-e a 

feleséged lenni – mondta kissé szomorkásan mosolyogva. 

– Pedig ez lenne a legkézenfekvőbb megoldás. Belátom 

azonban, hogy abban a helyzetben minden hősiessége 

csúfos kudarcot vallana. Ne féljen, ennél azért könnyebb 

sorsot szánok magának. Valójában elég lenne, ha 

beszámolnék a beszélgetésünkről Felixnek, aki ettől 

biztosan felbátorodna. Igen ám, de hol találkozhat magával? 

Jól tudja, milyen viszonyban vagyok a konzul házával, és 

tapintatos természete nem engedné meg, hogy ott keresse 

fel kegyedet. Sok időnk nincs, mert semmiképpen sem 

utazhat el úgy, kedves Helma kisasszony, hogy ne 

nevezhetném hivatalosan is a sógornőmnek. Egyetlen 

lehetőség marad csupán. Meg kell látogatnia édesanyánkat, 

mondjuk azért, hogy elbúcsúzzék tőle, mielőtt 

Olaszországba indul. 

– No de… Nem hiszem, hogy helyénvaló lenne egy ilyen 

látogatás – mondta a lány félénken. 

– Szégyellje magát, kis sógornőm! Annyi bátorsága 

sincs, hogy ártatlan búcsúlátogatást tegyen? 

Helma felnevetett. 

– Valóban ártatlan lenne az a látogatás? – kérdezte 

huncutul. 

– Természetesen. Egyszerűen csak eljön, hogy 

elköszönjön a szüleimtől. Arról pedig igazán nem tehet, 

hogy hála nekem, véletlenül összefut majd az öcsémmel. 

A lány megint nagyot sóhajtott. 

– Bárcsak olyan egyszerű volna, ahogy maga elképzeli! 

Mit fognak gondolni rólam a szülei, hogy csak úgy beállítok 

hozzájuk? 



 

 

– Ezt bízza rám! Én majd jó előre felkészítem Milikét, ó, 

bocsánat, édesanyánkat, aki mi mást tehetne, mint hogy 

szerető keblére öleli kegyedet. 

– Ennyire biztos abban, hogy a szüleik örömmel 

fogadnának menyüknek egy szegény társalkodónőt? – 

kérdezte Helma még mindig tétován. 

A fiatalember nevetve nézett a szemébe. 

– Ha teljesít egyetlen feltételt, akkor semmi kétségem 

nem lehet efelől. 

– Mi lenne az a feltétel? 

– Meg kell ígérnie, hogy Felixszel a házunk harmadik 

emeletén fognak élni. Édesanyám ragaszkodik ahhoz, hogy 

legalább az egyik menyével együtt lakhasson, akit 

eláraszthat három fia mellett eleddig kényszerűen elfojtott 

gyengéd szeretetével. Szavunkat adtuk neki, hogy a 

következő, aki Robert után közülünk megnősül, feleségével 

a házban fog élni. Nyugodtan beleegyezését adhatja. Anya 

jótét lélek, legfeljebb a szeretetével öli majd meg kegyedet. 

Helma felnevetett, de a szemében könny csillogott. 

– Gyönyörű képet festett elém a jövőről. 

– Amit a valóság egészen biztosan túlszárnyal majd. A 

mennyországban fogja érezni magát nálunk, kedves kis 

sógornőm. Most már csak azt mondja meg, mikorra 

jelenthetem be édesanyánknál! Mindjárt ma délutánra? 

Vagy az nem megoldható? 

– Nem. Ma már nem hagyhatom magára a konzulné 

asszonyt. 

– Akkor hát holnap? 

A lány még habozott kicsit, aztán elszántan felszegte a 

fejét. Nem akarta másodszor is kockára tenni a 

boldogságát. 

– Igen. Holnap délután négykor jó lesz? 



 

 

– A legjobb. Adja a szavát, kérem. Ha nem tesz komoly 

ígéretet, attól kell tartanom, hogy a végén még inába száll a 

bátorság. 

– Szavamra elmegyek! 

– Ez már beszéd! Most viszont nem kísérem tovább, mert 

mihamarabb otthon szeretnék lenni. Végre megint egészen 

könnyű a szívem. De lenne még egy óriási kérésem 

magához, derék kis sógornőm. 

– Éspedig? – nézett rá kérdőn Helma. 

– Segítsen, hogy könnyíthessek kicsit a 

lelkismeretemen! Kegyed sokat van együtt a konzulnéval, 

talán meggyőzhetné arról, hogy egy magamfajta lókötő 

méltatlan a szerelmére. Megértethetné vele, hogy az ura 

sokkal jobb, nemesebb, szeretette méltóbb, mint én vagyok. 

Igen, a konzul valóban páratlanul remek ember, és csakis 

tisztelettel adózhatom a lelki nagysága előtt. Ha maga 

mondja neki, a konzulné talán elhiszi majd, hogy én a férje 

nyomába sem léphetek. 

– Minden tőlem telhetőt el fogok követni, de nem tudom, 

lesz-e eredménye. A szív makacs jószág, és nemigen hallgat 

észérvekre. Az idő alighanem többet ér majd el, mint a mi 

összes jó szándékunk. 

– Nagyon rossz véleménnyel van rólam, drága kis 

sógornőm? – kérdezte Heinz félig komolyan, félig 

tréfálkozva. 

A lány megrázta a fejét. 

– Alapjában véve sosem voltam, csak a könnyelműsége 

miatt haragudtam nagyon. 

– Istennek legyen hála! Bevallom, sokat adok a 

véleményére. Most viszont ég áldja! 

Helma kezet nyújtott a férfinak, és kedvesen, szívélyesen 

rámosolygott. 



 

 

– Őszinte köszönetem mindazért, amit ma elmondott 

nekem. 

– Maga csak ne köszönjön nekem semmit! Sokkal többel 

is adósa lennék. 

– Nem, nem, éppen ellenkezőleg! 

– Rendben van, ez esetben adandó alkalommal majd 

behajtom a háláját. Akkor hát viszontlátásra holnap 

délután négykor, drága kis sógornőm! 

– A viszontlátásra! 

Szívélyes kézszorítással búcsút vettek egymástól, aztán 

ki-ki ment a maga dolgára. 

Heinz éppen csak hazaért, amikor máris összefutott 

Roberttal, aki megfogta a kabátgombját, hogy ne siethessen 

el mellette. 

– Ugye, nem követtél el ostobaságot, és nem a kis 

társalkodónő miatt állíttattad meg a főtérnél a kocsit? 

Öccse pimasz mosollyal nézett vissza rá. 

– Miért lenne az ostobaság, drága Robertem? 

– Eredj már! Sokkal jobb partit is csinálhatsz. 

– Ha a te fejeddel gondolkodnék, alighanem úgy is 

tennék. De mondok én neked valamit, Robert. Én sem 

avatkoztam a dolgodba, amikor eljegyezted magad. Akkor te 

most mire fél szólnál bele abba, hogy ki legyen a 

jövendőbelim, ha nősülni készülnék? 

– Ugyan, kérlek, az én választásomat senki sem 

kérdőjelezheti meg. 

– Az anyagi hátterét illetően valóban nem. Minden más 

tekintetben viszont Olfers kisasszonyhoz éppúgy nem férhet 

kétség, mint a te menyasszonyodhoz. 

Robert megvonta a vállát. 

– Úgy látom, reménytelenül beleszerettél az ifjú hölgybe. 

– Lehet, hogy csal a szemed. 



 

 

– Szóval még nem nyilatkoztál? 

Heinz rendkívül élvezte a helyzetet, és szívből 

felnevetett. 

– Egyelőre csupán annyit mondtam neki, hogy repesnél 

az örömtől, ha ő lenne a sógornőd. Légy szíves, ne hazudtolj 

majd meg, ha esetleg érdeklődne nálad! 

– Kérlek, ne beszélj szamárságokat! Az ember egy 

értelmes szót sem válthat veled. 

– Akkor inkább ne is fáradj miattam, Robert! 

– Néhány perccel később Heinz az édesanyja elé lépett a 

nappaliban. Althof asszony az ablaknál ült, és egy 

zsebkendőn keletkezett apró lyukat stoppolt nagy 

műgonddal. 

– Mivel rontod már megint a szemedet, Milike? 

Emilie asszony nagyot sóhajtott. 

– Igaz, ami igaz, nem való már nekem az ilyen finom 

munka. Azt hittem, Robert jövendőbelije majd átvállalja 

tőlem ezeket a teendőket, de hát Trudi túlságosan előkelő 

az ilyesmihez. Meg aztán nem is marad velünk. Hogy állnak 

a munkák a villában? 

– Hamarosan befejeződnek, Milike. Szemed, szád eláll, 

ha meglátod, olyan puccos minden abban a villában. 

Az idős asszony bánatosan bólintott. 

– El tudom képzelni. A magunkfajta egyszerű népek 

csak feszenghetnek majd ott. 

Heinz két keze közé fogta az édesanyja arcát. 

– Légy őszinte, mama! Ugye, Trudi nem igazán kedvedre 

való lány? 

Emilie asszony zavartan lesimította a szoknyáját. 

– Meg kell hagyni, nagyon szép, okos teremtés, és ami a 

legfontosabb, Robert boldogan él majd vele. 

– És egyébként sem ő lesz az egyetlen menyed. 



 

 

Az asszony keblét megint mély sóhaj hagyta el. 

– Már ha megérem! Ti ketten felettébb ráérősen intézitek 

ezt az ügyet. 

Heinz átölelte édesanyja vállát, és a füléhez hajolt. 

– Szívem Milikéje, holnap délután négykor eljön hozzád 

látogatóba a második menyed. És ő biztosan kedves lesz a 

szívednek. 

Emilie asszony ámulva nézett a fiára. 

– Szóval mégiscsak szerelmes vagy, te pernahajder! 

Most szépen leülsz, és mindent meggyónsz. Kit jegyeztél el? 

Heinz ártatlan képet vágott. 

– Én? Senkit, Milike. 

– Akkor meg mit jelentsen ez már megint? Egy perce 

sincs, hogy azt mondtad, holnap délután felkeres a második 

menyem. 

– Úgy is lesz. Elfelejtetted, hogy Roberten kívül még két 

fiad van? 

Az idős hölgynek a lélegzete is elállt. 

– Felix… Te Felixről beszélsz? – kiáltott fel boldog 

csodálkozással a hangjában. 

Heinz titokzatos fontoskodással befogta a száját. 

– Csitt, Milike, ne kiabálj! Ugyanis még ő sem tudja, 

hogy vőlegény. 

Emilie asszony most már komolyan megharagudott. 

– Bolond lyukból bolond szél fúj. Szégyelld magad, hogy 

így lóvá tetted idős édesanyádat! 

– Szívem Milikéje, ennél komolyabban már nem is 

beszélhetnék. Gyere, ülj vissza szépen mellém! Csodaszép 

történetet mesélek neked, ha jó leszel. Holnap délutánig 

azonban szigorú titoktartást kell fogadnod, különben huss, 

és máris nyoma veszett elragadó kis menyednek. Annak, 

aki itt akar lakni a házban, és boldog lesz, ha kényezteted. 



 

 

Édesanyja engedelmesen leült, és bizonytalanul 

méregette Heinzet. 

– Nem akarsz bolonddá tenni? 

– Szavamra, nem, Milike! 

– Ha mégis, akkor alaposan elfenekellek, fiam. 

Heinz cuppanós csókot nyomott Milikéje arcára. 

– Hiába fenyegetsz, tudom jól, hogy előbb harapnád le a 

kisujjad, semmint kezet emelj a gyerekeidre. 

– Jól van, de most már beszélj végre, te hóhányó! 

Heinz nekifogott, hogy előadja testvére szerelmi 

regényét, amelyet imitt-amott még kissé meghatóbbá is 

színezett a valóságosnál. Előadásában Felix és Helma 

olyanok lettek, mint a mesebeli királyfi és királykisasszony, 

akik nem találják az egymás szívéhez vezető utat. Öccse 

lelki gyötrődését Heinz drámai szavakkal ecsetelte, és 

hosszasan taglalta, hogyan állt ma ő maga Önfeláldozóan 

Helma útjába, hogy csellel és fondorlattal kicsalja belőle 

féltve őrzött titkát. 

A történet hallatán Emilie asszony halkan pityergett. Az 

ő szegény, drága Felix fiának mi mindent kellett 

elszenvednie, és neki még csak sejtelme sem volt semmiről! 

– Most már nyilván te is belátod, Milike – mondta Heinz 

befejezésül hogy Felixet mintegy bele kell kényszerítenünk 

a boldogságba. Tudod, milyen fura alak. Állandóan a lábára 

gondol, és azt képzeli, nem született még olyan lány, aki így 

is szerethetné őt. Az lesz a legjobb, ha nem szólunk neki 

előre. Helma egyszer csak ott áll majd előtte, és akkor az én 

drágalátos öcsikémnek nem lesz ideje a hosszas 

mérlegelésre. Neked is segítened kell persze, hogy egy 

darabig senki se zavarhassa őket. 

Heinz teljes győzelmet aratott. Várakozása, hogy 

Milikében készséges szövetségesre fog találni, 



 

 

beigazolódott. Sőt mi több, az idős hölgy azt is magára 

vállalta, hogy óvatosan felkészíti a férjét, s ha a szegény 

meny miatt esetleg fenntartásai lennének, azokat is 

maradéktalanul eloszlatja majd. 

– És Helma valóban megfogadta, hogy itt fog élni a 

házunkban? – kérdezte Emilie asszony kipirult arccal. 

– Szentül megígérte, Milike. 

– Istenem, hogy én milyen, de milyen nagyon boldog 

vagyok! 

– Én is, szívem Milikéje. 

Felix eközben még csak nem is sejtette, milyen 

merénylet készül ellene. 

Emilie Althof másnap délután alig várta, hogy négy óra 

legyen végre. Ünnepi beszédre készült, amelyet gondolatban 

előre megfogalmazott, és próbaképpen többször is előadott 

magának. Ám amikor Helma pontban négykor belépett 

hozzá, és zavarában a szokottnál is bájosabban megállt 

előtte, a szépen kitervelt beszédből semmi sem lett. Az 

asszony a meghatottság könnyeit nyeldesve átölelte a fiatal 

lányt, és erejéből mindössze néhány szóra futotta. 

– Kedves, drága gyermekem! Kislányom, édes Helmám! 

A lány boldogan törte az ölelést, a csókokat, és szép 

szemével egyenesen az idős hölgy jóságos szemébe nézett. 

Heinz azonban hamar véget vetett a jelenetnek. 

– Most el kell tűnnöd, Milike. Egyelőre semmi nem 

jogosít fel arra, hogy az anyós szerepét alakítsd. Előbb 

idecsalom Felixet. Bátorság, kicsi sógornőm! Ezennel 

sorsára hagyjuk. 

Helma mosolyogva bólintott, és nagy levegőt vett. Milike 

még egyszer megcsókolta a lányt, aztán átsietett a szomszéd 



 

 

szobába. Heinz kiment a folyosóra, és telefonon leszólt az 

üzletbe Felixnek. 

– Gyere fel gyorsan, öcskös! 

– Mi van, ég a ház? – kérdezte az öccse odalentről. 

– Szerencsére nem, viszont halaszthatatlan az ügy. 

Heinz a folyosón várt, amíg fivére felért. 

– Mire ez a nagy izgalom? – kérdezte Felix. 

Bátyja átölelte a vállát. 

– Gyere csak szépen velem! A nappaliban van valaki, aki 

kimondhatatlanul örülne, ha feltennél neki egy kérdést. 

Úgyhogy rajta, ne habozz! 

Heinz kinyitotta az ajtót, de mindjárt vissza is csukta, 

miután betuszkolta rajta az öccsét. 

– Menthetetlennek nyilvánítom, ha nem boldog 

vőlegényként jön ki innen – dünnyögte maga elé. 

Felix megállt a küszöbön, mintha gyökeret eresztett 

volna a lába, és perzselő tekintettel nézte a lányt, aki 

pipacspirosan állt a szoba közepén. 

– Helma! – mondta a férfi halkan, mint aki attól fél, hogy 

elijeszti a kedves jelenést. 

A lány, akit egyszeriben minden önuralma és bátorsága 

elhagyott, arca elé kapta a kezét, és felzokogott. Felix 

szempillantás alatt ott termett mellette. Szerelme könnyei 

felrázták dermedtségéből, zavara láttán bátorságra kapott, 

és gyengéden elhúzta arca elől a kezét. 

– Helma, kedves, drága Helma! Ön itt? Ön az, akinek fel 

kell tennem a kérdést? Valóban szabad megkérdeznem…? 

Helma, hozzám jön feleségül? 

A lány könnyein át Felixre mosolygott. 

– Igen. 



 

 

A férfi túláradó boldogságában szorosan magához ölelte, 

és megcsókolta. Szavakra sokáig nem volt szükség 

közöttük. Végül aztán Felix mégiscsak megszólalt. 

– Igazán szeretsz, Helma? 

A lány a karjába simult. 

– Itt lennék különben? – kérdezte csendesen. 

Aztán mindent el kellett mesélnie, amiről a fiatalember 

még nem tudott. Ez olyan sokáig tartott, hogy Heinz végül 

nem bírta türelemmel, és benyitott hozzájuk. 

– Gyermekeim, már nem tudok mit kitalálni, hogy 

visszatartsam Milikét. Feltétlenül látni akarja a jegyespárt. 

Újabb megható jelenet következett. Heinznek minden 

tréfamesteri tehetségét mozgósítania kellett, hogy ne 

fulladjanak bele az örömkönnyekbe, ahogyan ő fogalmazott. 

Karl Althofot és Robertet is behívták. A családfő a 

többiekhez hasonlóan igen kedves volt a lányhoz. Érezte, 

hogy a bájos teremtés boldoggá teszi majd a fiát, és őt más 

nem is érdekelte. 

Robertet egy időre elnémította a csodálkozás, amikor 

családja körében menyasszonyként állt előtte Helma Olfers. 

Mivel azonban a szülők szemlátomást egyetértettek öccse 

választásával, ő sem emelhetett kifogást. Gratulált a 

lánynak, aztán Heinz elé lépett, mert a vőlegénynek is 

jókívánságait akarta kifejezni. Öccse azonban nevetve 

másik irányba fordította. 

– Eltévesztetted a házszámot, Robert. Ott van a 

vőlegény. 

Bátyjának most nyúlt csak meg igazán a képe. 

– De hát azt mondtad… 

– Hogy Helma lesz a sógornőd. Így is van. Majd egyszer 

elmagyarázom neked az összefüggéseket. 



 

 

XVI. 

Vera, aki néhány napja végre elhagyhatta az ágyat, fehér 

házi ruhájában a díványon heverészett, amikor Helma 

hazaért. Felix a kapuig kísérte újdonsült menyasszonyát, és 

hosszú időbe telt, amíg ott végül elbúcsúztak egymástól. A 

lány kipirult arca és boldogságtól ragyogó szeme azonnal 

feltűnt a konzulnénak. 

– Sokáig elmaradtál, Helma – jegyezte meg csendes 

szemrehányással. 

A lány leült mellé, és megfogta a kezét. 

– Elnézésed kérem. Most az egyszer valóban nem 

jöhettem korábban. 

– Csak úgy tüzel az arcod. Futva tetted meg az utat? 

– Melegen tűz odakint a nap, és… Jaj, Vera, valami 

nagyon kikívánkozik belőlem, mégis úgy érzem, hogy nem 

szabad beszélnem arról, ami most betölti a lelkemet. 

A konzulné szomorkásán mosolygott. 

– Miért ilyen nehéz beszélned erről? Te ismered lelkem 

minden rezdülését. Én pedig nem tudhatom meg, mi az, ami 

téged ennyire felkavart? 

– Dehogynem! Csak attól félek, bánatot okoznék neked. 

– Szomorú, amit el kívánsz mondani? 

– Számomra nagyon vidám és… gyönyörűséges. De 

szabad boldogságról szólnom, amikor te bánatos vagy? 

Vera töprengve tenyerébe támasztotta az állát. 

– Azt gondolod, nem bírom elviselni, ha mások 

boldogok, mert nekem boldogtalannak kell lennem? Nem, 

ennyire önző azért nem vagyok. Mondd el bátran, mi jó ért! 

Helma nagy levegőt vett. 

– Menyasszony vagyok. 



 

 

A konzulné elámult. 

– Menyasszony? Ezért voltál hát annyira izgatott azóta, 

hogy tegnap hazajöttél a városból! Láttam rajtad, hogy 

valami szokatlan történt veled. Mesélj hát! Ki a boldog 

kiválasztott? 

Helma erősen átkulcsolta Vera kezét, mert attól tartott, 

hogy a név kimondásával fájdalmat fog okozni neki. 

– Felix Althof. 

Az asszony összerezzent, csukott szemmel hátrahajtotta 

a fejét, és arcán mélyebb lett a szomorú vonás. Ám aztán 

felnézett, és nagyon komolyan így szólt: 

– Gyermekem, valamikor én magam beszéltem neked 

arról, hogy jól járnál, ha Felix Althof megkérné a kezed. Ma 

viszont már azt mondom, hogy a világ minden kincséért se 

menj hozzá, ha nem szereted. Tanulj az én példámból! A 

szerelem nélkül kötött házasság olyan, mint a lassan, de 

biztosan ható méreg, amely a végén minden jót kiöl az 

emberből. Béklyó, amely alatt menthetetlenül kisebesedik 

és elvérzik a lélek. 

Helma megrázta a fejét. 

– Tévedsz, Vera. Én szeretem őt. Az életemnél is jobban 

szeretem – mondta, és arca versenyt ragyogott a nappal. 

– Akkor légy vele boldog, kicsi Helma! – vonta karjába az 

asszony. – Megérdemled. 

– Ha a boldogságot érdemek szerint osztogatnák, neked 

is boldognak kellene lenned. 

– Nem, mert én a legszentebb dologban vétkeztem. Csak 

magamat okolhatom a boldogtalanságomért.  

Helma komolyan nézett Verára. 

– Nem lehetnél mégis újra vidám és boldog? – kérdezte. 

– Felejtsd el Heinz Althofot! Vedd észre, hogy a férjed sokkal 

jobb, nemesebb lelkű ember! Azt hiszem, a bánatos, beteg 



 

 

szíveddel megálmodtál magadnak egy eszményképet, és azt 

képzelted, hogy Heinz Althofban meg is találtad, de tévedtél. 

Ő maga mondta nekem, hogy nem méltó a szerelmedre. 

Az asszony ijedten kihúzta magát ültében. 

– Te láttad őt? Beszéltél vele? 

– Igen. Tegnap és ma is. 

– Meséld el, mit mondott! Mindent tudni szeretnék. 

És Helma mindenről őszintén beszámolt. Vera csukott 

szemmel hallgatta, s akkor sem nézett fel, amikor barátnője 

elhallgatott, csak lezárt szemhéja alól buggyantak ki nagy, 

kövér könnycseppek. 

– Ő újra tud nevetni? Máris visszanyerte a derűjét? 

kérdezte fájdalmasan. 

– Igen, Vera – felelte Helma komolyan. Mindent el akart 

követni, hogy segítsen a boldogtalan asszonyon. – Heinz 

Althof valóban léha fráter, ahogyan ő szokta nevezni magát. 

Nincs forróbb vágya, mint az, hogy elfelejtsd és azzal 

megszabadítsd őt a lelkifurdalástól. Valóban elbűvölően 

szeretetre méltó ember, ráadásul én magam nagyon sokat 

köszönhetek neki, de igazat beszélt, amikor azt mondta, 

hogy egyetlen nő szerelmét sem érdemli meg, mert nem 

képes viszonozni. Fordítsd el tőle a szíved, Vera, és 

ajándékozd olyannak, aki méltó rá! Mennyivel derekabb 

férfi a férjed! Jósága nem egyenlíti-e ki mindazt, amiben 

elmarad Heinz Althof külső erényei mögött? És 

elmondhatatlanul szeret téged. Látnod kellene, amikor 

lopva rajtad felejti a tekintetét. Fájdalom, mélységes 

szomorúság ül olyankor a szemében, nekem pedig mindig 

sajog érte a szívem. Ne zárd be tovább előtte a szívedet! 

Ezerszeresen megszolgálta, hogy szeresd. 

A konzulné gyengéden megsimogatta a lány haját. 



 

 

– Azt hiszed, kis bölcselőm, hogy én mindezt nem látom? 

Azt gondolod, kőből vagyok, és a férjem szenvedése 

egyszersmind nem az enyém is? Most azonban nem tudok 

iránta egyebet érezni szánalomnál, mélységes sajnálatnál. 

Jósága gyötör, mert nem viszonozhatom. Aki egyszer letért 

a helyes útról, gyermekem, az bizony nehezen talál vissza 

rá. Bárcsak elnyeltek volna örökre a hullámok! Heinz Althof 

soha nem tett nekem annál rosszabb szolgálatot, mint hogy 

megmentett. 

Helma ijedten szája elé kapta a kezét. 

– Nem szabad így beszélned, Vera, de még gondolkodnod 

sem. A férjed magánkívül lenne, ha hallotta volna a 

szavaidat. A konzul úr abban reménykedik, hogy 

megbékélsz a sorsoddal, és megint élvezni tudod majd az 

életet. Légy őszinte magadhoz, és mondd meg, nincs-e 

rengeteg szép és jó dologban részed! Gazdag vagy, 

semmiben sem szenvedsz hiányt, s olyan férfi szeret, akinek 

te jelented az egész világot, és egyetlen vágya az, hogy téged 

boldoggá tegyen. Oda utazhatsz, ahová csak akarsz, a 

földkerekség bármely szépségét megismerheted, ha úgy 

tartja kedved. És… hatalmadban áll, hogy csillapítsd egy 

ember szenvedését, hogy boldoggá tedd őt. Ez talán kevés? 

Még áldottabb lenne az életed, ha megtanulnál többet 

gondolni másokra, mint önmagadra. Ne mondj le 

mindenről, hanem vedd a kezedbe a sorsodat! Mutasd meg 

a férjednek, hogy visszanyerted az életerődet, s ő máris 

boldog lesz, és nem kell tovább gyötrődnie. Hidd el nekem, 

hogy akkor majd te is megtalálod a csendes, tiszta 

boldogságot. Jó ember vagy, és tudom, hogy amikor még 

örömöd lelted az életben, megértéssel viseltettél a mások 

gondja, baja iránt. Ezek az érzések nem halhattak ki 

teljesen a szívedből, csak újra fel kell fedezned őket. Eddig 



 

 

nem harcoltál komolyan a szenvedély ellen, amely beteggé 

tett. Meg kell gyógyulnod, és nemcsak testben, de lélekben 

is. Vedd fel a küzdelmet! Ébredj fel, Vera, és győzd le 

önmagad! 

Helma egyre izgatottabban beszélt. Szeme csillogott, 

arca kipirult, és amit mondott, az meggyőző, szívhez szóló 

volt. Oly nagyon segíteni vágyott Verán, hogy őszinte szavai 

nem maradhattak hatás nélkül, és a konzulné titkolt 

szégyenkezéssel hallgatta őket. 

– Gyermekem, akkora tűzzel beszélsz, hogy az ember 

már-már hisz neked, és úgy gondolja, mégiscsak tudhatsz 

valamit az életről. 

– Az én életemben is voltak nehéz időszakok, és 

gondolkodásra is szoktam használni a fejemet. Nem vagyok 

annyira tapasztalatlan, mint amilyennek te hiszel, Vera. 

– És mégis gyermek vagy, kicsi Helma, kedves és jó 

gyermek. Nekem elhiheted, hogy amíg nem vétkeztünk, 

semmit sem tudunk az életről. Mélységeit és magasságait 

csak akkor érthetjük meg. A kedvedért azonban igyekszem 

majd összeszedni magam. Nem akarom, hogy falra hányt 

borsó legyen mindaz, amit az előbb mondtál. És hogy lásd, 

komolyan beszélek, máris meghoztam egy döntést. Most 

már aligha kísérnél el örömmel Itáliába, mert a szívedet itt 

kellene hagynod. Önzés lenne tőlem, ha ragaszkodnék 

ahhoz, hogy ígéretedhez híven velünk tarts. Jegyesed 

bizonnyal nem haragszik majd meg, ha itthon maradsz. 

Helma elpirult örömében. 

– Ebben biztos lehetsz, Vera. Egészen elszomorodott, 

amikor közöltem vele, hogy betartom a neked tett 

ígéretemet. Miattunk azonban ne fájjon a fejed! Ha te azt 

szeretnéd, veled megyek. 



 

 

– Butuskám! Az imént szép prédikációt tartottál nekem 

arról, hogy ne magammal foglalkozzam, hanem mások 

boldogságával törődjek. Én erre jó tanítványodként 

megteszem az első bágyadt kísérletet, és te máris le akarsz 

beszélni? 

A lány boldog ámulattal nézte a konzulné mosolygós 

arcát. 

– Ha így gondoltad, akkor szívből köszönöm… Felix 

nevében is. Kétségtelenül nehezen engedett volna el. 

– Azt elhiszem. Mikor akartok összeházasodni? 

Kitűztétek már a napot? 

– Abban maradtunk, hogy rögtön egybekelünk, miután 

megjöttem Itáliából. Mindenki örülne, ha nem nyúlna 

hosszúra a jegyességünk, még Felix szülei is. 

– És te? – kérdezte Vera mosolyogva. 

A lány egyenesen a szemébe nézett. 

– Én örülnék a legjobban, hiszen szeretem. 

A konzulné lelkesen bólintott. 

– Igazad van, gyermekem. A boldogság egyetlen percéről 

se mondj le soha! 

Az asszony megint lehunyta a szemét, és hátrahajtotta 

a fejét. Gondolatai Heinz Althofhoz szálltak. Maga előtt látta 

nevető szemét, amely mindig felragyogott, ha meglátta őt. 

Kimondhatatlanul szerette azt a férfit. És ő mit jelentett 

neki? Egy vonzó asszonyt, akinek udvarolhatott, és akinek 

szépsége előtt csodálattal adózhatott. Ugyan mit tudott még 

róla Heinz Althof? És most nem több számára a lelkét 

nyomasztó tehernél, amitől mielőbb szeretne 

megszabadulni. Kicsit talán sajnálja, de az is hamar 

elmúlik majd, és akkor megint élvezni fogja az életet, úgy, 

mintha neki soha nem is lett volna szerepe benne. És ő… ő 



 

 

kis híján belepusztult ebbe. Ami Heinz Althof életében 

csupán szerelmi fellángolás volt, az neki a végzete lett. 

Vera úgy érezte, hogy egyszeriben újra felszakadtak a 

lelkét égető sebek, ám aztán hirtelen különös nyugalom 

szállta meg. Igaz, a temetők nyugalma volt ez, amiben nincs 

többé reménykedés, de fájdalom sem. 

Helma közben szólt, hogy szolgálják fel a teát. Az órára 

pillantott, és látta, hogy bármelyik percben megérkezhet a 

konzul, aki mostanában mindig együtt teázott a két 

hölggyel felesége kis szalonjában. 

Albert Henrici hamarosan be is lépett az ajtón, és 

tekintete elsőként Verát kereste. Gyönyörű rózsákból kötött 

csokrot tett az ölébe, és kézcsókkal üdvözölte. Az asszony a 

hűvös virágokra fektette felhevült arcát. 

– Elbűvölően szépek! – nézett fel hálás mosollyal a 

férjére. – Köszönöm, Albert. 

A konzul Helmát is üdvözölte, aztán leült a hitvese 

mellé. 

– Hogy vagy, Vera? 

– Jól, nagyon jól. De nézd csak meg ezt az ifjú hölgyet! 

Látszik rajta, hogy eljegyezték? 

Henrici csodálkozva fordult a lány felé. 

– Ez igaz? 

– Igen, konzul úr. Felix Althof menyasszonya vagyok. 

Az Althof név hallatán a férfi futó pillantást vetett 

Verára. Ő azonban még mindig a virágokat nézegette, és 

vonásai semmiféle érzelemről nem árulkodtak. A konzul 

teljes szívéből minden jót kívánt Helmának, és 

elbeszélgetett vele a nagy eseményről. 

Vera közben férje sápadt, kissé fáradt arcát fürkészte, 

amelyet mintha még nemesebbé tett volna a lelki szenvedés. 

A magas, karcsú férfi tartása elegáns és könnyed volt, s 



 

 

felesége csak most döbbent rá, hogy Albert Henrici szép, 

impozáns jelenség, akibe talán nem is volna olyan nehéz 

beleszeretnie… 

A konzul visszaült a felesége mellé, és Helma felszolgálta 

a teát. Vera máskor közönyösen, részvétlenül üldögélt 

közöttük, és nemigen vette ki részét a társalgásból, ma 

azonban ő ragadta magához elsőként a szót. 

– Kettesben utazunk Itáliába, Albert – mondta. – 

Megengedtem Helmának, hogy itt maradjon. 

A férfi most feleségére nézett meglepetten, és tekintete 

egyszeriben vizslató lett. 

– Helma kisasszony nem óhajt elkísérni bennünket? – 

kérdezte titkolt, de mohó érdeklődéssel. 

– Nem erről van szó, konzul úr. Én állni akartam adott 

szavamat, de Vera felmentett az ígéretem alól. 

– Nem akarod, hogy a kisasszony velünk tartson? – 

kérdezte Henrici bizonytalan hangon. 

Hitvese elmosolyodott. 

– Nem, nem akarom. Erősnek érzem magam, Albert, és 

Helmának sem kell feláldoznia magát miattunk. Nem lesz 

szükségünk rá. 

A férfi megfogta Vera kezét, és szeméből meleg fény 

ragyogott rá. 

– Nem lesz szükségünk rá? – kérdezett vissza ámulva, 

miközben Helma csendben kisurrant a szobából. 

– Nem lesz, Albert – felelte az asszony, és még mindig 

nem húzta vissza a kezét. 

– Jól meggondoltad ezt, Vera? – így én leszek az egyedüli 

társaságod – mondta a konzul az izgatottságtól rekedten. 

Hitvese mélyet sóhajtott. 

– Igen, mindent meggondoltam. Jó is, hogy Helma itthon 

marad. Gyáva félelmemben a háta mögé bújtam, és 



 

 

szüntelenül vigyáztam, hogy ne maradjak veled kettesben. 

Ez másként lesz ezentúl. Ha a történtek után is magad 

mellett akarsz tartani, ha határtalan jóságodban 

maradéktalanul megbocsátasz nekem, akkor engedd 

megpróbálnom, hogy levezekeljem a bűnömet! Engedd, 

hogy megint az asszonyod legyek, mint régen, és többet 

gondoljak veled, mint magammal! 

A férfi hitvese mindkét kezére forró csókot lehelt. 

– Te egyedül magadra gondolj, Vera! Csakis a te érzéseid 

számítanak. Semmi mást nem akarok, mint hogy boldog 

légy. 

Az asszony hirtelen lehajolt, és megcsókolta férje kezét. 

– Légy velem türelmes, Albert! Még nem gyógyult meg a 

szívem, ám ha Isten is úgy akarja, visszatalál majd hozzád. 

Henrici hirtelen felállt, és az ablakhoz lépett, hogy 

érzéseit elrejtse a felesége elől, s csak akkor ment vissza 

hozzá, amikor valamelyest sikerült összeszednie magát. 

– Türelmesen fogok várni, Vera, mert mindenkinél és 

mindennél jobban szeretlek – mondta fátyolos hangon. 

Az asszony gyermeki bizalommal férje mellkasára 

hajtotta a fejét, és arca mintha a legteljesebb lelki békéről 

árulkodott volna. Legyőzte önmagát, és máris ráébredt, 

hogy érdemes volt megvívnia ezt a harcot. 



 

 

XVII. 

Helma már néhány hét múlva Felix Althof felésége lett. 

Miután a konzul és hitvese elutazott, a lány meglátogatta 

édesanyját, aki repesett a boldogságtól, amikor megtudta, 

hogy elsőszülött gyermeke jegyben jár. Felix nem akart 

tovább várni, csak addig, amíg végeznek az esküvő 

előkészületeivel. Nem kevésbé türelmetlenül várta a nagy 

eseményt Emilie asszony, aki hajnaltól késő estig a 

harmadik emeleten szorgoskodott, hogy szép otthont 

teremtsen „az ő imádott kis menyének” és Felixének. 

Robert időközben megnősült, és feleségével beköltözött 

az elegáns villába. Heinzet ezután leköltöztették a második 

emeletre, ahol kellemes agglegénylakot alakított ki 

magának, de attól fogva, hogy Helma boldog feleségként 

bevonult a házukba, minden olyan estét kis sógornője 

csinos szalonjában töltött, amelyen nem kellett társasági 

kötelezettségeknek eleget tennie. Robertet és hitvesét 

éppoly ritkán látogatta meg, mint Emilie asszony. Náluk 

igencsak hűvös légkör uralkodott, annál meghittebb volt 

viszont Helma és Felix otthona. Nekik mindig boldogság 

áradt a tekintetükből. 

„Szíve Milikéje” természetesen rendületlenül rágta Heinz 

fülét, hogy házasodjék meg. A derék asszony nem tudott, s 

nem is akart belenyugodni abba, hogy legcsinosabb és 

legdaliásabb fia agglegény marad. Helma, aki erősen 

támogatta anyósát ebbéli törekvésében, egyik nap megint 

előhozakodott ezzel a kérdéssel, amikor kettesben maradt a 

sógorával. 

– Ne fáradj, Helma! – intette le Heinz sietve. – 

Tudhatnád, hogy a házasságot nem nekem találták ki. Túl 



 

 

sok szép és szeretetre méltó nő él a földön, én meg, 

szerencsétlenségemre, mindig találok egyet, aki jobban 

tetszik, mint azok, akiket korábban ismertem meg. 

Muzulmán pedig nem lehetek, hogy több feleséget 

tarthassak, noha számomra az lenne az eszményi állapot. 

Vagy te úgy gondolod, hogy még az is megoldható? 

– Én azt gondolom, hogy nagy zsivány vagy. Eszedbe 

sem jut, hogy egyszer te is megöregszel? Mi lesz veled, ha 

majd egészen magadra maradsz? 

– Már megbocsáss, de csak nem fogtok megtagadni és 

kidobni a házból? 

– Erről szó sincs, Heinz. 

– Akkor meg hol a hiba? A ti családi boldogságotok 

fényében fogok sütkérezni, és gyermekeitek aranyszívű 

bácsikája leszek. Te meg már most megfosztanád őket 

vagyonos nagybátyjuk örökségétől? Micsoda anya válik így 

belőled? Nem, nem, hagyj csak engem a sorsomra! Ha 

okvetlenül hálósipkára lesz szükségem, mert vénségemre 

elveszítem dús fürtjeimet, akkor majd te kötsz egyet tar 

kobakomra. Ahhoz pedig, hogy valaki rendszeresen 

megmossa a fejemet, nem kell megnősülnöm, mert nincs az 

a feleség, aki nálad remekebb prédikációkat tarthatna 

nekem. 

Helma felkacagott. 

– Javíthatatlan vagy, Heinz! Mit kezdjünk így veled? 

– Ne zaklassatok a házasodási rögeszmétekkel, és 

biztosítsatok számomra meleg zugot, hálókabátot meg 

papucsot, ha életem alkonyán majd ilyesmikre vágyom. 

Miután lényegében én voltam a boldogságotok kovácsa, 

ennyire már csak igényt tarthatok. Vagy talán nem? 

– De, okvetlenül. 



 

 

– Ezek szerint megegyeztünk. Bámulatos, milyen jól 

megértjük mi ketten egymást, drága kis sógornőm! 

– Nem ismerek nálad nagyobb csirkefogót, Heinz! 

– Ha így áll a helyzet, csak szorult beléd annyi női 

szolidaritás, hogy egyetlen hajadon nyakába se akarj egy 

magamfajta csirkefogót varrni. De komolyra fordítva a szót, 

jól ismersz engem, kis sógornőm, hiszen mindig minden 

bűnömet meggyónom neked. Csapodár szívem nem ismeri 

a hűséget. Ami pedig nem megy, azt nem szabad erőltetni. 

Hiába fogadom meg újra és újra, hogy megjavulok, a végén 

soha nem lesz belőle semmi. 

Helma felsóhajtott. 

– Akkor is kár érted. Ráadásul folyton attól félek, hogy 

előbb-utóbb megint csúnya kalandba keveredsz. Gondolj 

csak szegény mamára! Mi lenne vele, ha Isten ne adja, 

elesnél egy párbajban? 

Heinz arca egyszeriben elkomolyodott. 

– Ettől nem kell félned. Hidd el, hatásos volt az a lecke, 

amelyet kaptam. Állhatatlan alak vagyok, és maradok is, 

egyvalamire azonban ezentúl mindig tekintettel leszek: a 

mások becsületére. 

Helma és Vera között rendszeresen jöttek-mentek a 

levelek. A konzulné egészségét hamar helyreállította az 

enyhe déli levegő. Albert Henrici elragadó villát vett bérbe a 

Garda-tónál, és hitvesével hosszú ideig ott maradt. 

Vera mindig minden részletre kiterjedően írt Helmának, 

egyedül Heinz Althof nevét nem említette meg egyszer sem 

a leveleiben. Elutazása óta már két esztendőnél is több 

eltelt, amikor azonban ez is megtörtént. 

„Kedves Helmám! 



 

 

Az ég kislánnyal ajándékozott meg engem és drága 

uramat. Mindvégig elhallgattam előled, hogy áldott 

állapotban vagyok, mert meg akartalak lepni. Most itt fekszik 

mellettem egy bűbájos emberke, és édes szemecskéjével 

engem néz. Úgy érzem, újra és újra imára kell kulcsolnom a 

kezem, hogy köszönetet mondjak Istennek, aki ezt megadta 

nekem. Igen, édes Helmám, tökéletesen egészséges vagyok, 

és hamarosan hazatérünk. Nem félek többé találkozni Heinz 

Althoffal. 

Most azonban be kell fejeznem, mért látom, hogy megjött 

Albert. Férjem megfiatalodott, én pedig nagyon-nagyon 

boldog feleség és anya vagyok. Ég áldjon, drága Helma! 

Néhány hét, és viszontlátjuk egymást. Albert szívélyes 

üdvözletét küldi neked és a tieidnek, én pedig szeretettel 

csókollak. 

Boldog Verád” 

VÉGE 
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