
Dolf  Falkner  az  anyja  unszolására  meghódítja  és  feleségül  veszi  a  milliókat  öröklő,  árva

Juanitát.  A  fiatalasszony  hamar  fölismeri  a  lelkiismeretlen  nőcsábász  jellemét,  és  halálosan

boldogtalan a  házasságban.  Gerd Falkner,  Dolf  bátyja  ekkor tér  vissza  szülővárosába mint  az

egyetem  új  professzora.  Találkozik  a  kétségbeesett  Juanitával,  és  villámként  járja  át  őket  a

felismerés,  hogy szeretik  egymást.  Gerd kemény küzdelmet folytat  lelkiismeretével.  Állandóan

szeme előtt lebeg a parancsolat: „Ne kívánd a felebarátod feleségét!”
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I.

Bernhard  Falkner  gyárának  irodájában  üldögélt.  A  szőnyegszövő  gyár  a
város déli  végében helyezkedett  el,  nagy,  vörös téglaépülete U-alakban vett
körül egy tágas telket. A telek negyedik oldalát az utcától kerítés választotta el,
melyen két  nagy kaput  vágtak a  kocsiknak s egy kisebb ajtót  a gyalogosok
számára.

Az épületben munkások és tisztviselők százai nyüzsögtek. Fönt, a padlástér
rajztermeiben készültek a szőnyegtervek és a rész-tervrajzok. Alább a gépek
surrogása,  csühögése  s  a  szövőszékek  kattogása hangzott.  Jó  néhány  kitárt
ablakból sűrű gőzfelhők gomolyogtak, a nedves gyapjú és festék sajátos szagát
árasztva.

A  tágas  udvarban  kocsik  várakoztak  a  szőnyegbálákra,  melyeket  lift
szállított le az emeletről. Bernhard Falkner már úgy hozzászokott az ezerféle
zajhoz,  hogy  szinte  meg  sem  hallotta.  Huszonkét  éve  volt  már  a  gyár
tulajdonosa. Maga építtette, még az első házassága idején.  Első feleségének
tekintélyes hozománya tette lehetővé számára ezt a vállalkozást, mivel ő maga
csak  kisebb  tőkével  rendelkezett.  A  gyár  hamarosan  igen  jó  hírt  vívott  ki
magának,  termelékeny  volt,  és  sosem  szűkölködött  előnyös
megrendelésekben.  Bernhard  Falkner  rátermett  üzletember  volt,  az  évek
során csak egyre növelte, gazdagította vállalkozását. Bevétele jelentős volt, ám
pazarló természetű második feleségének köszönhetően szüksége is volt erre.
És éppen most, mikor egyéb anyagi csapások is érték, kell kifizetnie fiának az
anyai örökrészét, mely eddig be volt fektetve a vállalkozásba! Háromszázezret
kivonni  egy  ilyen  üzletből,  bizony  nem csekélység.  Bernhard  Falkner  tehát
fölöttébb gondterhelt  arccal  számolgatott  az  asztalánál.  Még ha túlzott  is  a
felesége, mikor kijelentette, hogy csődbe viszi őket ez a követelés, annyi igaz,
hogy komoly kutyaszorítóba kerültek.

Arra mégsem vitte rá a lélek, hogy megkérje fiát, hagyja még az üzletben a
tőkét. Ebben nem csak az gátolta meg, hogy az utóbbi időben elidegenedett
Gerhardtól, hanem az is, hogy a fiú anyjának bizonyosan jó oka volt ekképpen
rendelkezni,  röviddel a halála előtt. Falkner még ma sem tudott nyugodtan
gondolni első felesége halálára.

Rosszkedvűen csapta le a tollat. Mi haszna a számolgatásnak! Semmit sem
változtat azon a tényen, hogy súlyos és keserves helyzetbe kerül, ha kifizeti az



összeget. Persze talán máshonnan is fölvehetné azt a tőkét. Csakhogy annak is
megvan ám az árnyoldala, és nem is könnyű egyszerre ekkora összeghez jutni.
Ráadásul nincs is rá fedezet!

Falkner komoran bámult maga elé.
Szép vonású, okos arca nagyon emlékeztetett Gerhardéra, csakhogy a fiú

vonásai már most több erélyt, eltökéltséget mutattak, mint az övéi. Ez persze
azon is múlhatott, hogy Bernhard Falkner száját és állát szakáll födte. Talán
alatta az ő arca is olyan jellegzetes vonásokat hordozott. Ám a tekintete is más
volt, mint a fiáé. Sötétkék, csaknem fekete szeme korántsem sugárzott annyi
kemény határozottságot, mint Gerhard szürke szeme.

Bernhard  Falkner  mindent  egybevéve  mégis  jóvágású,  tekintélyt
parancsoló férfiú volt, még most is, közel az ötvenhez.

Mélyet sóhajtva végül fölemelte a fejét.
– Még a sírból is bosszút állsz, Maria – súgta halkan, és keskeny kezével

idegesen szántott végig szürkébe vegyült haján.
Heves lelkifurdalás kínozta, mint már annyiszor a felesége halála óta eltelt

tizenhat  év  során.  Tudta,  hogy  nagy  bűnt  követett  el  Maria  ellen,  hogy
megbántotta  és  elkeserítette  a  Helene  –  második  felesége  –  iránti
szenvedélyével.  Egy  halk  belső  hangocska  néha  még  azzal  is  vádolta,  hogy
Maria nem véletlenül távozott az élők sorából, hanem az ő árulása kergette a
halálba.  Ezt  a  hangot  Falkner  erőnek  erejével  elhallgattatta.  Gondolni  sem
akart  erre  az  eshetőségre,  mivel  nem bírt  volna  ekkora  lelki  terhet.  Ám  a
szívében lakozó csöndes vádló sosem hagyta magát teljesen elhallgattatni. És
idősebb fiának látványa mindig fölidézte Falknerben bűnének emlékét.

Csak akkor nem gyötörte a lelkiismeret, ha Helene a közelében volt. Akkor
tudta, hogy nem tehetett volna másképp, mert szenvedélye erősebb volt annál,
hogysem elfojthatta volna. Helene varázsa még ma is a régi erővel hatott rá, és
mellette olyan boldog volt, hogy megfeledkezett minden lelkifurdalásról.

Mikor  azonban egyedül  üldögélt  kinn a  gyárban,  fölmerült  előtte  Maria
komoly, szenvedő tekintete és a sápadt,  hideg arc a ravatalon, melyre mély
barázdákat  vésett  a  gyötrelem.  Fiatalon kellett  meghalnia,  Istenem,  milyen
fiatalon!

Bernhard Falkner nem az az ember volt, aki egykönnyen túlteszi magát az
efféle emlékeken, és most, hogy Maria végrendelkezése ilyen nehéz helyzettel
fenyegette, önkéntelenül is bosszút látott benne. Nem merte volna arra kérni
Gerdet, hogy hagyja benn a tőkét a gyárban. Szinte rettegett,  hogy a fiú az
anyjára való szemrehányó célzással utasítaná vissza a kérést. Viselkedéséből
ugyanis teljésen nyilvánvaló volt, hogy sejti, milyen körülmények között lett
Helene az anyja utódjává.



Hiszen  Falkner,  ha  igazságos  akart  lenni,  nem  is  vehette  zokon  a  fiú
ellenségességét,  csakhogy  teljesen  képtelen  volt  a  tiszta  gondolkodásra
minden olyan  dologban,  ami  Helene  személyét  érintette.  Az  asszony  pedig
értette  a  módját,  hogyan  fordítsa  a  férjét  Gerd  ellen,  így  aztán  apa  és  fia
mostanra idegenül, csaknem ellenségesen álltak egymással szemben. A közös
étkezéseknél már csak a legszükségesebb szavakat váltották. Kettesben sosem
maradtak, ezt Helene asszony minden eszközzel  igyekezett  megakadályozni.
Bernhard  Falkner  pedig  nem  vette  észre,  hogy  a  felesége  szándékosan,
eszközökben nem válogatva igyekszik őt elidegeníteni a fiától. Különben sem
tartotta  volna  képesnek  ilyen  aljasságra.  A  fia  szeméből  már  csak  dacot,
csökönyösséget, szemrehányást véli kiolvasni, így aztán elzárta előle a szívét.
Úgy érezte, mintha Maria intő árnya állna Gerd és őközé.

Gerd  Falkner  pedig  túl  fiatal  volt  ahhoz,  hogy  elnézően  tudta  volna
szemlélni akárki bűnét. Az ifjúság ítélete könyörtelenül szigorú, hisz nem is
sejti  még,  milyen  könnyű  bűnbe  esni.  Gerd  szigorú  volt  önmagához  és
másokhoz, és bár apját mindennek ellenére szerette, mégis bűnösnek kellett
tartania,  és  el  kellett  ítélnie,  még ha fájt  is.  Apjának  ezt  meg kellett  volna
értenie, de nem volt hajlandó. Ösztönösen elutasította a gondolatát is, hogy
bűnös legyen a fia szemében.

Azt azonban tudta, hogy Gerd minden idegszálával, minden gondolatával
kifelé törekszik a szülői házból, s hogy eddig is csak kelletlenül hajolt meg az
apai hatalom előtt, mely nagykorúságáig otthon tartotta. Biztosan tudta, hogy
Gerd a legelső pillanatban követelni fogja anyai örökségét, hogy elhagyhassa a
házat. Semmi sem tarthatja többé otthon, hiszen szíve mélyén eddig is csak
ellenséges  érzelmeket  táplált  az  egész  családdal  szemben.  Ámde  hogyan
teremthetné elő számára a pénzt anélkül, hogy önmagát lehetetlen helyzetbe
hozná?  Az  utóbbi  időben  sokat  töprengett  ezen,  mindhiába,  és
eredménytelenül igyekezett valami kiegészítő tőkeforráshoz jutni. És már csak
négy hét van hátra Gerd születésnapjáig. Falkner teljesen tanácstalan volt. Hát
valóban  kénytelen  lesz  könyörögni  a  fiának,  hogy  hagyja  benn  a  tőkét,  és
egyelőre elégedjen meg a kamatokkal?

Mélyen,  gondterhelten  sóhajtott.  Hiszen  még  a  kamatok  kifizetése  is
alaposan  megviselné!  Különös,  micsoda  összegeket  emészt  föl  a  háztartás.
Kénytelen lesz  megkérni  Helenét,  bármennyire  nehéz  is,  hogy korlátozza  a
kiadásait. Ez így nem mehet tovább!

Keserűen  bámult  maga  elé.  A  hivatalszolga  ekkor  beengedte  hozzá  a
postást.  Falkner,  amint  egyedül  maradt,  gépiesen  nekilátott  a  kapott
küldemények átnézésének. Többnyire üzleti jellegű iratok voltak. A forgalom
szerencsére évről évre növekszik. Ha sikerül ezentúl takarékosabban élniük, és
az  üzlet  így  megy tovább,  akkor  ki  tudják  fizetni  Gerdnek a  kamatokat,  és



idővel a tőkéjét is kivonhatják az üzletből. Csak nem most rögtön, semmiképp
sem most rögtön…

Végül  egy  „privát”  jelzéssel  ellátott  levél  került  a  kezébe.  Fejcsóválva
vizsgálgatta. A borítékon nem talált cégjelzést, és a kézírás sem volt ismerős. A
bélyegek  külföldiek  voltak.  A bélyegzőn  egy kaliforniai  város nevét  sikerült
kibetűznie. El sem tudta képzelni, miféle privát híreket kaphatna onnan.

Lassan merítette a papírvágót a borítékba, és több sűrűn teleírt ívet húzott
elő. Ahogy széthajtogatta őket, az aláírásra esett a tekintete: „Justus Trebin”.
Összerezzent.

Döbbenten suttogta maga elé a nevet, és kővé dermedve bámulta a levelet.
Micsoda emlékeket hívott benne életre ez a név! Justus Trebin! A régmúlt

ködéből hangzott vissza, és elevenen szemei elé varázsolta a régi barát alakját.
Mióta nem hallotta már ezt a nevet, mióta nem látta azt az embert, akitől

pedig elválaszthatatlan volt? A közös iskola óta testvérként szerették egymást,
egészen addig, míg Justus örökre el nem hagyta hazáját.

Ő pedig elfelejtette a régi barátot, elfeledtette vele a hivatás és magánélet
ezernyi gondja, öröme. Most azonban mintha itt állna a szeme előtt, úgy látta
a magas, szőke embert, komoly, hű tekintetével, álmodozó, elmélyült lelkével
-hamisítatlan germán, népe minden erényét és gyöngéjét hordozó.

Justus Trebin!
Bernhard Falkner nehezen, mélyen lélegzett, és mereven nézett maga elé. A

múlt  ködéből  vádlóan  merült  föl  az  ok  is,  amely  Justus  Trebint  elűzte
hazájából. Fölidéződött az az idő, mikor még Maria nem volt a felesége.

Justus Trebin is szerette Mariát… bizonyára mélyebb, hűbb szerelemmel,
mint ő. Maria mégis őt választotta. Justus nem akart irigykedni a barátjára, és
mégsem  nézhette  nyugodtan  a  boldogságukat.  Hát  eltűnt  az  útjukból,
csöndesen, zokszó nélkül. Mindörökre elhagyta a hazáját, és azóta semmi hírt
nem adott magáról. És most, huszonkét év után egy életjel!

Ha  sejtette  volna,  milyen  rövid  életű  lesz  a  boldogság,  melyet  irigyelt
barátjától… vajon elment volna akkor is? Nem harcolt volna inkább a szeretett
lányért?  És  Ő,  Gerhard  Falkner  hogy  állhatna  a  barátja  elé,  ha  az
megkérdezné: „Olyan boldoggá tetted-e Mariát, ahogy megérdemelte?”

Ó, jaj… Maria bizonyosan sokkal boldogabb lett volna Justus Trebinnel. Ő
nem törte volna meg a hűséget… ő nem!

Justus  Trebin  akkor  Mexikóba  ment,  ahol  jóval  idősebb  fivérének  nagy
birtokai  voltak.  Szülei,  egyéb rokonai  nem éltek  már,  és  fivére  nemegyszer
kérte, hogy utazzon ki hozzá. Justus azonban nem akart megválni barátjától…
és  Mariától.  Csak  akkor  teljesítette  bátyja  kérését,  mikor  Maria
visszautasította, és Fallőiemek nyújtotta a kezét.

Bernhard Falkner elkezdett olvasni:



„Kedves, öreg barátom, Bernhard!
Gondolsz-e  még  néha  azokra  a  régi  időkre,  mikor  e  sorok  írója

elválaszthatatlan társad, legjobb barátod volt? Hosszú, hosszú idő telt el azóta,
Bernhardom, hogy utoljára néztünk egymás szemébe. Tudod, miért hagytam
el a hazámat. Semmit sem jelenthettem többé annak a két embernek, akiket
teljes szívemből szerettem, hát a bátyámhoz mentem, az egyetlen emberhez,
akihez még közöm volt.

Talán  tudni  akarod,  miért  nem  adtam  semmi  hírt  magamról.  Kedves
Bernhardom, nem tudtam elfelejteni Mariát. Egy ilyen asszonyt nem felejthet
el  az  ember,  ha  egyszer  szerette.  És  tudod,  hogy  én  szerettem,
kimondhatatlanul. Ne gyűrd össze fölháborodva a levelemet, Bernhard. Mire
olvasod, én már nem vagyok az élők sorában. És a halottra akkor sem szabad
haragudni,  ha  kimondja,  mi  jelentette  számára  éveken  át  a  legnagyobb
boldogságot és leggyötrőbb szenvedést.

Miért is írok neked most, annyi év hallgatás után? Biztosan ezt kérdezed
most magadtól. Kedves barátom, tudom, hogy már nincs sok időm hátra, és
nagy,  nagy  kérésem  volna  hozzád  és  Máriádhoz.  Reméltem,  hogy  még
fölkereshetlek,  átadhatom  neked  végrendeletemet,  és  hazámban  halhatok
meg. De úgy tűnik, ezt  a célt  már nem érem el,  ezért mindenesetre  leírom
neked, mit kérek tőled régi barátságunk emlékére. Ha már nem juthatok el
hozzád, ez a levél szól majd helyettem, melyet csak akkor kapsz kézhez, ha én
már nem leszek.

Először is hadd meséljek az életemről.
Annak  idején  először  Mexikóba  mentem,  és  éveken  át  a  bátyám

ültetvényén  maradtam.  Kaliforniában  is  voltak  érdekeltségei,  így  aztán
idekerültem idővel, és most már kilenc éve élek a kaliforniai birtokon. Mielőtt
azonban áttelepültem ide,  fölkelés  tört  ki,  és  bátyámat  a feleségével  együtt
megölték  egy  rablótámadás  során.  Az  ültetvényeit  földúlták,  aztán
kisajátították.  A  magam  és  a  sógornőm  életét  is  alig  tudtam  menteni.
Mercedes a bátyám házában élt, csöndes, szelíd teremtés volt, és már régen
szeretett  engem.  Mikor  aztán  sikerült  a  bátyám  kaliforniai  birtokára
menekülnünk – amit megörököltem, mivel fivérem gyermektelenül hunyt el -,
feleségül vettem őt.

Mercedes  egy kislánnyal  ajándékozott  meg,  akit  elhunyt  sógornőm után
Juanitának kereszteltünk. A fölkelés során, melyben bátyám életét vesztette,
én is  megsebesültem.  A  tüdőmet  súrolta  egy  eltévedt  golyó.  Nagy nehezen
sikerült  csak elérnünk a menedéket  nyújtó erdőt.  Itt  talált  ránk bátyám hű
szolgája, és saját életének kockáztatásával átmentett minket a határon.



Pedro – így hívják a derék embert – aztán örökre velünk maradt. A határ
túloldalán  egy  farmon szálltunk meg,  ahol  is  hetekig  feküdtem úgyszólván
haldokolva.  Ekkor  vettem  feleségül  Mercedest,  hogy  halálom  esetén
örökölhessen utánam.

Ám Pedro és Mercedes  olyan hűségesen  és  gondosan  ápolt,  hogy mégis
fölgyógyultam. Folytattuk utunkat, és végül elértük a rám maradt kaliforniai
birtokot.

A  kiállt  testi  és  lelki  gyötrelmek  azonban  súlyosan  károsították
mindkettőnk  egészségét,  Mercedes  a  kislányunk  születése  után  már  csak
sorvadozott.  Nem  gyógyult  föl  többé  igazán,  és  az  én  állapotom  sem  volt
kielégítő. Ötéves volt a kislányunk, amikor feleségem távozott az élők sorából.
Szívem  mélyéből  meggyászoltam,  mert  ha  nem  is  tudtam  olyan
szenvedélyeseit szeretni, mint Mariát, az évek során nagyon a szívemhez nőtt,
és hát rajta és a gyermeken kívül senkim nem volt a világon.

Magamra maradtam hát kis Juanitámmal, és tudom, hogy nincs már sok
időm hátra. Az orvos kérésemre közölte, hogy éveim meg vannak számlálva.

Nem hagyott nyugodni a gondolat: mi lesz a gyermekemmel, ha meghalok?
Kire is bízhatnám kicsi Juanitámat? És ekkor az a két ember jutott eszembe,
akik valaha a legdrágábbak voltak szívemnek. Elképzeltem, ha rátok bíznám
szegény  gyermeket,  milyen  szívbéli  fogadtatásra  lelne,  lelki  szemeimmel
láttam Máriát, amint sok-sok szeretettel az anyát igyekszik pótolni a kislány
életében, és láttalak Téged is, mint második apját, s mindezek a képek édes
vigasztalást  hoztak  a  szívembe.  Át  tudod  érezni,  Bernhardom,  milyen
boldoggá tett a gondolat, hogy Maria lehetne a gyermekem második anyja? Ő,
a  legjobb,  legnemesebb  asszony  a  világon…  micsoda  nevelője  lehetne  a
kislányomnak!

Többé nem hagyott nyugodni ez a gondolat. És egyszersmind forró vágy
ébredt  bennem,  hogy viszontláthassalak  még egyszer,  utoljára a halál  előtt,
Titeket és a hazámat. Tárgyalni kezdtem hát a birtokaim eladásáról és üzleti
érdekeltségeim fölszámolásáról. Néhány héten belül végzek is az egésszel, és
teljes vagyonom egy német bankban lesz már. Ám az utóbbi idők zaklatottsága
fölemésztette erőimet, és el-elfog az aggodalom, hogy nem válthatom valóra
tervemet,  s nem látom viszont  többé hazámat.  Minden eshetőséget  számba
véve úgy döntöttem, hogy levelet küldök neked,  melyben oly részletesen és
pontosan írom le végakaratomat, mintha bizonyos volnék abban, hogy többé
nem válthatunk szót. Mert mindenképp Te leszel a lányom gyámja, akár úgy
döntötök Mariával, hogy magatokhoz veszitek, akár nem.

De én teljes szívemből kérlek benneteket, vegyétek magatokhoz Juanitát,
adjatok neki új otthont. Ez az egyetlen gondolat vigasztal, hogy gyermekemet a
Ti  oltalmatokra  bízhatom.  Ha  már  nem  tudlak  elérni,  a  kislányt  és  a



följegyzéseimet  hűséges öreg szolgám, Pedro juttatja el  hozzád,  s ez a levél
jelzi előre érkezésüket.

Konzulunknál érdeklődtem felőled, s megtudtam, hogy feleségeddel és két
fiaddal még mindig abban a házban élsz, ahová az esküvő után költöztetek be
Mariával. Lelki szememmel már látom Juanitát kedves családi körötökben, és
még egyszer kérlek, fogadjátok be őt szeretetben. Gyermekem nem üres kézzel
érkezik  hozzátok.  Szállásának,  eltartásának  minden  költségére  megvan  a
fedezet,  hisz  tudom,  hogy  nektek  is  vannak  gyermekeitek,  s  tőlük  nem
vonhattok  meg  semmit.  Juanita  öröksége  német  márkában  számolva  több
mint kétmillióra rúg. Ezt a pénzt,  mint már említettem, egy német bankba
utaltam  át.  Te,  mint  Juanita  gyámja  fogsz  ezentúl  rendelkezni  a  további
befektetések  felől.  Én  csak  azt  szabom  meg,  hogyan  kell  a  vagyon  dolgát
rendezni, ha Juanita esetleg nagyon fiatalon menne férjhez. Ebben az esetben
is  Te  fogsz  rendelkezni  arról,  hogy  a  tőkét  át  kell-e  engedni  Juanita
jövedőbelijének,  vagy  pedig  csak  haszonélvezetet  kaphat.  Meg  vagyok
győződve  róla,  hogy  éppoly  lelkiismeretes  megfontolással  fogsz  dönteni,
kaphat-e ekkora bizalmat az az ifjú ember,  mint ahogy én magam tenném.
Juanita nagykorúságáig mindenképpen Te fogod kezelni a pénzt.

Részletesebb utasításokat találsz majd a följegyzéseim között mindenről.
Ebből is láthatod, mennyire megbízom benned, és milyen nyugodtan teszem a
kezedbe minden földi javamat, éppúgy, ahogy kislányom lelkét a Te Mariád
kezébe.

Mindaddig, míg Juanitának otthont biztosítasz, vagyona kamataiból évente
tizenötezer  márka illet  Téged neveltetési  költség  gyanánt,  mert  semmiképp
sem akarom, hogy ottléte a legkisebb anyagi gondot is okozza. Ha taníttatása
végeztével bevezetitek a társaságba, ez az összeg természetesen tovább is kijár.
Ezt  is  részletesen  leírtam  följegyzéseimben.  Nitán  semmiképp  sem  szabad
takarékoskodni, bár okvetlenül azt szeretném, ha minden zavaró körülmény
nélkül  illeszkedne  be a  háztartásotokba.  Nita  szelíd,  jólelkű  gyermek,  most
nyolcesztendős.  Remélem,  megszeretitek,  szívetekbe  zárjátok.  Gondoljátok
csak meg, hogy árva szegény, s rajtatok kívül senkije a világon. Ha meghalok,
mielőtt még elvihetném őt hozzátok, Pedro azonnal postára adja ezt a levelet,
és  útnak  indul  Juanitával.  Bizonyára  nem  sokkal  a  levél  után  fognak
megérkezni.  Utasításom végrehajtása  után Pedro visszatér  ide.  Adtam neki
egy házikót meg egy kis földet is, hogy halálom után is gond nélkül élhessen.
Pedro intelligens,  tanult  ember,  kikérdezheted  részletesebben  az  életemről.
Mindig hűségesen szolgálta bátyámat és utána engem is. Spanyol származású,
mint a feleségem, de szükség esetén németül is szót érthetsz vele.

Nos,  kedves  Bernhardom,  remélem,  most  már  mindent  értesz.  Még
egyszer, utoljára kérlek mindenre, ami szent, fogadjátok be az én kis Nitámat.



Tudom, hogy megteszitek,  mert  ismerlek  mindkettőtöket,  és  senkiben  nem
bízom úgy ezen a világon, mint bennetek. És nincs is más választásom. Ha
azonban  valamiféle  okból  mégsem  volna  lehetséges,  hogy  befogadjátok  a
kislányt,  akkor  küldjétek  vissza  ide  Pedróval.  Csak  hát  ez  a  jó  ember
agglegény, így semmiképp sem nyújthatná Nitának azt a családi környezetet,
amit  Ti.  Nos hát,  kedves  Bernhardom,  élj  boldogul,  Isten hozzád – ezúttal
örökre.  Utolsó  üdvözletem  Mariának!  És  előre  köszönöm  nektek,  teljes
szívemből, amit a gyermekemért tesztek. A világ minden bodogságát kívánom
nektek, és kérem, osszátok meg Juanitával is, hogy fényben és melegségben
teljen a gyermekkora.

Légy nagyon boldog, kedves Bernhardom!
Hű barátod, Justus Trebin”

Különös érzések fogták el Bernhard Falknert olvasás közben. Justus Trebin
abban a hitben volt, hogy Maria még él. A konzul, akinél érdeklődött, talán
nem is  tudott  róla,  hogy  Maria  Falkner  meghalt,  és  rég  más  lépett  már  a
helyére.  Justus  Trebinnek  nyilvánvalóan  az  volt  elsődleges  célja,  hogy
kislányát  arra  az  asszonyra  bízza,  akit  oly  szenvedélyesen  szeretett,  oly
végtelenül  tisztelt,  s  akit  sosem  tudott  elfelejteni.  Vajon  akkor  is  régi
barátjához  küldte  volna  a  gyereket,  ha  valaki  ezt  mondja  neki:  „Bernhard
Falkner  házában  és  szívében  más  nő  uralkodik  már,  és  nem  Maria”?  De
mindez lényegtelen, hisz Justus Trebin mindenképp halott már, különben ő
nem  tarthatná  most  kezében  ezt  a  levelet.  A  gyermek  pedig  útban  van
Németország  felé,  és  bármelyik  pillanatban  megérkezhet.  Így  tehát  a  kis
Juanita az ő házában lel majd új otthonra. Ennyivel igazán tartozik egykori
barátjának, aki oly nagy bizalommal az ő kezébe tette le mindenét.  Falkner
elszánta,  hogy jó gyámja lesz a kis árvának, hűségesen fogja védelmezni és
támogatni,  vagyonát pedig becsületesen,  önzetlenül kezeli  majd,  úgy, ahogy
Justus elvárta tőle. Föl sem merülhetett benne, hogy ki ne tárja háza kapuit az
árva előtt.

Ez volt az első gondolat, amely kikristályosodott az agyában.
Utána viszont Helenére kellett gondolnia. Mit szól majd az asszony a kis

jövevényhez?
Falkner a tenyerébe támasztotta fejét. Még mindig szenvedélyesen szerette

Helenét,  mégis  kénytelen  volt  legalább  magának  beismerni:  az  asszony
nemigen alkalmas arra, hogy anyja helyett anyja legyen egy idegen gyereknek,
s  hogy  olyan  kötelmeket  vegyen  magára,  amelyek  gondot  és  terhet  is
jelentenek.

Egyáltalán nem lesz könnyű rávenni, hogy beleegyezzen. Falkner hosszan,
eredménytelenül rágódott az ügyön, ám hirtelen olyan gondolat hasított belé,



hogy egész testében összerándult. Fölpattant, és tágra nyílt szemmel meredt
maga elé. Fölkapta a levelet, széthajtogatta, és újraolvasta azt a részt, mely a
kis Juanita vagyonáról  szólt.  Aztán lassan visszaereszkedett  a  fotelbe,  mint
akit  egészen hatalmába kerített  az új gondolat.  Tágra nyílt  szeme új élettől
ragyogott, mellkasát mély lélegzet feszítette.

Hisz  ez  maga  a  megmenekvés,  az  ég  küldött  segítséget  kétségbeesett
helyzetében, amire sosem számított volna!

Kétmillió márkát kell majd befektetnie úgy, ahogy jónak látja! Ki vehetné
rossz néven, ha ebből háromszázezret a maga vállakozásába invesztál, a fiának
kifizetendő  tőke  pótlására?  Nyugodt  lelkiismerettel  megteheti,  hisz  a
vállalkozás  igazán  megbízható,  megalapozott.  És  aztán…  Gerd  vagyonának
kamatait,  amelyekre ezentúl nem számíthat,  szépen pótolja majd a Juanita
neveltetésére kapott tartásdíj.

Páratlan  szerencse,  mást  itt  nem lehet  mondani!  Egy  csapásra  levesz  a
válláról minden nyomasztó gondot.

Először  eszébe  sem  jutott  a  dolognak  ez  a  része,  most  azonban
megvilágosodásként  hasított  bele  a  gondolat,  amelyet  ha  alaposan  kifejt
Helene előtt, akkor az asszony bizonyára könnyű szívvel veszi magára a gyerek
jelenlétével  járó  apróbb  kényelmetlenségeket  is.  Hiszen  fölvehetnek
bármekkora személyzetet az árva gondozására, elég, ha Helene csak ellenőrzi a
munkájukat.

Bernhard Falkner férfi volt, nem foghatta föl, hogy a kis Juanita a házában
éppen csak a legfontosabb dologtól lesz megfosztva: a szeretettől. Nem ismerte
valójában Helenét, nem látta be, mekkora különbség, hogy egy ilyen asszony
fogadja-e  a  kis  jövevényt,  vagy  olyan  meleg,  szerető  szívű,  finom  érzésű
teremtés, amilyen Mária volt. Justus Trebin Mariára akarta bízni a gyermekét,
olyan nőre azonban, mint Helene, bizonyosan nem bízta volna. Ám Bernhard
Falkner mindezt nem is sejtette, úgy hitte, elég, ha a gyerek női kézbe kerül,
azontúl nem igazán számít, hogy kiébe.

Egészen  földerült  kedvvel  hajtogatta  össze  a  levelet,  hogy  zsebre  vágja.
Aztán  az  órájára  pillantott.  Alig  várta  már,  hogy  mindent  elújságolhasson
Helenének, s megtárgyalhassa vele a helyzetet. Ám egyelőre nem távozhatott a
gyárból. Előbb még alá kellett írnia néhány sürgős levelet.

II.

Gerhard  Falkner  komor  arccal  bámult  ki  az  ablakon  a  Falkner-villát
körülvevő kertre.

Arcvonásai  olyan  kemény  határozottságot  sugároztak,  hogy  az  alig
huszonegy esztendős fiú érett  férfi  benyomását  keltette.  Domború homloka



alatt mélyen ülő, szürke szempár ragyogott, széles, erős álla és a szája mellett
húzódó keserű vonás sem vallott  gondtalan ifjúra. Keményen összeszorított
ajka arról árulkodott, hogy eleget gyakorolta már fiatal életében az önuralom
művészetét.

Mögötte,  a szoba közepén a mostohaanyja állt. Megint azon elkeseredett
összecsapások  egyikére  került  sor,  amelyek  pokollá  tették  a  fiú  életét  apja
házában. Mióta csak az eszét tudta, gyűlölték egymást az asszonnyal.

Helene büszke, egyenes tartással állt, magas, karcsú alak a fehér, elegáns
háziruhában,  mely  szépen  kiemelte  formás  idomait.  Haja  aranyvörös,  a
szemében  különös,  jéghideg  fény.  Még  mindig  csodaszép  asszony  volt,
harminckilenc évéből tízet nyugodtan letagadhatott volna. Fémesen csillogó
hajkoronája  és  még  mindig  hamvas,  igazgyöngyszínű  arcbőre  gyönyörű
kontrasztot alkotott. A fehér arcban szinte világított a finom vonalú, vérvörös
ajak és a lenyűgöző, színjátszó szempár. Ezek a szemek szinte pillanatonként
váltották  a  színüket  a  kék,  szürke  és  zöld  minden  árnyalatában,
kifürkészhetetlenül és csalókán, mint a tenger.

Helene asszony tekintete oly szuggesztív erejű volt, hogy alig valaki tudta
kivonni  magát  a  hatása alól.  Ám ez  az igéző szempár  lélektelen hidegséget
sugárzott,  sőt úgy is  tudott villogni,  mint a veszedelmes ragadozóké.  Olyan
ember azonban nemigen akadt, aki nyugodtan és elfogulatlanul tudta volna e
szemeket  tanulmányozni,  mert  aki  egyszer  beléjük  tekintett,  azt  szinte
óhatatlanul megbabonázták.

Gerhard egyike volt azon keveseknek, akikre Helene asszony tekintete nem
volt  ilyen  hatással.  Az  asszony  pedig  többször  is  megpróbálta  a  hatalmába
keríteni  mostohafiát,  ám sikertelenül.  Gerhard  Falkner  ifjú  korára is  olyan
erős  egyéniség  volt  már,  hogy  nem  egykönnyen  adta  meg  magát  külső
befolyásoknak.

Már gyerekkorában is  csodálatos akaraterejével  tűnt ki.  A mostohaanyja
persze  csökönyösnek,  önfejűnek  tartotta  ezért,  s  gyakran  bepanaszolta  az
apjánál.  Gerhard talán ki is érdemelte ezt a vádat, amilyen elszántan fordult
világéletében a mostohája ellen. Szíve mélyéből gyűlölte, ahogy csak az igazán
féktelen,  szenvedélyes  ember  tud  gyűlölni.  Gerhard  természete  ilyen  volt,
bármennyire  igyekezett  is  kordában tartani  indulatait.  A gyermekkel együtt
növekedett szívében a gyűlölet, melyet ezernyi fájdalom közt szült a rettentő
tudat,  hogy  ez  az  asszony  mérgezte  meg  szeretett  édesanyja  életét,  s  csak
erősbítette a gyanú, hogy talán még halálát is ő okozta.

Gerhard  azt  is  tudta  jól,  hogy  mostohája  előre  megfontolt  szándékkal
igyekezett  elidegeníteni  tőle  az  apját.  Ellenségévé  lett  hát  az  asszonynak,
életre-halálra.



Helene Falkner asszony pedig legalább úgy utálta a mostohafiát, mint az
őt. De mesterien uralkodott magán, és úgy intézte, hogy erről senki ne tudjon
magán Gerhardon kívül. Mások jelenlétében sosem ragadtatta magát odáig,
hogy jelét adja gyűlöletének, amit azonban Gerhard pontosan látott. A fiú nem
volt  ilyen  művésze  az  alakoskodásnak,  ezért  gyakran  keveredett  abba  a
látszatba, hogy igazságtalanul gyűlölködik mostohája ellen.

– Tehát ragaszkodsz hozzá, hogy elhagyd az apai házat? – kérdezte Helene
hideg, kimért hangon, és szúrósan nézett Gerhardra. 

– Igen, így határoztam – fordult felé a fiú mozdulatlan, nyugodt arccal.
– És  valóban  azt  követeled  az  apádtól,  hogy  fizesse  ki  a  teljes  anyai

örökségedet? – firtatta az asszony.
Gerhard keskeny, erős kezével idegesen beletúrt rövidre nyírt hajába, mely

szabadon hagyta magas homlokát.
– Ezt személyesen akarom megbeszélni apámmal.
Helene kurtán, gúnyosan fölkacagott.
– Hát persze, hisz tudod jól, hogy szó nélkül beleegyezik! Rég hozzászokott,

hogy az idősebb fia részvétlen a gondjai iránt! 
Gerhard sötét pillantást vetett a szép, hideg arcra.
– Igazán  különös,  hogy ezt  épp te veted a szememre.  Hát  mi okozta  az

elidegenedésünket?
– A te csökönyösséged, féktelenséged, semmi más! De hagyjuk ezt! Most

nem  érzelmekről  van  szó,  hanem  arról  a  pénzről,  amit  ki  akarsz  venni  a
gyárból. Miért is rendelkezett ilyen hihetetlen ostobán az anyád! Őrültség egy
ilyen fiatal emberre vagyont bízni!

Az ifjú arca elsötétült, szeme villámokat szórt.
– Egy szót se az anyámról… Nem tűröm, hogy a szádra vedd a nevét! –

sziszegte fojtott hangon, melyből csak úgy sütött az indulat.
Helene kissé elsápadt, de aztán dacosan fölvetette a fejét, s a fiú szemébe

nézett.
– Nocsak, és miért nem? – vágott vissza gunyorosan.
Gerhard egyetlen lépéssel előtte termett.
– Mert nem tűröm! Tőled nem vagyok hajlandó eltűrni! – kiáltotta, mert

már teljesen elvakította a düh.
Az asszony önkéntelenül is hátrahőkölt. Aztán fölemelte a fejét, és szemét

különösen  csillogó,  merő  tekintettel  szögezte  a  fiúra,  mintha  így  akarná
meghunyászkodásra  késztetni.  Ám megint  csak  be  kellett  látnia,  mint  már
annyiszor, hogy tekintete varázsának hiába van annyi ember fölött hatalma,
Gerhardról hatástalanul pereg le. Pedig éppen őt szerette volna a legjobban
térdre kényszeríteni.



Fogcsikorgatva  lemondott  arról,  hogy  ily  módon  győzze  le.  Szemét  –
melyből kihunyt a megbabonázó csillogás – fáradtan lecsukta egy kicsit, aztán
megint fölpillantott, és gunyorosan vállat vont.

– Jaj,  ne  csinálj  már  ilyen  melodrámát,  nevetséges!  Felőlem  aztán
nyugodtan menj apádhoz, beszéld meg vele a dolgot. De előbb még mondok
valamit,  amit  apád  büszkeségében  úgysem  árul  el.  Tönkre  fog  menni,  ha
ragaszkodsz hozzá, hogy épp most kifizesse az egész örökségedet.

Közben  Gerhard  is  erőt  vett  haragján.  Tekintete  most  hitetlenkedést,
csodálkozást fejezett ki.

– Ezt  nem  hiszem.  Apám  már  sok  éve  tudja,  hogy  huszonegyedik
születésnapomon  ki  kell  fizetnie  ezt  az  összeget.  Mint  vérbeli  üzletember
bizonyára réges-rég gondoskodott már fedezetről egy ilyen követelés esetére.
Mindenáron  azt  akartad,  hogy  beszéljünk  erről  a  dologról.  Hát  tessék.
Elmondtam  mindent,  amit  hajlandó  vagyok  egy  idegennel  megbészélni.  A
többit csak személyesen apámmal vitatom meg.

Jól van hát – vágta rá ingerülten az asszony. – Tedd csak, amit akarsz, én
mosom kezeimet.  Kötelességemnek  tartottam,  hogy figyelmeztesselek,  mért
tudom, apád nem veszi a lelkére, hogy haladékot kérjen tőled. Arról sem fog
egy szót sem ejteni, hogy az utóbbi időben súlyos veszteségek érték. Szokása
ellenére merész spekulációkba bocsátkozott, éppen azért, hogy kivonhassa a
tőkédet  a  vállalkozásból.  Csakhogy  nem  járt  szerencsével.  Ha  most
ragaszkodsz  a  vagyonod  kifizetéséhez,  akkor  aligha  lesz  elkerülhető  a
Bernhard  Falkner  cég  csődje.  Kíváncsi  vagyok,  megengedi-e  ezt  a
lelkiismereted!

Gerhard  ajka  idegesen  megremegett.  Nem  hitte,  amit  hallott.  Sokkal
valószínűbb,  gondolta,  hogy  mostohája  a  várható  megszorításoktól  tart.
Szerette a luxust, fényűzést, és gyakran esztelen kiadásokba hajszolta a férjét.

Apja  eddig  szabadon  rendelkezett  a  Gerhard  tőkéjéből  származó
kamatokkal. A fiú ezt magától értetődőnek tartotta, míg otthon élt, hiszen a
kamatoknak eleve az volt a rendeltetése, hogy az ő neveltetésének a költségeit
fedezze. Nem számítgatott kicsinyesen, pedig akkor kiderült volna, hogy errre
a célra legföljebb a kamatok harmadrésze megy el. Gerhard öröksége ugyanis
háromszázezerre  rúgott,  s  négyszázalékos  kamatot  számítottak  rá.  Most
azonban  teljesen  el  akart  szakadni  szülőházától.  Huszonegyedik
születésnapjáig  –  már  csak  néhány  hét  volt  hátra  –  az  apja  akaratát  kell
teljesítenie,  ő pedig ragaszkodott hozzá, hogy fia otthon maradjon. De most
végre fölszabadul,  és  egy órát  sem időzik  többé azon  a  gyötrelmes  helyen.
Apja, a mostoha befolyására, teljesen elidegenedett tőle, így hát semmi sem
tarthatja már vissza. Egyetemi tanulmányait is más városban akarta folytatni,
pedig  választott  szakja  sokkal  jobb  hírű  volt  szülővárosának  egyetemén.



Minden idegszálával elvágyódott otthonról. Tudta jól, hogy mostohája csak a
kamatok  miatt  akarja  tartóztatni,  s  személyéhez  a  legkevésbé  sem
ragaszkodik. Sőt, boldoggá tenné a távozása, ha nem menne vele a pénz is.

Gerhard anyja  pedig  úgy rendelkezett,  hogy ha a  fiú  kikéri  az  összeget,
haladék nélkül ki kell fizetni.

Gerhard  mindig  csak  úgy  gondolt  erre  a  pénzre,  mint  szabadsága
eszközére. Eddig még senkivel sem beszélt róla. Csak pár nappal ezelőtt, mikor
megint összekapott a mostohájával, csúszott ki a száján haragjában: „Már csak
néhány hét, és megkapom a pénzemet. Akkor engem hat lóval sem tartanak itt
többet!”

Rudolfnak,  hat  évvel  fiatalabb  fél  testvérének  kiáltotta  oda  ezeket  a
szavakat, az pedig sietve továbbmondta az anyjának.

Rudolf Bernhard Falkner és Helene gyermeke volt. Talán a világon nem élt
még két  ilyen különböző testvér.  Nem is  kedvelték egymást  sosem.  Rudolf
tökéletes mása volt anyjának, koraérett és már velejéig romlott. A becsületes
Gerhard csak megvetést érzett iránta. Ő pedig gyűlölte a bátyját, mivel érezte,
hogy  jelleme  magasan  fölötte  áll  az  övének,  s  igyekezett  kicsinyes
rosszindulattal bosszút állni ezért.

Gerhard  helyesen  sejtette  meg,  hogy  Rudolf  árulta  el  önkéntelen
megjegyzését Helenének, és az asszony ezért akart most vele szót érteni.

Csak azért volt olyan elutasító, mert ösztönösen idegenkedett mindentől,
ami  tőle  származott.  Titkon  azonban  nyugtalan  töprengésbe  merült,  nem
lehet-e  mégis  valami  igazság  Helene  szavaiban.  Tudta,  hogy  az  asszonyról
nemigen lehetne megmintázni az igazmondás szobrát, és biztosra vette, hogy
ezúttal is erősen túloz, csak hogy megfélemlítse őt. Nyilván nagyon húzódozik
a takarékoskodásnak még a gondolatától is. Mert ugyan szerény körülmények
közé született, mégis roppant hajlandóságot táplál a fényűző költekezés iránt.
Ez indíthatta arra  is,  hogy olyan szívós kitartással,  olyan hideg számítással
akaszkodott Bernhard Falkner nyakába, bár tudta, hogy egy másik embert kell
eltipornia ahhoz, hogy a férfit megszerezze.

Helene apja kishivatalnok volt, aki nagyralátó terveket dédelgetett csoda
szép  lánya  sorsáról.  Énekesnőnek  akarta  taníttatni  Helenét,  ám  meghalt,
mielőtt még tervét véghezvihette volna. A szép kis árva lányt Marta Falkner,
Gerhard anyja  vette  magához,  s  elvállalta  további  taníttatását  is.  A  nemes,
jóságos  lélek  maga  vezette  be  házába  a  leendő  művésznőt,  mit  sem sejtve
arról, milyen gonosz lelket szabadít rá békés, boldog életére. Helene Alving –
ez volt lánykori neve – azzal hálálta meg pártfogója jóságát, hogy szemet vetett
a  férjére,  és  félvilági  nőhöz  illő,  kifinomult  ravaszsággal  be  is  hálózta.
Bernhard  Falknert  megbabonázta  a  lány  szépsége,  és  mámorában



megfeledkezett  mindenről,  amit  addig  a  felesége  jelentett  számára.  Őrült
szenvedélye Helene Alving karjaiba hajtotta.

Gerhard anyja két hosszú éven át küzdött kétségbeesetten a boldogságáért.
Ám a rivális hatalma megingathatatlan volt, s a szegény asszony végül ereje
fogytán összeroppant.

A szelíd, jólelkű asszonyt egy reggel holtan találták az ágyában. Állítólag
tévedésből vett be túl nagy adagot az ideges panaszaira kapott gyógyszerből. A
cselédek azonban, sőt más, a családhoz közel álló személyek is azt suttogták,
hogy a szegény fiatalasszony szándékosan adagolta túl a gyógyszert, mert el
akarta dobni magától az életét. Gerhard Falkner gyermeki szíve pedig magába
fogadta és megőrizte ezeket a sejtéseket.

Mikor aztán, alig egy évvel az asszony halála után az apja feleségül vette
Helene Alvingot,  minden cselédet  elbocsátottak,  és teljesen új  személyzetet
vettek föl. Csak Ernestine Wünscher, vagyis Tina, a szakácsnő maradhatott a
helyén, mivel olyan hűségesen gondozta az anyátlanul maradt kis Gerhardot,
és  amúgy  is  értelmes,  higgadt  személy  volt,  akitől  távol  állt  minden
pletykálkodás.  Az  új  asszony  egyáltalán  nem  örült  ennek  a  döntésnek,  de
Bernhard Falkner nem vette a szívére, hogy elbocsássa a hűséges teremtést.
Tinának aztán sikerült az új úrnő bizalmát is elnyernie, s így a Falkner-házban
maradhatott mind a mai napig.

Gerhard  különös  kapcsolatot  alakított  ki  a  szakácsnővel,  amelyről
kettejükön kívül senki nem tudott. Tina, aki már negyven felé járt, rajongó
szeretettel csüggött „Gerd úrfin”, és szíve mélyéből osztotta a mostohája iránti
gyűlöletét és megvetését. Egyedül a fiú kedvéért maradt meg a háznál. Tina
mindenkinél  többet  tudott  a  bizalmas  családi  dolgokról.  Látta  Gerhard
édesanyjának szenvedését és kétségbeesését, tanúja volt annak, ahogy a „vörös
boszorka” szemet vetett  az úrra és „megbabonázta"  és szilárdan hitte,  hogy
egyedül ő volt az oka minden bajnak es szenvedésnek. Türelmetlenül várta,
mikor döbben rá végre Falkner úr, milyen „hitvány, hamis egy némber” az új
méltósága. Ám úgy tűnt, a férj tökéletesen vak és süket asszonya hibái iránt.
Még mindig vak szenvedéllyel imádta, és oly mértékig a befolyása alá került,
hogy a házban már csak az történt, amit Helene akart. A jámbor férj alávetette
magát minden szeszélyének.

Így  történhetett  az  is,  hogy  a  szíve  egyre  inkább  elhidegült  a  fiától.  Az
asszony  hintette  el  közöttük  a  bizalmatlanság  és  békétlenség  magvait.  Ezt
Gerhard pontosan tudta. Tudta azt is, hogy apja boldogtalanná tette az anyját
hűtlenségével,  mégsem  tagadhatta  meg  tőle  a  szeretetét.  Tina  sosem
mulasztotta el figyelmeztetni arra, hogy az apja korántsem tekinthető annyira
bűnösnek, mint Helene.



Gerhardot  kegyetlenül  gyötörte  a  tudat,  hogy  apja  szívét  már  mély
szakadék választja el tőle, és tudta, sosem fogja a mostohájának megbocsátani,
hogy miután megfosztotta az anyjától, még apját is elidegenítette tőle. Helene
mesterkedése magányossá és boldogtalanná tette egész ifjúságát.

Féktelen ifjúi vére néha áttörte a bámulatos önuralom gátjait, s ilyenkor
képtelen volt titkolni, mennyire gyűlöli és megveti a mostoháját. Ez történt az
iménti csúf jelenetben is. De most már sikerült erőt vennie magán, és szürke
szemében már csak hidegség türköződött, amikor válaszolt:

– Úgy fogok cselekedni, hogy ne legyen okom lelkifurdalásra. De mindezt
csak apámmal vagyok hajlandó megtárgyalni. Remélem, hogy legalább ezt az
ügyet  megoldhatom  külső  beavatkozás  nélkül.  Ha  apámat  valóban  a  csőd
fenyegeti, remélem, lesz annyi bizalma hozzám, hogy ezt közölje is velem. Nos,
azt  hiszem,  nincs  több  megbeszélnivalónk.  Engedd  meg,  kérlek,  hogy
visszamenjek a szobámba, sok dolgom van még.

Ezzel  udvariasan  meghajtotta  magát.  Mindig  kínosan  ügyelt  rá,  hogy
mostoháját szertartásos előzékenységgel kezelje. Válaszát azonban nem várta
meg, sietve elhagyta a szobát.

Helene villámló tekintettel nézett utána, keze ökölbe szorult, s szép arcára
démoni kifejezés ült ki.

– Csak térdre kényszeríthetném végre ezt a megátalkodottat! – sziszegte
dühödten.

Aztán kimerülten egy fotelbe roskadt. Minden lehetségest megpróbált már,
hogy legyőzze a fiú csökönyösségét, ám hiába. Gerd sziklaszilárdan kitartott, s
mindig ő hagyta el vesztesen a terepet. Honnan veszi az erőt ez a fiú?

Valami  titkos  belső  kényszernek  engedve  elismerte,  szinte  csodálta
akaraterejét. Ő, akinek a lába előtt hever mindenki, akinek csak akarnia kell,
és  már  le  is  igáz  minden  férfit,  ebben  a  fiúban  emberére  akadt.  Helene
szívében akaratlanul is valami csodálatféle vegyült a gyűlölet érzésébe.

Tulajdonképpen  örült  is,  hogy  Gerhard  elkerül  a  háztól,  mivel  a  fiú
tekintete  szüntelen  szemrehányásként,  állandó  vádként  kísértette.  Nem
mintha lelkifurdalást érzett volna tettei miatt ez a hideg szívű asszony. Efféle
érzékenység  őt  nem  kínozta.  Uralkodó  természete  parancsolóan  követelte
jogait. Árnyékba állították, míg mások vígan sütkéreztek a napon? Habozás
nélkül kiverekedte a neki járó helyet a nap alatt. Nem zavartatta magát amiatt,
hogy  eközben  egy  emberi  sorson,  egy  életen  gázolt  át.  Az  élet  harc,  és  az
erősebb  győz.  Helene született  egoista  volt,  mindenek  fölé  helyezte  a  saját
érdekeit.

Ha olykor-olykor megszólalt valami kellemetlenebb hang is a szíve mélyén,
azt  egyedül  Gerhard  tekintete  okozta.  Ezért  hát  nagyon  is  örült  volna,  ha



örökre megszabadulhat a fiútól, csak épp az anyja vagyonát ne akarná az az
önfejű gyerek magával vinni.

Kissé lehiggadva arra gondolt, hogy miután Gerhardnál kudarcot vallott,
mégiscsak a férjével kéne beszélnie. Neki talán sikerül rávenni a fiút, hogy ne
vegye ki a tőkéjét a gyárból. A kamatokat, persze, mindenképp elveszítik, ha
Gerhard  elhagyja  a  házat,  és  ez  éppen  elég  súlyos  érvágás  lesz  a
háztartáspénzen. De még mindig jobb, mint az egész vagyont elveszteni.

Azt  senki  sem tudhatta,  miért  akarta  Maria  Falkner,  hogy  amikor  a  fia
nagykorúvá  válik,  s  fölszabadul  az  atyai  hatalom  alól,  azonnal  anyagi
függetlenséghez is jusson. Talán megsejtette, mennyire vágyik majd Gerhard a
szabadságra, talán tudta azt is, hogy az asszony, aki szétrombolta az életét, a
fiát is megfosztja az apai ház minden fényétől és melegétől?

Helene asszony tenyerébe támasztott állal töprengett. Kisvártatva nyílt az
ajtó, és lenyűgöző szépségű, tizenöt esztendős fiú lépett a szobába. Arcának
tökéletes  szépségét  csak  a  ravaszan  csillogó  szempár  zavarta  meg.  Rudolf
Falkner,  Bernhard  Falkner  második  házasságából  származó  fia,  tökéletes
mása  volt  csodaszép  anyjának.  Ugyanaz  a  vörösarany  hajzat  és
elefántcsontszín  arcbőr,  de  a  legmeglepőbb  a  szemek  hasonlatossága  volt.
Ugyanaz a babonázó fény, színjátszó, titokzatos csillogás.

Rudolf  Falkner  zsebre  dugott  kézzel,  fürkésző  tekintettel  közeledett  az
anyjához. Alakja erős és karcsú volt, a tartása hanyag, valahogy mégis kecses.

– Gerd már elment, mama? – tekintett körül.
Helene asszony arcát büszke, gyöngéd mosoly derítette föl. Ez a fú volt az

egyetlen lény, aki iránt hideg szíve szeretetet érzett. Igaz, ez a szeretet is eléggé
felszínes volt. Gyöngéd büszkeséggel töltötte el, hogy Rudolf annyira hasonlít
rá.  Vak  volt  a  fiú  súlyos  hibáival  szemben,  mivel  ezek  azonosak  voltak  az
övéivel. Szépségével együtt a jellemhibákat is átörökítette rá.

– A szobájába ment, Dolf – felelte, s arcon csókolta a fiát, aki elég nyers
mozdulattal tolta el magától.

– Remélem, jól megszorongattad? – firtatta kárörvendő arccal.
– Igen, Dolfikám, de hát semmi haszna…
– Tehát mégsem hagyja benn a pénzét papa gyárában? – kérdezte kajánul

a koraérett csibész.
– Hát, nemigen hiszem – sóhajtott Helene asszony. – Személyesen akarja

papával megbeszélni.
Dolf megvetően legyintett.
– Hát  persze,  mert  papa  olyan  gyönge.  Nyilvánvaló,  hogy  nem  fog

ellenkezni. Gerd meg felmarkolja azt a rengeteg pénzt, és mehet világot látni.
Istenem, hogy irigylem!



Helene asszony magához vonta a fiút, ám Dolf csak olyankor viszonozta a
gyöngédséget, ha valami hasznot remélt ettől. Az anyjában pedig biztos volt.
Itt  nem szükséges  alakoskodni,  behízelegni  magát,  mint  a papánál.  Lerázta
magáról az anyja karját.

– Ugyan, mama, nem vagyok már kisded.
Anyja mintha meg sem hallotta volna a durva elutasítást, mosolygott.
– Férfinak  érzed  már  magad,  ugye,  Dolfim?  Hiszen  csak  vigasztalni

akartalak  azért,  hogy  Gerddel  kivételez  a  sors.  De  sose  bánkódj  emiatt,
kisfiam! Papa kivágja ám magát a bajból, nagy megrendelések érkeztek. És te
is jól fogsz járni, ezt garantálhatom!

Dolf az ajkát biggyesztette.
– És ha bekrachol a gyár? – kérdezte koravén okoskodással.
– Nem eszik olyan fonón a kását – rázta a fejét az anyja.  – De ha Gerd

kérdezne, mondd csak nyugodtan, hogy csődbe megy a gyár, ha kiköveteli a
pénzt.

– Butának nézel, mama? – nevetett hamiskásan a fiú.
– Dehogy, édes Dolfim, te az én szép, okos nagyfiam vagy. Milyen jó, hogy

legalább  veled  beszélhetek  nyíltan!  Így  még  papával  sem  beszélhetem  ki
magam soha!

Dolf önelégülten vigyorgott,
- Hát igen, mama, mi már csak megértjük egymást, és… hát engem sem

ejtettek a fejemre. De mit gondolsz, mi lesz?
- Legelőször is papának beszélek a lelkére. Meg kell kérnie Gerdet, hogy

hagyja benn a pénzt.
Dolf vállat vont, majd kecses, nyegle pózban egy karszékbe vetette magát.
– Csak ne nagyon reménykedj ebben! Papa nem önti ki a szívét Gerdnek, és

nem is könyörög neki. Olyan tartózkodóan bánik vele, mint valami idegennel.
Helene asszony nagyot sóhajtott.
Igen, és ebben csakis Gerd kemény feje a ludas!
– Talán nem csak az – vélte Dolf egy grimasz kíséretében.
– Papa azért nem törődik Gerddel, mert te ki nem állhatod. Engem bezzeg

szeret  a papa… úgy csavarom az  ujjam köré,  ahogy csak  akarom! De Gerd
tényleg borzalmas tud lenni! Mint aki nyársat nyelt, és mogorva. És persze azt
hiszi, hogy magasan fölöttünk áll. Píf… az a tulok! Ki nem állhatom, és ő sem
szeret engem. Mintha nem is volnánk testvérek.

– Azért nem szeret, mert úgy hasonlítasz rám.
Dolf kíváncsian nézett az anyjára.
– De hát benned meg mit utál annyira?
– Semmit, csak azt, hogy a mostohája vagyok.



– Hm, hát… az tényleg nem lehet valami kellemes, ha mostohája van az
embernek. És nyilván én is szálka vagyok a szemében, mert miattam elveszíti a
fél  apai  örökségét.  De  hát  ezen  már  nem  lehet  változtatni,  ha  egyszer
megszülettem,  és  ha  olyan  okos  volna,  amilyennek  hiszi  magát,  akkor  rég
belenyugodott volna. Olyan kicsinyes! Tudod… én tulajdonképpen örülök is,
hogy elmegy.

– Én is, elhiheted.
– Micsoda szamárság, hogy tovább akar tanulni! Az az állandó biflázás…
– Te  csak  örülhetsz  ennek,  Dolfikám.  Mert  ha  Gerd  is  kereskedőnek

készülne, mint te, akkor nyilván ő örökölné meg a gyárat, mint idősebb fiú.
Nagyon jó egyébként, hogy te kereskedő akarsz lenni.

– Ugyan,  mama,  ez  aztán  igazán  kézenfekvő.  És  így  nem  is  kell  annyit
magolnom.  Amint  kezemben  van  a  szakképesítés,  vége  a  tanulásnak.
Utazgatni akarok néhány évig, papa majd elintézi, hogy kapjak valami jó kis
gyakornoki  állást  valahol  külföldön,  ahol  a  mulatságom  is  meglesz.  Aztán
leszolgálom  az  egy  évet  valamelyik  belevaló  regimentnél,  és  ha  már  ez  is
megvolt… nos, akkor belépek a papához, és nyilván hamarosan jó részesedést
kapok.

Helene asszony elgyönyörködött koraérett csemetéjében.
– Tényleg okos fiú vagy, Dolf! Milyen szépen kigondoltál már mindent!
– Hm,  hát  az  ember  csak  eltervezi  valahogy  az  életét  –  mosolygott

önelégülten a fiú. – Én mindig is kereskedő akartam lenni, hogy örökölhessem
a papa gyárát. Gerdnek úgyis egy halom pénze van az anyjától. Nem igazság,
hogy én húzzam a rövidebbet.

– De ilyesmiről nem illik ám beszélni, Dolfikám – figyelmeztette az anyja.
– Hát  én  is  csak  veled  beszélek  róla,  mit  gondolsz  –  kacagott

fensőbbségesen Dolf.
– Úgy is kell… papának fülébe ne jusson!
Annyira én sem vagyok buta! Tudom jól, hogy papának az ilyen dolgokban

olyan… olyan furcsa elképzelései vannak.
Amit  Dolf  „furcsának”  titulált,  az  nem  volt  más,  mint  az  apja  lelkében

mélyen gyökerező becsület és tisztesség. Bernhard Falkner egyáltalán nem volt
rossz ember, még ha bűnre csábította is Helene tébolyító kacérsága. Mind a
mai napig szentül hitte, hogy az asszonyt is halálos szerelem kergette a bűnbe,
mikor az ő karjaiba vetette magát, holott élt még az első felesége. Sejtelme sem
volt  Helene valódi  jelleméről.  Fiát,  Dolfot  is  nyíltszívű,  becsületes,  egyenes
jellemnek tartotta. Súlyos csapást mért volna jóhiszemű lelkére, ha tanúja lett
volna az iménti párbeszédnek anya és fia között.

Bernhard  Falkner  még  mindig  ott  ült  az  íróasztalánál,  mikor  a
hivatalszolga  bekopogtatott,  és  Gerhard  Falkner  urat  jelentette.  A  férfi



meghökkenve kapta föl  a  fejét.  Sosem volt  még rá  példa,  hogy Gerd eljött
volna a munkahelyére.

Gerd  azonnal  útnak  indult  a  mostohájával  folytatott  beszélgetés  után.
Mindenképp tárgyalni akart az apjával, mielőtt még az asszony – persze kedve
szerinti torzításban – beszámolhatna a történtekről. Ettől a hirtelen ötlettől
vezérelve döntött úgy, hogy kimegy a gyárba, ahol zavartalanul beszélhetnek.

– Jó napot, apa – nyújtotta a kezét Gerd.
– Mi szél hozott? – nézett rá kutatóan az apa. – Meglep, hogy itt látlak, hisz

mindig igyekszel kitérni előlem.
Gerd összepréselte az ajkát, homlokán fájdalmas ránc jelent meg.
– Tévedsz,  apám,  eszem  ágában  sincs  kitérni  előled  –  mondta  végül

szárazon.
– Nos…  erről  inkább  ne  vitázzunk.  Szóval,  minek  köszönhetem  a

látogatásodat?
Gerd fölemelte a fejét, s szilárdan az apja szemébe nézett.
– Szeretnék veled megbeszélni valamit… a vagyonom dolgában.
Falkner arca elsötétült.
– Hát ennyire sürgős? Nem érkezett még el a kifizetésre megjelölt idő.
– Tudom,  apa.  De  épp  most  beszéltünk  erről  mostohaanyámmal.  Azt

mondta,  hogy csődbe  mennél,  ha  ragaszkodnék  az  összeg  kifizetéséhez.  És
most azt szeretném tudni, mi igaz ebből.

– Miért, mit tennél, ha igaz volna? – kérdezte élesen az apja.
– Akkor arra kérnélek, hogy hagyd benn a gyárban a tőkét, s nekem csak a

kamatokat  fizesd,  amire  szükségem  lesz,  hiszen  más  városban  akarok
továbbtanulni.

Bernhard Falknernek még egy órával ezelőtt  is  óriási  megkönnyebbülést
jelentett volna ez az ajánlat. Justus Trebin levele azonban teljesen új helyzetet
idézett elő. Most már nem szorult rá a fia irgalmára. Szívből örült, hogy nem
függ többé Gerd megértésétől, és bár kellemesen meglepte a fiú előzékenysége,
mégis  elégtétellel  töltötte  el,  hogy  nem  kényszerül  elfogadni  azt.  Mivel
Helenének sikerült elhitetnie vele, hogy a fia ellenséges érzéseket táplál iránta,
igyekezett eltitkolni önkéntelen elismerését is. Hidegen, szárazon felelt hát:

– Nincs szükségem a pénzedre, meg fogod kapni hiánytalanul. El akarod
hagyni a házamat, ezen nem változtathatok. Vitattuk már ezt épp eleget. Az
igaz,  hogy a tőkéd kifizetése  roppant  kínos helyzetbe hozott  volna,  ha nem
kínálkozna épp most egy jó lehetőség a pénz pótlására. De ha nem így történik,
akkor sem kértelek volna arra, hogy hagyd benn a pénzedet a gyáramban.

Gerd arcából kifutott a vér.
– Hát ilyen keveset számítok neked?



– Ugyan,  hagyd ezt – legyintett  az apja.  – Nyilvánvaló, hogy nem olyan
köztünk a kapcsolat, amilyennek apa és fia közt lenni kéne.

– És ez az én bűnöm, apa? – kiáltotta Gerd gyötrődve.
Apja  a  homlokát  dörzsölgette.  Gerd  viselkedése,  a  hangjából  kiérezhető

fájdalom  nem  hagyta  érzéketlenül.  Ám  Helene  ármányaitól  nagy  hatással
voltak rá. Megkeményítette a szívét.

-  Hogy  a  te  bűnöd-e?  Hát…  talán  nem  is,  illetve  nincs  értelme  ezt
méricskélni. Kár olyasmiről beszélni, amin nem változtathatunk. Tudom, hogy
elidegenedtél  tőlünk,  s  nincs  hőbb vágyad,  mint  hogy  elhagyd ezt  a  házat.
Nyilván nem is akarsz soha visszatérni.

Gerd  elvörösödött.  Apja  rideg  szavai  napnál  világosabban  mutatták,
mennyire  megmérgezte  a  szívét  a  mostoha.  Nem tudhatta,  hogy mindezen
ridegség  ellenére  is  mennyire  sajog  az  apja  szíve  arra  a  gondolatra,  hogy
hamarosan örökre meg kell tőle válnia. A vér szavát azért mégsem fojthatta el
egészen Helene ármánykodása. Ám Gerd erről nem tudott, és ha mostohájára
gondolt, forrón tolult fejébe a vér.

– Nem  is,  soha,  amíg  a  mostohám  itt  lakik!  –  kiáltotta  szenvedélyes
gyűlölettel.

Falkner arca elsötétült, s szeme villámlott a haragtól.
– Hallgass! Egy szót se többet a feleségem ellen!
Gerd keserűen elmosolyodott.
– Nem is. Egy szót sem ejtek róla. Csak egyvalamit hadd mondjak el most,

apám,  hisz  lehet,  hogy  többé  nem is  lesz  alkalmunk zavartalanul  beszélni.
Lehet,  hogy az élet idővel még jobban szétválaszt  minket, lehet,  hogy kezet
sem  nyújtunk  többé  egymásnak,  de  egyvalamit  tudnod  kell.  Azt,  hogy
szeretlek, mindannak ellenére szeretlek, ami valaha is közénk állhatott. Soha
nem felejtettem el, és nem is fogom, hogy te vagy az apám… Csak ezt akartam
mondani.

Gerd  erős  fölindulásban  beszélt,  s  a  végére  érve  megkönnyebbülten
lélegzett föl.

Az  apa  szívét  forróság  öntötte  el,  ám  erőnek  erejével  leküzdötte
gyöngeségét, és megőrizte a részvétlen hidegség látszatát.

– Hát nemigen mutattad soha, hogy olyan nagyon szeretsz: Pedig példát
vehettél  volna  Dolf  öcsédről.  Ő  igazán  szeret  engem,  úgy,  ahogy  egy  apát
szeretni  kell,  és ki is mutatja nap mint nap. Gyöngéd és figyelmes hozzám,
nem úgy, mint te.

Éles fájdalom hasított Gerd szívébe.
„Dolf  csaló,  szélhámos,  csak a haszon reményében hízelkedik  neked!”  –

szerette volna hangosan az apja fülébe kiáltani,  de mégsem vette a szívére,
hogy megsértse a kisebbik fiába vetett bizalmát, s inkább hallgatott. Erősen



összeharapta a fogát, nehogy valami meggondolatlan szó hagyhassa el ajkát,
ám a fejét dacosan fölvetette.

– Te sem éreztetted velem soha az apai szeretetedet. A szívünk sehogy sem
tudott egymásra találni, és én azt is tudom, hogy ki állt közénk – szögezte le
keserűen.

– Elég! – kiáltotta az apja, s olyan mozdulatot tett, mintha elvágna valamit
kettejük között. – Hagyjuk végre ezt a témát! Csak fölizgatom magam. Akarsz
még valamit tőlem?

– Nem, apa… csak azért jöttem, hogy megnyugtassalak a pénz dolgában,
már ha szükséges.

– Köszönöm a fáradozásodat, de mint már mondtam, nincs rá szükség. Az
lehet,  hogy  csak  néhány  nappal  a  határidő  után  tudok  majd  fizetni,  de
gondolom, ennyi időt adhatsz nekem.

– Szívesen, apa. És ha kérhetném, akkor majd a Deutsche Banknak utald
át, ott akarom befektetni.

– Jól  van,  úgy  lesz,  ahogy  akarod.  És  ha  segíthetek  tanácsaimmal  a
befektetésnél, természetesen szívesen állok a rendelkezésedre.

– Köszönöm. Akkor hát… azt hiszem, indulok is… – mondta a fiú habozva.
– Valóban, mindent megbeszéltünk, és… nekem még dolgom van.
- Isten áldjon, apa!
– Isten áldjon.
Rövid kézfogással búcsúztak, aztán Gerd görnyedt vállal az ajtóhoz lépett.
Apja hosszan nézett utána. Szívében forró szeretet és szánalom buzgott föl,

ahogy látta a fia magas, karcsú alakját így meggörnyedve, mintha súlyos teher
nehezedne  rá.  Utána  akart  kiáltani,  föltartóztatni,  csak  még  egy  kedves
búcsúszóra.  Ám  az  ajtó  ekkor  már  becsukódott  Gerd  mögött.  Bernhard
Falkner idegesen végigsimított a homlokán.

– Ő akarta így – próbálta megkeményíteni a szívét.
És ezzel újfent munkához látott.

III.

Gerhard Falkner a gyárból kilépve villamosra szállt a városközpont félé. De
nem haza ment, hanem a Lessing utcába. Nagynénje lakott itt, Gertrud, Albert
Horst könyvkiadó felesége. A Horst Kiadónak igen jó híre volt, még a jelenlegi
tulajdonos nagyapja alapította.

Albert Horst és családja az alapító házában lakott, ebben az utcára néző,
egyszerű,  mégis  előkelő  homlokzatú  épületben.  A  nyomda  és  az  irodák  az
udvarról megközelíthető hátsó épületekben voltak elhelyezve. Gertrud Horst
asszony  a  kicsiny,  hangulatos  szalonban  fogadta  unokaöccsét,  elhalt  Maria



nénjének fiát. Igen csinos, rokonszenves hölgy volt Gertrud asszony, mintegy
harmincöt esztendős,  finom, bájos arcú, kék szemű, dús barna hajú. Alakja
magas,  karcsú, a mozgása nyugodt és kecses.  Valódi  szépség híján is  olyan
kellemes, szemet gyönyörködtető jelenség volt, hogy öröm volt ránézni. Maria
Falkner nagyon hasonlított  a testvérére, s Gerd már csak ezért  is  rajongott
Gertrud nénjéért. Amikor csak elszabadulhatott otthonról, máris Horstékhoz
sietett, méghozzá titokban, mivel megtiltották neki, hogy tartsa a kapcsolatot
nagynénjével.

Gertrud Horst húszéves volt a nénje halálakor. Nem sokkal azelőtt ment
férjhez.  Maria  halála  után  teljesen  elidegenedett  a  sógorától,  Berhard
Falknertől, pedig az eljegyzése előtt évekig az ő házában lakott, mivel a szülei
már  nem  éltek.  Mikor  azonban  Falkner  feleségül  vette  Helene  Alvingot,
Gertrud  minden  kapcsolatot  megszakított  velük.  Képtelen  volt  elviselni  a
gondolatot, hogy Helene lett Maria utódja, hogy elbitorolta Maria otthonát.
Gertrud pontosan tudta, mennyit  kellett nővérének az álnok teremtés miatt
szenvednie.

Az  unokaöccsével  mégis  igyekezett  fönntartani  a  kapcsolatot.  Gerdet
ugyanis nagyon szerette, és örült, amikor a fiú először eljött hozzá. Bernhard
Falkner  eleinte  nem  is  bánta,  hogy  Gerd  látogatja  a  nagynénjét,  Helene
asszony azonban igencsak görbe szemmel nézte ezt a kapcsolatot, mivel érezte,
hogy Gertrud Horst  őt  mélyen  megveti.  Ezért  hát  azt  sugalmazta  férjének,
hogy  Gerdet  csak  az  apja  ellen  heccelik  a  nagynéni  házánál,  és
megátalkodottságában erősítik  meg ezek  a  látogatások.  Ez  persze  hazugság
volt, de Helenénél egy rágalommal több vagy kevesebb nemigen számított. Az
lett  a  vége,  hogy  Bernhard  Falkner  megtiltotta  fiának  Horsték  látogatását.
Ezzel azonban Gerd az utolsó napsugarat is elvesztette volna az életéből, hát
ellene szegült a parancsnak, és titkon tovább járt a nagynénjéhez. Apja talán
tudott is erről, bár sosem adta jelét.

Gerd nem is tagadta volna, ha valaki megkérdezi. Tisztában volt vele, hogy
nem  engedelmeskedhet  ennek  a  parancsnak,  ha  nem  akar  végképp
megkeseredni és lelkileg elnyomorodni.

Horsték mindig szívélyesen, szeretettel látták. Gertrud néni ma is örömmel
fogadta.

– Végre  újra  eszedbe  jutottunk,  kedves  Gerd!  Már  két  hete  felénk  sem
néztél. Lotti nem győz utánad kérdezősködni. Gyere, ülj le, van egy nyugodt
negyedóránk,  míg  hazaér  az  a  vadóc  a  kisasszonnyal  – csevegett,  és  maga
mellé vonta a fiút a díványra.

– Nem jöhettem előbb, Gertrud néni, pedig tudod, hogy jöttem volna.
– Persze, édes fiam. De mondd végre, hogy s mint élsz?
Gerd hátrasimította a haját.



– Hát, sok újságom nincs, nénikém. Legfeljebb az, hogy döntöttem. H…-ba
költözöm, ott folytatom a tanulmányaimat. Négy hét múlva indulok.

Gertrud asszony anyai aggodalommal nézett rá.
– Apáddal tisztáztad a dolgot?
– Nem gördít elém akadályt. A vagyonomat pedig kiadja. Akkor aztan nem

is lesz több keresnivalóm az atyai házban – tetté hozzá keserűen.
– Ne keseregj, Gerd – simogatta meg a kezét Gertrud asszony. – Nem tesz

jót az ember szívének, hidd el. Aztán… ugye meglátogatsz majd minket,  ha
szünetet kapsz?

– Természetesen.  Otthon  meg  sem  kell  tudniuk,  hogy  idejövök.  És  ha
megtudják  is,  mit  számít.  Nem  érdekel,  hogy  a  mostohám  mit  gondol,  az
apámmal  meg  amúgy  sem  vergődöm  zöld  ágra,  míg  „az  a  nő”  állandóan
befeketít előtte.

– Gerd, olyan komor vagy ma – jegyezte meg aggodalmasan a nénje. – Mi
bánt, történt ma valami?

A  fiú  föllélegzett,  s  úgy  egyenesítette  ki  a  vállát,  mintha  valami  terhet
dobna le róla.

– Előbb  volt  egy  csúf  jelenetem  „azzal  a  nővel”,  aztán  meg  kimentem
apához a gyárba a pénz dolgában. És, tudod, nénikém, így jöttem el tőle, ezzel
a borzasztó rossz érzéssel, ami egyre nyomaszt, és aminek még csak nevet sem
tudok adni.

Mindig  ugyanaz  a  kétely  gyötör,  hogy nem voltam-e mégis  igazságtalan
apámhoz, mikor azt gondoltam, hogy ő a bűnös anyám halálában. Ez a gyanú
áll közénk, ez idegenít el minket egymástól, mert ha igazán megbíznék benne,
akkor nyugodtan megbeszélhetném vele, hogy a mostohám be akar feketíteni
előtte, és akkor kiállhatnék az igazamért, és harcolhatnék a szeretetéért. De ez
a  gyanú  megbénít.  És  ugyanakkor  kínoz  a  félelem,  hogy  talán  mégis
igazságtalan  vagyok hozzá.  Talán mégiscsak  valami  gonosz  véletlen folytán
halt meg az anyám, talán apám hű maradt hozzá a haláláig, és csak azután
került  közelebb  a  mostohámhoz.  Hisz  bizonyítékaim  nincsenek,  és  annyi
cselédpletykát  hallottam  gyerekkoromban,  hogy  talán  csak  az  hatott  rám
túlságos mértékben.

Gertrud asszony megragadta az unokaöccse kezét.
– Gerd,  édes,  jó  Gerdem,  ne gyötörd magad ilyen gondolatokkal,  hagyd

végre nyugodni a múltat! – könyörgött szívhez szólóan.
A fiú erélyesen megrázta a fejét.
– Nem lehet, nénikém, muszáj mindig erre gondolnom, és minél idősebb

vagyok, annál kínzóbb az egész. Annyira vágyom a tisztánlátásra, hogy végre
békét találjak!



– Megnyugodnál,  ha  biztosan  tudhatnád,  hogyan  és  miért  halt  meg  az
anyád?  –  nézett  rá  kutatóan  az  asszony.  –  És  ha  mondjuk,  a  legcsúfabb
gyanúd  igazolódna  be,  az  nem  okozna  még  az  eddiginél  is  nagyobb
gyötrelmet?

– Nem,  mert  a  bizonyosság  végre  megnyugvást  jelentene.  Ha
igazságtalanul  gyanúsítottam  apámat,  akkor  bocsánatot  kérhetnék  tőle,  ha
pedig  nem,  akkor  legalább  az  az  elégtételem  megvolna,  hogy  nem  voltam
hozzá  igazságtalan,  s  így  megnyugodhatna  a  lelkiismeretem.  El  sem tudod
képzelni, milyen borzalmas a bizonytalanság!

Gertrud asszony elszántan fölemelte a fejét, és kezét a fiú vállára tette.
– Hát  akkor  meg  kell  kapnod  a  bizonyosságot,  Gerd  –  jelentette  ki

komolyan.  –  Várj  egy  percet…  mutatok  neked  valamit.  Ha  tovább
nyomasztanak ezek a kételyek, végül még belebetegszel. Ezt nem engedhetem.
Hát  megosztok  veled  egy  titkot…  és  egyszersmind  átadom  anyád  utolsó
üdvözletét. Az ő szavai adják majd vissza a nyugalmadat. De meg kell ígérned,
hogy többé nem bolygatod a múltat, s megtanulsz nagylelkűen megbocsátani
annak, akit hibája és gyöngesége eltérített az igaz útról. Édesanyád maga tanít
meg a megbocsátás művészetére.

Gertrud  ezzel  kisietett  a  szobából,  Gerd  pedig  döbbenten,  nyugtalanul
bámult utána. Vajon mit kell megtudnia?

Tekintete szórakozottan csapongott a csinos, lakályos szobában. Hányszor,
de hányszor érkezett ide bánattól nehéz szívvel, hogy aztán megszabaduljon
terhétől! Milyen kedvesen fogadta mindig Gertrud néni,  milyen együtt érző
volt  hozzá  minden  bajában,  gyötrelmében.  És  mindig  tudott  valami  bölcs,
gyöngéd tanácsot mondani! Őhozzá menekült világéletében a szülői ház rideg,
szeretetlen világából. Bizonyos, hogy már rég megkeseredett, cinikus emberré
vált volna a nénje vigasztalása nélkül.

És  most  ő  váltja  meg  attól  a  titkos  lelki  gyötrelemtől  is,  hogy  talán
igazságtalan volt apjához, talán ok nélkül gyűlölte úgy a mostoháját. Gertrud
néninek igaza van, megmételyezi lelkét ez a kétség, csak a bizonyosság adhatja
vissza tisztánlátását és nyugalmát.

Gertrud néni  kisvártatva visszatért  a  szobába,  és  Gerd mellé  telepedett,
kezében egy levéllel.

– Drága Gerdem, ezt a levelet édesanyád halála napján kaptam meg, épp
abban az órában, mikor megtalálták a holttestét a hálószobájában. A levelet
postán  küldte  el.  Tudod,  hogy  nyolc  évvel  volt  nálam  idősebb.  Nagyon
szerettük egymást, és mivel szüleink fiatalon elhaltak, az esküvő után magához
vett a férje házába. Velük is éltem az eljegyzésemig, aztán a leendő családom
úgy döntött, hogy költözzem hozzájuk az esküvőmig. A mostohád ekkor már
bejáratos  volt  a  házatokba,  Maria  végtelen  jóságának  köszönhetően,  aki



magára  vállalta,  hogy  kitaníttatja  énekesnőnek.  Rémülten  láttam,  hogy
meresztgeti  Helene  azt  a  boszorkányos  szemét  az  apádra,  és  igyekszik
mindenféle  kacér  mesterkedéssel  behálózni.  Annyira  aggódtam  a  szüleid
házasságáért,  hogy  végül  szóvá  is  tettem  a  dolgot  anyádnak.  Szomorúan
felelte:  „Tudom én azt  mind,  Trudi,  de  nem akarok beszélni  róla… nagyon
szomorú  vagyok!”  És  így  is  mentek  tovább  a  dolgok,  míg  végül  az  álnok,
hálátlan teremtés elérte,  amit akart. Szegény,  jó nővérem kimondhatatlanul
szenvedett… különben nem dobta volna el az életét, hisz úgy szeretett téged,
ahogy csak egy anya szeretheti egyetlen gyermekét. De az ő csöndes, finom
lelke nem harcra termett. Itt a levele, Gerd, olvasd el, mit írt, mikor a halálba
ment.

Gerd heves mozdulattal kapott a levél után.
– Gertrud néni! – kiáltotta földúltan.
– Igen, édes Gerd.,. szándékosan ment a halálba, mert nem viselhette el

tovább az életet.
– Miért hallgattad ezt el előlem?
– Nem akartam terhelni a gyönge, gyermeki szívedet. De most már látom,

hogy kínoz a bizonytalanság, és úgy érzem, jobb, ha megtudod az igazat.
Gerd az ajkához szorította anyja levelét, majd mohón olvasni kezdte.

„Drága testvérem!
Nem bírom tovább.  Harcoltam,  küzdöttem,  amíg  lehetett,  de  most  már

biztosan tudom, hogy boldogságomat semmi nem támasztja föl többé. És így
nincs erőm, bátorságom tovább folytatni az életet. Sokáig álltam drága kicsi
Gerdem kiságya mellett, és azon tépelődtem, magammal vigyem-e őt is a sötét
útra,  melyre  elszántam  magam.  De  olyan  szépen,  békésen  aludt,  és  olyan
kisfiúsan makacs vonás tükröződött az arcán, mintha harcról és győzelemről
álmodna épp. Ha felnő, férfi lesz belőle, saját sorsának kovácsa. Ha kislány
volna, magammal vinném, mert akkor bizonyosan olyan szenvedés várna rá is,
mint  az  anyjára.  Valamikor,  egy  szép  napon  elmondod  majd  a  fiamnak,
mennyire szerette az anyja,  s  hogy csak őmiatta küzdött elkeseredetten két
hosszú éven át. Ha ő nem volna, már rég véget vetettem volna mindennek. Ám
most  már  így  sem bírom tovább.  Ma a  saját  fülemmel  hallottam,  ahogy  a
férjem  azt  mondja  Helene  Alvingnak:  „Hiszen,  ha  szabad  volnék,  ha  nem
volnék  máshoz  láncolva,  akkor  feleségül  vehetnétek,  és  végtelenül  boldog
volnék!  Nem  is  tudod,  milyen  boldogtalan  vagyok,  mert  nem  lehetsz  az
enyém”.  Ezzel  kimondta  rám  á  halálos  ítéletet.  Az  a  nyomorult  teremtés
örökre elrabolta tőlem a férjem szívét, s még hallanom kellett, hogy unszolja,
váljon el  tőlem. Látod,  Trudim, ez  az,  amit  nem akarok kivárni,  mert  nem



viselném el, hogy Bernhard eltaszítson, elhagyjon, és nélküle kelljen élnem.
Inkább szabaddá teszem.

Oly fiatal vagy még, Trudim, és megtaláltad a boldogságot. Soha ne kelljen
megtapasztalnod azt, amit nekem! Minden összetört bennem, üres a lelkem és
halott.

Senkinek ne beszélj erről a levélről, drága húgocskám! Te tudjad egyedül,
hogy  szándékosan  dobom  el  az  életemet.  Tartsd  titokban!  Nem  akarom
összetörni Bernhard szívét, nem akarom, hogy tönkretegye a bűntudat. És ha
csak egy mód van rá,  állj  a  fiam mellett,  vigasztald őt.  Te döntsd el,  hogy
föltárod-e neki a titkomat egyszer majd, ha már érett lesz rá, hogy megértően
fogadja.  Ha megteszed,  akkor  utolsó,  szerető  üdvözletemmel  együtt  add át
neki  a  kérésemet  is,  hogy  bocsásson  meg  az  apjának,  ahogy  én  is
megbocsátottam, és soha ne tegyen neki szemrehányást.

Élj  hát  boldogul,  drága  húgocskám.  Én  csak  elalszom  majd  békésen,
fájdalom nélkül, az egész balesetnek fog kinézni.

Senki sem tudhatja meg, hogy szándékosan gyűjtögettem már jó ideje a
fájdalomcsillapítót, és szándékosan veszek be túl nagy adagot. Az utolsó két év
gyötrelmei  után  megváltás  lesz  nekem  a  halál.  Ölellek,  csókollak,  drága
testvérem, még egyszer, utoljára. Elviszem ezt a levelet a postaládához, aztán
utoljára  ölelem  magamhoz  édes,  kicsi  Gerdemet,  és  aztán  –  aztán  jöjjön,
aminek jönnie kell.

Szeresd a kisfiamat, és ne felejtsd el soha a Te boldogtalan Mariádat!”

Gerd  végigolvasta  a  levelet,  aztán  arcát  a  tenyerébe  temetve  a  dívány
támlájára görnyedt. Hosszan maradt mozdulatlanul, s a szívét vad gyötrelem
szaggatta.  Visszacsengtek benne boldogtalan anyja utolsó szavai.  Hát mégis
beigazolódott  a sosem szunnyadó  gyanú? Jogos gyűlölet  töltötte el  szívét  a
mostohája  ellen,  jogos  harag  az  apjával  szemben?  Szeretetlen  ifjúságának
egész keserűsége támadt most föl a lelkében. És égető fájdalom, hogy apját
bűnösnek kell tudnia. Szegény édesanyja! Mennyit kellett szenvednie, mielőtt
elszánta volna magát a végzetes lépésre! Gerd szívét égő fájdalomként rántotta
görcsbe a fölismert  igazság.  Megvan hát végre a bizonyosság,  hogy gyanúja
nem volt  alaptalan.  Ám ez  a  bizonyosság  jobban fájt,  mint  hitte  volna.  És
mivel apja iránti szeretetét mégsem tudta elfojtani szívében, egész gyűlölete a
mostoha ellen fordult.

Fölpattant a díványról.  Sápadt arccal állt meg Gertrud asszony előtt, aki
eddig egy szóval sem zavarta meg fájdalmát.

– Gertrud  néni,  köszönöm,  hogy  megmutattad  ezt  a  levelet,  így  még
könnyebben  veszek  örök  búcsút  az  otthonomtól.  Nincs  többé  semmi



keresnivalóm apám házában. Jó, hogy ezt legalább tisztán látom végre. Nem
gyötör többé a kétség.

Gertrud asszony megragadta a fiú mindkét kezét.
– Édes Gerd, tudom én, hogy forr benned az indulat, de idővel meg fogsz

nyugodni. Velem is ez történt. Amikor megkaptam ezt a levelet, és közvetlenül
utána érkezett anyád halálhíre, első fájdalmamban, haragomban az apádhoz
akartam rohanni, hogy arcába vágjam ezt a levelet. Ám a férjem is elolvasta, és
visszatartott. Figyelmeztetett édesanyád utolsó akaratára. Meg is köszöntem
neki azután, mikor sikerült kissé lehiggadnom. Hidd el, édes fiam, apádat nem
lehet  teljes  mértékben  felelőssé  tenni  a  történtekért.  Sosem  volt  gonosz,
lelkiismeretlen ember. Mostohaanyádnak valami fölfoghatatlan hatalma van
fölötte,  és  ezért  nem tudta  már  megkülönböztetni  a  jót  a  rossztól.  Helene
egyébként  másokra  is  ilyen  megmagyarázhatatlan  hatással  van,  ezt  már
megfigyeltem. Még én magam is, aki pedig sosem bíztam benne, csak nehezen
vonhattam ki magam a hatása alól. Hogy is tudhatnánk, hol végződik a sors, és
hol kezdődik a személyes felelősség?

Gerd megcsókolta a nénje kezét.
– Drága  Gertrud  néni,  micsoda  megkeseredett  vadember  volnék  én

nélküled! Te olyan jó vágy, olyan okos és szelíd!  Azt hiszem, édesanyám is
ilyen lehetett, ugye?

Az asszony megsimogatta a kezét, és anyai gyöngédséggel mosolygott rá.
– Sokkal, de sokkal jobb és okosabb volt nálam. Különleges asszony volt az

édesanyád,  és  megérdemelt  volna  minden  boldogságot.  Én  mindig
igyekeztem,  hogy  az  ő  szellemében  járjak  el  veled  kapcsolatban,  és  ugye,
érezted te is, hogy saját gyermekemként szerettelek?

– Igen,  édes  nénikém!  És  teljes  szívemből  hálás  vagyok  ezért,  és  én  is
nagyon szeretlek téged.  De most  volna hozzád egy nagyon nagy kérésem…
hadd tartsam meg az anyám levelét, hadd legyen ez a talizmánom!

– Megtarthatod  –  bólintott  a  nénje.  –  De  vigyázz  rá  nagyon,  nehogy
illetéktelen szemek elé kerüljön!

Gerd a levéltárcájába rejtette a kincset.
– Mindig velem lesz, soha nem válok meg tőle, ezt elhiheted.
Vidám  gyerekhangocska  csendült  föl  odakint.  Gertrud  asszony

elmosolyodott, Gerd pedig fölkapta a fejét.
– Jön  már  haza  az  én  kis  vadócom!  Épp  jókor,  hogy  elűzze  a  sötét

gondolatokat – mondta az asszony, s az ajtóhoz sietett.
– Lotti, gyere gyorsan, nézd csak, ki van itt! – kiáltotta mosolyogva.
A következő pillanatban ötéves forma kislány szökdécselt be a szobába. A

bájos,  fehér  ruhás  kis  teremtés  Gertrud  asszony  gyermeke  volt,  akivel  tíz
hosszú  év  után áldotta  meg házasságukat  az  Isten.  Lotti  Horst  örökölte  az



anyja szép kék szemét, apjától pedig arany ló fürtöket és vidám természetet
kapott hozzá.

– Ki van itt, mami? Jaj, Gerd! Gerd! Végre-valahára! – ujjongott a lányka,
és karját boldogan nyújtogatta unokabátyja felé.

A fiú  fölkapta,  magasra  emelte,  ő  meg  boldogan lebegett  a  fejek  fölött,
vidáman kalimpálva fehér cipőbe, harisnyába bújtatott lábacskáival.

– Szervusz, szöszi! Hogy tetszik a világ odaföntről? – gyönyörködött Gerd a
kacagó kislányban.

– Juj, csoda szép! Tartsál így nagyon-nagyon sokáig! Tudod, a papa, ő egy
egész óráig is szokott tartani!

– No, egy egész óra, az talán sok egy kicsit. Vedd tudomásul, Lotti, hogy
most már határozottan súlyos személyiség vagy.

– De igenis,  mert  a papa  nagyon erős,  és egy óra az nem is  sok!  Ugye,
mami?

– A te órád rövidebb, mint más ember órája, te vadóc! – nevetett az anyja.
Gerd tartotta a kislányt, amíg az erejéből telt, aztán nevetve kijelentette:
– Most már nem bírom tovább.
– Hm… hát akkor tegyél csak le. Lehet, hogy ez már meg is volt egy óra! 
Gerd  magához  szorította  a  gyereket,  és  összecsókolta  édes,  kipirult  kis

pofikáját. A kislány elégedetlenül rázta szőke fürtjeit.
– Juj! Te éppen olyan szúrós vagy, mint a papa!
A fiatalember  ellágyulva nézte  a  kislány  bájos  arcocskáját,  Arckifejezése

egészen megváltozott,  eltűnt a szája körül húzódó kemény, keserű vonás,  a
tekintet  sötét  komorsága.  Évekkel  fiatalabbnak  hatott  így  megszelídülve,
földerülve.  Mintegy félórán át  játszadozott  unokahúgával,  és szinte kisfiúvá
vált  mellette  maga  is.  Gertrud  asszony  nevetve  hallgatta  féktelen
bolondozásukat.  Örült,  hogy  a  kislány  legalább  egy  kis  napsugarat  lop
unokafivére magányos lelkébe.

Lassanként azonban gondolni kellett a hazatérésre is. Gerd már búcsúzott
volna, de ekkor Albert Horst toppant haza valami üzleti útjáról, és még néhány
percre föltartóztatta.  Horst jóvágású, megtermett férfi  volt, takaros, kurtára
nyírt szőke bajusszal. Arcáról életöröm sugárzott.

– Isten hozott, fiam – szorongatta Gerd kezét. – Na, hogy vagyunk, hogy
vagyunk? Nálad minden rendben? Épp most láttam apádat kiszállni a sarkon
a villamosból, de ő nem vett észre engem.

Gerd meglepetten kapta föl a fejét
– Apám? Éppen most? Sokkal később szokott hazamenni. És különben is,

mindig kocsin jár.
– Hát ez az! Nekem is épp az tűnt föl, hogy villamoson látom.
Gerd beletúrt a hajába.



– Ki  tudja,  talán  valami  szokatlan  történt.  Mindenesetre  sietnem  kell.
Apám  talán  keres  majd,  és  nem  szeretném,  ha  kérdezősködne,  hogy  hol
voltam.

– Bizony – bólintott Albert Horst. – Szörnyű kellemetlen a kérdezősködés,
ha nem mondhatjuk meg az igazat.

A fiatalember búcsút vett Horstéktól, és sietve hazaindult.
Otthon azonban senki sem kereste. Csak öccse, Dolf jelent meg hamarosan

a szobájában. Zsebre vágott kézzel egy fotelbe vetette magát, a lábát keresztbe
téve. Közben fesztelenül cigarettát pöfékelt, fogain keresztül szűrve a füstöt.
Gerd egy ideig fensőbbséges iróniával figyelte.

– Tulajdonképpen mit keresel a szobámban? – kérdezte végül.
Dolf kifújta a füstöt, és pimaszul mosolygott.
– Úgy látszik,  nem hallottál  még arról  a  nemes  német  erényről,  melyet

vendégszeretetnek neveznek. Nőst tehát… dohányozni jöttem. Nem kell, hogy
kiszagolják a cigarettát a szobámban. Mellesleg pedig meg akartam kérdezni,
nem vághatnálak-e meg egy húszasra.

Gerdet majd szétvetette a düh a fiú szégyentelensége miatt.
- Adhatnék éppen, de nem akarok.
– A vén zsugorija! Miért nem?
– Mert  nem  akarom  támogatni  a  sötét  dolgaidat.  A  szüleidet  könnyen

félrevezetheted, de nem engem. Tudom jól, hogy éjjelente a kocsmákat járod a
cimboráiddal. Nem árullak be, ne félj, de támogatni nem fogom ezt a züllést.
Szégyellhetnéd magad; Apa magánkívül volna, ha tudná!

– Jaj,  hogy  sírva  ne  fakadjak!  Az  öregúr  is  volt  valamikor  fiatal,  és
gondolom,  nem  is  olyan  lehetetlen  faszent,  mint  te.  Hagyd  az  erkölcsi
fölháborodást!  Ha  pénzt  nem  adsz,  akkor  megtarthatod  magadnak  a
szentbeszédet is – vágta rá a fiú pimaszul, és a  cigarettahamut egyenesen a
padlóra pöccintette.

Gerd homlokán fenyegetően kidagadt egy ér.
– Na szép! Akkor talán ki is fáradhatnál a szobámból, méghozzá gyorsan,

ha nem akarod, hogy megsürgesselek!
– Csak azt próbáld meg!
Gerd  odalépett  a  fotelhez,  melynek  karfáján  Dolf  hináztatta  a  lábát.

Megvetően nézett az öccse szégyentelen arcába, majd fojtott hangon, szikrázó
szemmel mondta:

– Háromig számolok. Ha háromra nem vagy odakinn, akkor segítek egy
kicsit, édes fiacskám.

Dolf látta, hogy fivére ezúttal nem tréfál, és tudta jól, hogy Gerd bivalyerős.
Behúzta a nyakát, és kászálódni kezdett.



– Na várj  csak,  megmondom a  mamáéknak.  milyen  gyalázatosan  bánsz
velem! – fenyegetőzött.

– Kérlek, ne feszélyezd magad – mordult föl Gerd.
Dolf az ajtó felé oldalazott.
– Örülök, hogy végre eltűnsz a háztól, te ocsmányság! – sziszegte. 
– Nem kell bizonygatnod, tudom – vont vállat Gerd.
– Mama is boldog ám, hogy megszabadul tőled! – tromfolt a fiú, kezét már

elővigyázatosan a kilincsen tarva.
Gerd nem méltatta válaszra.
– Hát még a papa! – vetette ki Dolf az adu ászt.
Ettől  már  fölhorgadt  Gerd  szenvedélyes  vére,  amelyet  eddig  is  csak

nehezen tartott kordában. Odaugrott az álnok kis fickóhoz, hogy kidobja, ám
az gyorsabb volt, és orrára csapta az ajtót, Gerd tehetetlen dühében néhány
ökölcsapást mért az ajtóra, ám aztán erőt vett magán, s ráfordította a kulcsot.

– Anyja fia – mondta megvetően.
Aztán  egy  fotelbe  vétette  magát,  s  elővette  édesanyja  levelét,  hogy  még

egyszer elolvassa.

IV.

Miután Gerd elhagyta a gyárat, Bernhard Falkner is hamar fölkerekedett,
hogy  beszámoljon  feleségének  az  új  családtagról.  Váratlanul  toppant  be az
asszony szobájába, Helene az egyik fotelben olvasgatott, ám azonnal fölkelt,
mikor meglátta őt.

– Bernhard? Ilyen korán? – álmélkodott.
A férfi ránézett, ahogy ott állt előtte szépsége teljében, magához vonta és

megcsókolta.
– Hát túl korán jöttem?
Helene gyöngéden,  elbűvölően rámosolygott,  és a férfi  nem látta meg a

szirénszemekben villogó hideg, kutató fényt.
– Sosem  túl  korán,  Bernhardom.  De  sajnos  meg  kellett  szoknom,  hogy

mindig későn jössz!
A férfi maga mellé vonta a díványra.
– Rendkívüli hírem van, Helene.
Az asszony gyors, nyugtalan oldalpillantást vetett rá.
– Remélem, nem valami kellemetlenség, egészen megijedtem.
– Légy nyugodt, nem kellemetlen. Először is… Gerd kinn volt ma nálam.
Helene kissé összerezzent.
– Gerd? Kinn, a gyárban?



– Igen, életem. Elmondta, mire adtad a fejed: hogy könyörögj értem, ne
vegye ki a vagyonát a gyáramból. Köszönöm, drágám. Ez is csak a szerelmedet
bizonyítja,  hisz  tudom,  milyen  nehezedre  eshetett  megalázkodni  az  Önfejű
kölyök előtt.

Helene föllélegzett.
– Hiszen érted tettem, Berhardom – hízelgett álságosan. Aztán nyugtalanul

kérdezte: – De végtére is mit mondott?
– Nagy meglepetésemre maga ajánlotta föl, hogy benn hagyja a tőkéjét.
– Hála Istennek – sóhajtotta Helene..
A férje magához szorította.
– Szerencsére  nem  lesz  rá  szükségem.  Meg  is  mondtam  neki,  hogy

kifizetem a tőkéjét.
– Kifizeted?  –  kérdezte  Helene  nyugtalanul.  –  Hát  megengedheted

magadnak?
Bernhard rámosolygott, és megcsókolta a kezét.
– Ezt  hallgasd  meg,  Helene!  Különleges  szerencse  ért,  ami  minden

szükségtől megszabadít.
Beszámolt Justus Trebin leveléről, igyekezve kiemelni az ügy legcsábítóbb

részleteit, s elhallgatva mindazt, amit a barátja Máriáról írt. Nem volt nehéz
rábeszélni  Helenét.  Túlságosan  is  gyakorlatias,  számító  elme volt,  hogy  ne
vette volna azonnal észre, milyen előnyöket jelenthet, ha befogadják a gazdag
örökösnőt. Persze járnak ezzel kisebb kellemetlenségek is, de hát az semmiség.

Helene nemigen hajlott arra, hogy terhes kötelességeket  vegyen magára.
Annak a gyereknek persze gondozásra, felügyeletre lesz szüksége, de hát mire
valók a fizetett munkaórák? Egyébként pedig határozottan kedves ötlet, hogy
egy  bájos  –  és  persze  takarosan  kimosdatott,  kicsinosított  –  kislány
társaságában mutatkozzék olykor. Akárhogy is, készségesen fogadta az ötletet.

– Magától értetődik, Bernhardom, természetes, hogy magunkhoz vesszük
szegény kis árvát! A barátod nem csalódhat bennünk, nálunk új otthonra talál
a szegény gyermek – jelentette ki részvéttől csöpögő hangon.

Bernhard Falkner szinte elszégyellte magát, hogy egyáltalán eszébe jutott a
dolog anyagig oldala is. Helenének, úgy tűnt, ez meg sem fordul a fejében. Ő
csak a szegény árvára gondol az áldott jó szívével.

Magához  vonta  az  asszonyt,  s  szíve  újfent  csordultig  telt  tébolyító
varázsával.  Mellette  minden  rosszról  elfeledkezett,  még  arról  a  nyomasztó
érzésről is, mely a Gerddel való beszélgetés óta kínozta csöndes váddal, hogy
túl rideg, kemény volt a fiához.

Elbeszélgetett még erről-arról Helenével, ám arról egy szót sem ejtett, hogy
Justus Trebin Mariát  szerette,  és azt remélte,  hogy őrá bízhatja  gyermekét.
Helenének ezt nem szabad megtudnia,  hisz nyilván bántaná a dolog. Talán



még attól is elvenné a kedvét, hogy befogadja a gyermeket, az pedig nagy baj
volna.

Helene  asszony  nem  mulasztotta  el,  hogy  panaszos  hangon  előadja
férjének,  milyen  „pimaszul”  bánt  vele  megint  Gerd.  Sérelme természetesen
heves haragra gyújtotta az apa szívét. Ráadásul Dolf is berobbant a szobába, a
cigarettáját persze bölcsen eldobta még odakint, Mártírarcot vágott, és nagy
siránkozásba fogott.

– Gerd kihajított a szobájából! Nem bírja elviselni, ha látom, mit csinál! Én
mindig próbálok kedves lenni hozzá, de hiába. Jaj, drága papa, miért olyan
utálatos velem? Hiszen én sosem bántom!

Bernhard Falkner magához vonta a fiút, s megsimogatta aranyvörös haját.
Gyöngéd  apai  büszkeséggel  nézte  az  angyali  szépségű  arcot,  melyen  most
nyoma sem volt Dolf alantas jellemvonásainak.

– Hagyd el, kedves Dolf, emiatt ne bánkódj! Gerd úgyis elmegy innen, már
csak pár hét van hátra. Térj ki előle addig! Nem akarok jelenetet rendezni vele,
nem akarom fölizgatni magam.

– Nem  is  szabad,  drága  papa!  Nem  szeretném,  hogy  miattam  legyenek
kellemetlenségeid.  Csak  kibírom azt  a  kis  időt  – felelte  huncutul  a  fiú,  és
apjához simult.

Helene asszony gyöngéden megsimogatta a kezét.
– Szegény,  kicsi fiacskám, mindig is szálka voltál Gerd szemében! De ne

aggódj, papa meg én annál jobban szeretünk!
Az álszent kis kígyó hagyta magát ölelni-csókolni, és titkon ujjongott, hogy

megint sikerült jól befeketítenie a mostohabátyját. Tapasztalatból tudta már,
hogy  Gerd  sohasem  védekezik,  ha  apja  megrója  „szeretetlen  viselkedése”
miatt. Akármilyen vaskos vádakat hozott is föl  Dolf, akármit hazudozott is,
Gerd néma maradt, s nem leplezte le.

Természetesen nem Dolfot akarta így kímélni,  sokkal inkább az apjukat,
aki rajongva szerette kisebbik fiát, s szentül hitte,  hogy kifogástalan jellem.
Egy  napon valószínűleg  kénytelen  lesz  rádöbbenni,  milyen  ember  Dolf,  de
Gerd nem akart részese lenni ennek a kiábrándulásnak. S valószínűleg nem is
hitt volna neki az apja, ha bármivel is megvádolja Dolfot.

Egy óra múlva vacsorához ült a Falkner család. A fényűzően berendezett
ebédlőben négy személyre volt terítve.

Gerd  pontosan  érkezett.  Némán  meghajtotta  magát,  s  helyet  foglalt  az
öccse mellett.

Szigorú, fiatal arcának egyetlen vonása sem árulta el, mit élt át azóta, hogy
kezébe vette az anyja levelét.



Szüntelenül azon járt az esze, hogy volt idő, mikor nem ez a titokzatosan
csillogó szemű, hamis nőszemély ült a háziasszonyt megillető főhelyen, hanem
az ő édesanyja.

Erre a gondolatra kis híján eleredtek a könnyei. És érezte, valóban legfőbb
ideje,  hogy  elhagyja  ezt  a  házat,  mert  különben  meggondolatlan  tettekre
ragadná háborgó lelke. Töprengésbe merülve kanalazta a levest, míg ki nem
zökkentették apja szavai. 

– Nos, kedves Dolf, hamarosan lesz egy bájos kis lakótársad,
Gerd fölkapta a fejét, és Dolf is meglepetten nézett az apjára.
– Lakótársam? Hogyhogy, papa?
– Az bizony, fiacskám. Egy kislány nálunk fog lakni. Kaliforniából érkezik.

Juanita Trebinnek hívják, és elveszítette a Szüleit. Ezentúl Németországban
fog nevelkedni, a mi házunkban.

Szegény gyerek, gondolta önkéntelenül Gerd.
- Juanita? – meresztette a szemét Dolf. – Hát spanyol az a lány?
– Úgy  van,  fiam.  Az  édesanyja  spanyol  volt,  apja  pedig  az  én  egykori

legjobb barátom. Végrendeletében rám bízta a gyermekét. Nyolcéves most a
kislány, és mi fogjuk fölnevelni. Örülsz az új kistestvérnek, Dolf?

– Istenkém – húzta el a száját Dolf bizonytalanul kislányokkal nem sokat
lehet kezdeni…

Menj  már,  Dolf!  –  nevetett  az  anyja.  –  Majd  te  leszel  a  lovagja,  a
védelmezője, ebben biztos vagyok!

– Igenis,  mama  –  felelte  illedelmesen  Dolf.  –  Hanem,  papa,
tulajdonképpen miért éppen mihozzánk kell annak a kislánynak jönnie?

– Hisz  mondtam,  hogy  az  apja  a  legjobb  barátom  volt,  és  most,  hogy
elárvult szegény gyerek, keresztényi kötelességünk, hogy befogadjuk.

– Hát igen – egyezett bele kelletlenül a fiú. – De nem fog ez szörnyű sokba
kerülni? A kislányoknak annyi ruha, cicoma, miegyéb kell!

– Na nézd  csak,  milyen gyakorlatias!  – kacagott  gyöngéden  az  anyja.  –
Igazi üzletember lesz belőle! – fordult a férje felé.

Falkner elmosolyodott, majd nyugodtan felelte:
– A kis Juanita nagy vagyont örököl, és minden kiadásunk gazdagon meg

lesz térítve, te kis számtantanár!
– Egy üzletembernek mindig mindennel számolni kell, te magad mondtad,

papa – vágta rá fontoskodóan Dolf. – Én mindig megfogadom, amit mondasz.
– Ezt már szeretem, Dolf- mosolygott rá gyöngéden az apja. – Örülök, hogy

megszívleled a tanításaimat. Belőled biztosan jó üzletember lesz. Legalább egy
fiam van, akire nyugodtan hagyhatom a gyárat!



E  szavak  éle  természetesen  Gerd  ellen  irányult.  Nem  volt  ez  szokatlan
jelenség,  Gerdet általában így kezelték otthon. Ha egyáltalán szóltak hozzá,
akkor többnyire sértő célzattal.

Az apja azt szerette volna, ha üzletember lesz belőle, ám őt sem hajlam,
sem  érdeklődés  nem  vonzotta  e  pálya  felé.  A  Dolf-féle  „számításhoz”  sem
értett,  ehhez  túlságosan  is  szenvedélyes,  nagyvonalú  természet  volt.
Ragaszkodott hozzá, hogy továbbtanulhasson, buzgott benne a tudásvágy és a
tehetség.  Természettudósnak  készült.  Tanulmányai  végeztével  expedícókat
akart indítani ismeretlen földek fölkutatására.

Szorgalmasan készült választott hivatására, többek között nyelvtanulással.
Ehhez  rendkívüli  tehetsége  volt,  igen  könnyen  sajátította  el  az  idegen
nyelveket.  Ekkor  már  folyékonyan  beszélt  angolul,  franciául,  spanyolul  és
olaszul, és szorgalmasan tanulta az orosz nyelvet.

Apja  megjegyzésére  vérbe  borult  az  arca,  de  nem  válaszolt.  Dolf
kárörvendő oldalpillantást vetett rá, aztán megint az apjához fordult.

– No, papa, mesélj hát arról a kislányról! Tényleg olyan gazdag? Farmokat
örököl, vagy aranyrudakat, vagy mit?

– Dehogyis! – nevetett Bernhard Falkner. – Az apja pénzzé tette az egész
vagyonát.  Körülbelül  kétmillió  márkát  hagyott  rá,  amit  nekem  kell  majd
kezelnem, illetve német vállalkozásokba befektetnem.

Gerd rögtön tudta, miből fizeti ki az apja az Ő örökrészét.
– Hm, kétmillió  –  csettintett  elismerően  Dolf.  –  Szép  kis  summa,  nem

mondom. Kíváncsi vagyok arra a kis kaliforniai leányzóra.
Három nap múlva, ebédidőben történt. Gerd a kertben ült a könyvével, és

tanult.
Nyílt a kertkapu, és alacsony, szikár ember lépett be. Kézen fogva vezetett

egy  kicsi,  bájosan  tipegő  leánykát.  A  kis  termetű  úriember  arca  sima  és
cserzett volt, a szeme fekete, okos tekintetű. Nagyon rendes ruha volt rajta, s a
kislány  öltözéke  is  igen  gondozottnak,  előkelőnek  hatott.  A  napbarnított,
kicsiny arcocskában nagy, sötét, szelíd szempár csillogott. A lányka riadtan,
félénken tekingetett körül. Végre meglátta Gerdet.

– Nézd, Pedro, ő a Bernhard bácsi? – csendült föl a finom, édes hangocska.
A kislány Gerd felé mutatott.

Most az idegen is észrevette a fiatalembert, s azonnal lekapta a kalapját.
Gerd fölkelt, és elébük indult. Sejtette már, hogy a lányka csak Juanita Trebin
lehet.

– Gerhard  Falkner  vagyok.  Önök  bizonyára  az  apámhoz,  Bernhard
Falknerhez jöttek.

Az  apró  termetű  úr  gyors,  éles  pillantással  végigmérte  Gerdet,  s
nyilvánvalóan tetszett neki, amit látott, mert elégedett mosoly ült ki az arcára.



– Igen, uram. Kérem szépen, vezessen el Bernhard Falkner úrhoz – felelte,
nehezen formálva a német szavakat:

– Jöjjenek, kérem – mondta Gerd udvariasan, és a ház felé tessékelte a két
ismeretlent.

A kislány elfogódottan tekintett föl rá.
– Hát nem ő a kedves Bernhard bácsi? – kérdezte Pedrótól spanyolul.
Gerd mosolyogva hajolt le hozzá.
– Mindjárt megláthatod a kedves Bernhard bácsit is, kicsi Juanita – felelte

szintúgy spanyol nyelven.
A kicsi megragadta a kezét, s a szeme boldogan fölragyogott:
– Jaj, hát te is úgy beszélsz, mint anyuska meg mint Pedro? Mi a neved,

kedves uraság?
– Gerd vagyok – felelte résztvevő szeretettel a fiú.
– Gerd! – ismételte a kislány, mintha jól meg akarná jegyezni a nevet.
– De németül kéne ám beszélned, Juanita – figyelmeztette Pedro.
– Tudom,  tudom,  csak  úgy  megörültem,  hogy  a  kedves  uraság  is  tud

spanyolul. Most már nem is félek úgy.
Beléptek a házba. Gerd közben Pedróval beszélgetett, aki legalább úgy örült

a fiú spanyoltudásának, mint Juanita. Gerd kitárta a szoba ajtaját, ahová apja
az ebéd utáni szivarozásra szokott visszavonulni.

– Apa! Megérkezett Don Pedro és a kis Juanita!
Bernhard  Falkner  egyedül  üldögélt  szobájában,  s  a  hír  hallatán azonnal

fölpattant, hogy üdvözölje a jövevényeket. Gerd betette mögöttük az ajtót, és
eltűnt.  A kicsi  elszontyolodva bámult utána,  és riadtan kapaszkodott Pedro
kezébe.

Bernhard Falkner kedvesen lehajolt hozzá, és a kezét nyújtotta.
– Isten hozott minálunk, kicsi Juanita!
A kislány bátran beletette kezecskéjét a nagy tenyérbe.
– Te vagy a kedves Bernhard bácsi?
– Bizony, kicsikém.
– Üdvözöl téged… apuska – suttogta a kislány, s a szeme könnybe lábadt.
Bernhard Falkner kérdően nézett Pedróra. Az elértette és bólintott.
– A gazdám meghalt. Megkapta a levelét, nem igaz?
– Igen, és természetesen készen állok az akaratát teljesíteni.  Magunkhoz

vesszük Juanitát. Kérem, foglaljon helyet, hogy nyugodtan megbeszélhessük a
dolgokat.

Hamar  kiderült  azonban,  hogy  Pedro  voltaképpen  elég  kevését  tud
németül. Kínlódtak egy darabig, aztán Pedro megjegyezte:

– A  kedves  fia,  aki  idekísért  minket,  nagyon  jól  beszél  spanyolul.  Nem
hívná ide, hogy tolmácsoljon nekünk? Az nagy segítség volna.



Bernhard Falknernek nemigen fűlött a foga hozzá, hogy Gerdet bevonja a
dologba, de a kérést nem utasíthatta vissza. Hívatta hát a fiút, s az készségesen
sietett segítségükre.

A kis Juanita megint Gerd közelébe helyezkedett, mintha érezné, hogy a fiú
nagy  jóindulattal  van  iránta.  Bernhard  Falkner  is  rokonszenves  volt  neki,
bizalomgerjesztőnek találta, de Gerdet még sokkal inkább.

Így hát Gerd közvetített a tárgyalásban apja és Pedro között. Igen izgalmas
részletekre derült  itt  fény. Például  álmélkodva hallotta,  hogy Justus Trebin
ismerte az édesanyját, és rendkívüli módon tisztelte és csodálta őt, ezenkívül
úgy  hitte,  hogy  még  életben  van,  és  hogy  őrá  bízhatja  a  kislánya  további
nevelését. Úgy tűnt, az apját roppant kellemetlenül érinti e kérdés taglalása,
ezért  igyekezett  minél  hamarabb  témát  váltani.  Don  Pedro  azonban,  úgy
látszik,  sok jót  hallott  elhunyt  gazdájától  „Donna Máriáról”,  s  ragaszkodott
hozzá, hogy azonnal beszélhessen vele,  és személyesen adhassa át neki akis
Juanitát.  Mikor  megtudta,  hogy Maria  Falkner  már  tizenhat  éve  halott,  és
Falkner  másodszor  is  megnősült,  a  hűséges  öreg  szemlátomást  nagyon
meghökkent és elkomorodott.

– Ó, jaj, ha szegény gazdám ezt tudta volna! Úgy örült, hogy Donna Maria
fogja majd a kislányt nevelni!

Bernhard  Falkner  kényelmetlenül  feszengve  magyarázhatta,  hogy  a
második felesége Ugyanolyan gondosan és szeretettel  neveli  majd Juanitát.
Gerd szánakozva nézett a gyermekre. Ő aztán tudta, micsoda különbség Maria
Falkner helyett Helene kezébe kerülni! Megjegyzést azonban nem tett.

Don Pedro ekkor hangot adott kívánságának, hogy megismerkedhessék a
ház jelenlegi asszonyával. Szemlátomást aggódott kis védence sorsáért.

Mikor azonban Helene asszony betoppant,  és  kedvesen  beszélni  kezdett
hozzá,  Don  Pedróval  is  ugyanaz  történt,  mint  annyi  más  férfival:  el  volt
ragadtatva  a  szép  asszony  varázslatos  mosolyától,  és  aggodalmát  mintha
elfújták volna. Helene aztán a kis Juanitára ragyogtatta elbűvölő mosolyát.

– Most pedig gyere velem, kicsi Nitám, az uraknak még sok dolguk van, én
addig megmutatom a szobádat. Kíváncsi vagyok, tetszik-e – mondta kedvesen,
és próbálta Gerd mellől magához húzni a kislányt.

Ő azonban ijedten, félénken sandított föl rá.
– Te vagy a kedves Maria néni?
Helene szeme fölvillant, és különös pillantást vetett szemlátomást zavarral

küszködő férjé felé.
– A barátom nem tudott róla… nem tudta, hogy az első feleségem már nem

él – magyarázkodott Falkner sietve.
Helene már össze is szedte magát.  
A gyerek gondterhelten csóválta a fejét.



– De én Maria  nénit  szeretném látni.  Azt  mondták,  nagyon fog szeretni
engem. Mikor láthatom meg végre? Mutasd meg nekem Maria nénit!

Helene megszorította a kicsi kezet.
– Gyere csak, Nita, én ugyanúgy foglak szeretni!
Megnyugtatóan bólintott Don Pedro felé, és kivezette Nitát a szobából.
A kislány erősen vonakodva követte, és riadtan, segélykérőén tekingetett

hátra  Gerd felé.  A  fiatalember  szívét  forró  szánalom töltötte  el.  „Hogy fog
fagyoskodni  szegényke  abban  a  jeges  légkörben,  amit  a  mostohám  teremt
maga körül! Ugyanúgy fog szenvedni, ahogy én… szegény, kicsi Nita” gondolta
magában.

Ám  a  tolmácsolás  föladata  elvonta  a  figyelmét.  Most  részletesen
megismerhette  az  egész  ügy  állását.  Úgy  tűnt,  Justus  Trebin  föltétlenül
megbízott régi barátjában. Gerd elszoruló szívvel mondta magában, hogy az
apja tökéletesen rá is szolgálna erre a bizalomra, ha nem olyan asszony állna
mellette, mint Helene.

Don Pedro három napig maradt még L… városában, hogy minden üzleti
kérdést  tisztázhasson  Bernhard  Falknerrel.  Egy  hotelben  szállt  meg,  és
mindennap jó néhány órát töltött a Falkner-házban.

A kis  Juanitával azonban a második napon találkozott  utoljára.  Dél  felé
érkezett  Falknerékhez.  A  kislány  a  nagy  nappaliban  volt  Dolffal,  aki
képeskönyvet mutogatott neki, és szemlátomást nagyon igyekezett „kedvében
járni  a  kis  milliomos-lánynak”.  Juanita  odarohant  Pedróhoz,  megragadta  a
kezét, és a fülébe suttogta:

– Pedro, Maria néni még mindig nincs itt! Mikor jön már végre? 
Pedro megsimogatta a lányka fényes, fekete haját.
– Helene néninél kell maradnod, ő is nagyon kedves lesz hozzád.
Nita felelt volna valamit, de Dolf közbevágott:
– Gyere már képeket nézegetni!
És magával húzta a kislányt. Az ment engedelmesen, de még visszakiáltott

Pedrónak:
– Ugye jössz majd máskor is, Pedro?
Az öreg csak bólintott némán.
Bernhard  Falkner  megkérte,  hogy  a  kislány  érdekében  ne  búcsúzzon  el

tőle. Nita még nem szokta meg az új környezetet, meg kell kímélni az elválás
fájdalmától.  Pedro meg is  értette ezt,  és nehéz szívvel  bár,  de beleegyezett,
hogy  búcsú  nélkül  hagyja  el  kis  védencét.  Még volt  győződve  róla,  hogy a
kislány jó kezekbe került, s nem kell többé aggódni a sorsáért. Nem is sejtette,
mit szeretne Nita kérni tőle: „Vigyél el innen, Pedro, nincs itt a kedves Maria
néni,  aki  úgy  szeret  engem,  csak  Helene  néni  van  itt,  és  az  nem  szeret
egyáltalán, és olyan gonoszán néz rám!”



Nitának  nem  volt  rá  lehetősége,  hogy  elmondhassa  ezt  a  kérést.  Pedro
elutazott,  és csak távolról  vetett  egy búcsúpillantást  kis kedvencére.  A kicsi
sokáig várta hiába, és amikor végre megmondták neki, hogy Pedro nem jön
többet, vigasztalhatatlanul zokogott utána.

Helene hiába igyekezett,  hogy a  lehető legjobb oldaláról  mutatkozzék,  a
kicsi  sehogy  sem  tudta  megszeretni.  A  gyerekeknek  nagyon  kifinomult
ösztönös megőrzéseik vannak, és tudják, ki az, aki igazán szereti őket. Dolfnak
sikerült  kissé  elterelnie  a  figyelmét  a  bánatáról.  Egyre  újabb  játékokat,
mulatságokat javasolt a kislánynak. Ám türelme hamarosan elfogyott, és nem
tudta, mit is kezdhetne ezzel az „örökösen nyafogó” Nitával.

Helene  pár  napig  próbálkozott  még  megnyerni  a  kislány  szívét,  ám  az
változatlanul csak a „kedves Maria nénit” akarta.

Az eredménytelen igyekezel  szenvedélyes  haraggal  töltötte el  a  kicsinyes
asszony  szívét.  Durván  rákiáltott  a  gyerekre,  hogy  „ne  nyavalyogjon  már
állandóan Maria néni után”. Nita elborzadva bámult a gyűlölködő arcba. Ilyen
hangon  még  soha  senki  nem  beszélt  hozzá,  Elnémulva,  rémülten  magába
zárkózott. 

Helene  asszony  megrótta  a  férjét,  amiért  nem  közölte  vele  előre,  hogy
Justus Trebin ismerte; Mariát, és azt hitte, hogy életben van még.

– Gondolhatod,  milyen  örvendetes  nekem,  hogy  az  a  gyerek  állandóan
Maria nénit követeli!

A  férje  próbálta  megnyugtatni.  Azért  hallgatta  el  az  igazságot,  mondta,
mert  nem  akarta,  hogy  Helene  zavarban  érezze  magát.  Nita  hozzászokik
előbb-utóbb.  Helene  azonban  hamar  elvesztetté  a  türelmét,  és  teljesen  a
személyzetre hagyta a kis jövevényt.

Bernhard  Falkner  a  nap  nagy  részét  házon  kívül  töltötté,  s  mikor
megérkezett a munkából, Juanita általában ágyban volt már. Nem sokat tudott
hát  a kislányról,  és  elégedetten hallotta felesége  megnyugtató szavait,  hogy
Juanita lassan hozzászokik a környezetéhez.

A gyermek csöndes és félénk maradt. A közös ebéd volt az egyetlen alkalom
arra,  hogy  Bernhard  Falknert  és  Gerdet  láthassa,  ilyenkor  mindig  rémült,
könyörgő  arccal  nézett  a  fiú  felé,  mintha  a  segítségéért  esedezne.  Gerdet
valósággal  szíven  szúrta  a  szomorú,  gyermeki  tekintet.  Mélyen  átérezte  a
kislány  szenvedését.  Az  ebédek  alatt  Bernhard  Falkner  mindig  őszintén
igyekezett megnyerni Juanita bizalmát, és időnként sikerült is mosolyt csalnia
bájos arcocskájára.

Gerd,  mikor  megint  meglátogatta  Horstékat,  mesélt  nénjének  a  kis
jövevényről is.

– Jaj,  Gertrud néni,  mennyivel  jobban érezné magát  nálad az  a kislány,
mennyivel  boldogabb  volna  itt,  veled  és  Lottival!  El  sem  tudod  képzelni,



milyen  bánatos  mindig  a  kis  arca!  És  mindig  csak  a  kedves  Maria  nénit
szeretné látni. Az apja ismerte édesanyámat, és nyilván sok szépet mesélt róla.

Gertrud asszony fölkapta a fejét.
– Mi is a kis Juanita vezetékneve?
– Trebin. Az apját Justus Trebinnek hívták.
– Justus Trebin! Istenem… milyen különös! – kiáltotta földúltan Horstné

asszony.
– Mi ebben olyan különös? Tálán ismerted te is?
A nénje határozottan bólintott.
– Jaj, drága Gerdem… milyen különösek néha a gondviselés útjai! Justus

Trebin! Ismertem őt, hogyne… Szerette az édesanyádat, annyira Szerette, hogy
világgá  is  ment,  mikor  Maria  hozzáment  Bernhard  Falknerhez,  az  ő  jó
barátjához. Máriának nagyon fájt, hogy fájdalmát okoz neki. De hát túlságosan
is szerette apádat. Hányszor panaszkodott nekem nehéz szívvel, hogy szegény
Justus Trebinnek miatta kell hazátlanul bolyongani a világban. Ha megélhette
volna, hogy Trebin elküldi hozzá,  az ő kezére bízza a gyermekét… Istenem,
milyen csodálatos,  szerető  szívű  anyja  lett  volna szegény  kis  árvának!  Hát,
bizony  nagyon  nagy  a  különbség  édesanyád  és  Helene  Falkner  között!
Szegény,  kicsi  jószág,  nem sok jót  várhat  attól  az asszonytól.  És  ha Justus
Trebin  tudta  volna,  hogy  az  a  nő  várja  itt  a  kislányát,  aki  Maria  életét
tönkretette… jóságos ég! Akkor sosem küldte volna ide azt a gyereket!

Gerd a tenyerébe hajtotta a homlokát.
– Most már én is  azt  hiszem. Nem nézhetek úgy a gyerekre,  hogy el  ne

szoruljon  a  szívem.  Pedig  olyan  édes,  imádni  való  kis  teremtés!  Úgy
szeretném,  ha elhozhatnám hozzád,  Gertrud néni!  A mostohám egyszerűen
ráhagyja a cselédekre. Hiszen, még ha a jó öreg Tina foglalkozhatna vele. De
neki egész nap a konyhán kell dolgoznia. A többi pedig mind léha kis csitri,
fogalmuk sincs róla, hogy kell egy gyerekkel bánni. Én úgy megszerettem azt a
gyámoltalan  kis  jószágot,  mintha  a  saját  testvérein  volna.  Persze  a
mostohámnál már azzal elrontotta a dolgát, hogy a kedves Maria nénit akarta
látni.

– Szegény,  szegény gyerek! Nem sok szeretet  vár rá az  új otthonában –
sóhajtotta bánatosan Gertrud asszony.

V.

Aznap  este  Gerd  a  kertben  üldögélt.  A  család  többi  tagja  a  nappaliban
tartózkodott, a nyitott ablakon időnként kihallott Dolf éles hangja.

A fiatalember nyugalmát megzavarta a hátsó lépcsőre telepedett cselédek
harsány tréfálkozása, nevetése. Visszament hát a házba, elsétálva a szobalány,



a komornyik és a háziasszony komornája mellett, akik egészen belemerültek a
víg tereferébe. Fölment a lépcsőn, és ahogy épp befordult volna a szobájába,
hangos zokogást  hallott  a  kis  Nita  hálószobájának ajtaja  mögül.  A  zokogás
olyannyira  keserű  és  kétségbeesett  volt,  hogy  a  fiú  lába  valósággal  földbe
gyökeredzett.  Fülelt,  de  nem  bírta  sokáig  tétlenül  hallgatni  a  vigasztalan
kesergést. Halkan belépett a szobába, s behúzta maga mögött az ajtót

A  függönyökön  csak  halványán  szűrődött  át  a  holdfény,  alig  lehetett
kivenni a bútorok körvonalait. Gerd odasietett az ágyhoz, ahol a kislány feküdt
arcát  a  párnába  fúrva,  zokogva.  Elszoruló  szívvel  hajolt  a  gyerek  fölé,  s
megsimogatta fejecskéjét.

– Ne  sírj,  kicsi  Nita  –  mondta  lágyan,  szelíden,  spanyol  nyelven,  mért
remélte, hogy így könnyebben megnyugtathatja.

A kislány megfordult, s még mindig zokogva ragadta meg a kezét.
– Ki vagy te? – kérdezte, és föltérdelt az ágyban.
A  fiú  magához  ölelte,  megsimogatta  könnyes  arcát,  és  elővette  selyem

zsebkendőjét, hogy megtörölgesse.
– Hogy ki vagyok? Hát nem ismersz meg? Olyan valaki vagyok, aki megérti

a szomorúságodat, és együtt érez veled. Nyugodj meg, kicsi Nita, ne sírj!
A gyerek most már egészen fölemelkedett, és remegve simult Gerdhez.
– Úgy félek egyedül! Apuskámat akarom, vagy Pedrót vagy a kedves Maria

nénit! Nem akarok egyedül lenni!
– De hisz itt vagyok veled.
Juanita még hüppögött, ahogy a kisgyerekek szoktak hosszas zokogás után.
– De te mindjárt elmégy, és holnap megint sötét lesz, de te akkor nem fogsz

idejönni!
– Dehogynem, Nita, jövök akkor is.
– Ugye te vagy a kedves Gerd úr, aki a kertben ült, mikor én idejöttem? –

kérdezte Nita, és izgatottan meresztette szemét a sötétbe. Gerd elmosolyodott,
s megsimogatta a kislány haját. 

– Én vagyok.
– Tudom – bólintott Nita. – Tudom, mert te is spanyolul beszélsz velem,

mint  ariyuskám meg Pedro.  A többiek  mind csak  németül  tudnak.  Mondd
csak, kedves Gerd úr, szereted egy kicsit Nitát?

– Persze  hogy  szeretlek,  te  kis  madárka.  Szegény  kicsi  jószág,  el  kellett
hagynod  a  jó  meleg  fészket,  pedig  még  röpülni  sem  tudsz,  és  most  fázol,
szegénykém.

– Mit mondasz, Gerd úr? Ugye, azt  mondod, hogy itt nem szeret engem
senki?  Csak  Bernhard  bácsi  egy  kicsit.  Meg  Dolf,  mikor  képeskönyvet
nézegetünk. De aztán mindig ott- hagy. És Helene néni… Helene néni gonosz,
Gerd úr!



– Ne hívjál már Gerd úrnak. Mondd egyszerűen, hogy Gerd.
– Jól van, kedves Gerd!
– És legyél jó kislány, ne sírjál többet, jó?
– Ha velem maradsz, akkor biztos, hogy nem sírok. Neked olyan jó meleg

hangod van… mint anyuskámnak. És jóságos vagy, nem olyan, mint Helene
néni.  O  gonosz,  mindig  olyan  hidegen  néz  rám,  ha  a  kedves  Maria  nénit
akarom látni. Mondd, mikor jön már végre Maria néni?

– Nem jöhet el… amikor ébren vagy, nem láthatod. Maria néniből angyal
lett, és csak álmodban jöhet el hozzád.

– Angyal…  mint  anyuskám!  Akkor  ott  van  ő  is  a  mennyországban
anyuskával és apuskával?

– Igen, kicsi Nita, És mindnyájan eljönnek hozzád, ha egyedül vagy. Látni
nem  lehet  őket,  de  mégis  itt  vannak,  mikor  alszol.  Eljönnek,  hogy
megöleljenek, megcsókoljanak.

– Jaj, édes Gerd! Apuskám is ezt ígérte. De azt nem mondta, hogy Maria
néniből is angyal lett. Róla csak azt mondta, hogy olyan jó és szép, mint egy
igazi angyal, és nagyon fog engem szeretni.

Gerdet mélyen megindították a gyerek szavai, ám kissé zavarban volt, mit
is mondhatna neki.

– Apuskád abban a messzi országban nem tudhatott róla, hogy már Maria
néni is a mennyországban van, és igazi angyal lett belőle.

A kislány megint fölzokogott,
– Úgy szeretnék ott lenni én is, apuskával, anyuskával és Maria nénivel a

mennyben!
Gerd hirtelenjében nem is tudta, mit mondjon. Elgondolkozott egy kicsit.
– Nem lehet, kicsi Nita – mondta végül. – Előbb föl kell nőnöd neked is.
Nita nagyot sóhajtott, hozzásimult, és beletúrt a hajába.
– A te hajad is pont olyan puha, mint apuskáé. Ha becsukom a szemem,

úgy érzem, mintha apuska haját simogatnám.
Gerd  gyámoltalan  mozdulattal  kisimította  Juanita  haját  forró

arcocskájából.
– Én is ugyanúgy jól akarok neked, mint apuskád. Azért is mondom, hogy

most már igazán ideje volna aludnod.
– De itt maradsz velem, míg elalszom?
– Igen, ha jó leszel, és hamar elalszol.
– És holnap is idejössz, ha egyedül maradok?
– Jövök, de akkor ne sírj ám, csak várj szép nyugodtan.
– Jól van, mindent úgy csinálok, ahogy akarod.
– Hát akkor most aludj el szépen, ne szomoríts.



– Jaj, nem akarlak én téged szomorítani! Soha, soha! Mert te olyan jóságos
vagy!

A kislány gyorsan elfészkelődött a párnák közt.
– Add a kezed – kérte halkan.
Gerd odanyújtotta a kezét,  Nita átkulcsolta két kis kezével,  aztán erősen

leszorította a szemhéját, mintha így siettethetné az elalvást.
Gerd némán, mozdulatlanul ült mellette. Különös, békés hangulat szállta

meg a segítségre szoruló gyermek mellett,  Néma csönd volt  a házban,  csak
olykor  ért  el  idáig  egy-egy hang a  személyzet  kerti  csevegéséből.  A  kislány
lélegzete mind nyugodtabbá, mélyebbé vált. Kezecskéinek szorítása meglazult,
s Gerd hamarosan láthatta, hogy Nita valóban elaludt.

Csöndesen  fölkelt,  s  kilopódzott  a  szobából,  de  nem  a  magáéba  ment,
hanem leosont az alagsorba, s benyitott a konyhába. A tisztára sikált asztalnál
zömök, kerekded, mintegy negyvenéves asszonyság ült, fehér pöttyös, sötétkék
pamutruhában,  fehér  köténnyel,  simára  fésült  haján  hófehér  főkötővel.  Az
asszony teljesen egyedül volt, újságot olvasott.

– Tina – szólította meg Gerd halkan.
Az asszony meglepetten kapta föl  a fejét.  Hallotta ugyan, hogy nyílik az

ajtó, de azt hitte, valamelyik társa jött be.
– Jóságos  Istenkém!  Az  ifiúr!  Történt  valami,  Gerd  úrfi?  –  pattant  föl

azonnal az asztaltól.
Gerd behúzta maga mögött az ajtót.
– Csak egy kérésem volna, Tina.
– Mondja  csak,  Gerd  úrfi,  mondja  gyorsan!  –  bólogatott  buzgón  az

asszonyság. – Hisz tetszik tudni, hogy én az úrfiért tűzbe megyek, ha kell!
– Annyira azért nem súlyos a helyzet, Tina – nevetett fejcsóválva a fiú. –

De mégis igen nagy szívességre kérlek. Tudom, milyen jószívű vagy, és sosem
felejtem el, milyen jó voltál hozzám gyerekkoromban.

– Hja, Gerd úrfi, hogy is ne, mikor senki más nem törődött az úrfival! Hisz
nemhiába voltam én már a boldogult méltósága idejében is ennél a háznál!
Nemhiába néztem végig mindent a saját két szememmel, de meg is volt ám a
véleményem róla. Jóságos Istenem, még most is vérzik a szívem, ha az úrfi
boldogult  édesmamájára  gondolok!  Hej,  hogy  az  micsoda  asszony  volt…
szegény, boldogult méltósága… földre szállt angyal, igazi földre szállt angyal!
Ugye, cselédnek hallgass a neve, mert különben hamar kiteszik a szűrét. De
azt tetszik tudni, Gerd úrfi, hogy én kihez húztam mindig is!

Gerd megszorította a kidolgozott, kérges kezet.
– Tudom én, Tina, és nem is felejtem el soha, mi mindent tettél értem. Meg

is hálálom egy szép napon. De most nagy kéréssel jöttem. Ugye tudod, hogy
megint van a háznál egy szegény, elhagyott, anyátlan gyerek?



– A spanyol kislányra gondol, ugye, Gerd úrfi? Istenkém, az a boldogtalan
kis  jószág!  Még meg sem igen  nézhettem magamnak.  De azt  tudom,  hogy
csinos,  finom  kis  teremtés,  mint  valami  hercegkisasszony.  Nevelőnőt  fog
kapni, nem igaz?

– Minden  bizonnyal.  Hanem,  Tina,  épp  most  jövök  tőle,  és  meg  kellett
vigasztalnom. Teljesen egyedül  volt  szegényke,  és olyan szívszaggatóan sírt,
mint én, mikor meghalt az anyám. Senki sem törődik vele.

Tina összecsapta a kezét.
– Hát a Sophie nem volt vele?
– Nem. Odakint van a kertben Friedrichhel és Annával.
Szegény  gyerek  magára  maradt  a  bánatával.  És  tudod,  Tina,  akkor  rád

gondoltam, hogy te milyen csodálatosan tudsz vigasztalni és megnyugtatni és
vidámakat mesélni.

– Hát  még  erre  is  emlékszik,  Gerd  úrfi  –  nézett  rá  megindultan  a
szakácsnő.

Gerd bólintott.
– Hogyne emlékeznék, Tina. És arra szeretnélek kérni, hogy esténként ülj

le egy-egy félórára a kicsi  mellé,  és vigasztald meg. Megígértem neki,  hogy
holnap  is  bemegyek  hozzá,  és  akkor  magammal  szeretnélek  vinni,  hogy  a
bizalmába  fogadjon.  Mért  én  hamarosan  örökre  elhagyom  ezt  a  házat,  és
nagyon aggódom a gyerek miatt, szeretném, ha lenne itt valakije, aki szereti.
Megtennéd a kedvemért?

– Hát hogyne, Gerd úrfi – bólogatott erélyesen Tina. – Léha egy teremtés
az a Sophie.  Azt  hittem, ott  van a kicsivel,  különben magam néztem volna
utána.  Egészén  nyugodt  lehet,  Gerd  úrfi,  ezentúl  mindig  gondom  lesz  a
gyerekre, már csak az úrfi kedvéért is. Szegény, kicsi jószág!

– Akkor megegyeztünk, Tina. Holnap fél kilenckor légy ott az ajtaja előtt!
– Úgy lesz, Gerd úrfi. Máma sikerült megnyugtatni?
– Igen, elaludt, mikor még ott voltam nála. Hát jó éjszakát, Tina, és nagyon

köszönöm.
– Ugyan már, Gerd úrfi, nincs mit köszöngetni.
Gerd  kilépett  a  konyhából,  és  fölment  a  lépcsőn.  Nita  ajtaja  előtt

hallgatózott  egy  kicsit,  de  néma  csönd  volt.  Megnyugodva  tért  vissza  a
szobájába.  Másnap  este  megvárta,  míg  Sophie,  Helene  asszony  komornája
lefekteti Nitát, és távozik a szobájából. Nem sokkal később találkozott Tinával
a kislány ajtaja előtt. Halkan beléptek a szobába.

– Alszol már, Nita? – suttogott Gerd.
A kicsi azonnal fölemelkedett.
– Nem  alszom,  téged  várlak,  kedves  Gerd.  Úgy  örülök,  hogy  eljöttél,

nagyon kedves tőled!



Gerd odalépett az ágyhoz.
– Nem egyedül jöttem ám. Itt van Tina is, aki nagyon szeret léged. Ő fog

rád vigyázni, ha elmegyek innen, és nem jöhetek többet hozzád.
Nita a nyakába csimpaszkodott.
– Jaj, ne menj el, ne menjél!
– Nem kell még elmennem, Nita, csak később. No, add a kezed Tinának.

Nagyon kedves, hidd el.
A  szakácsnő  karjába  vette  a  gyereket,  gondosan  betakargatta,  és  szóba

elegyedett  vele.  Ez az egyszerű asszony rögtön eltalálta a megfelelő hangot,
amivel kivívta Nita bizalmát. A kislány odasimult hozzá, aztán engedelmesen
tűrte, hogy lefektessék.

Amíg  Gerd  még  a  szülői  házban  maradt,  fölváltva  gondoskodtak  a  kis
jövevényről, s ketten árasztották el szeretetük bizonyítékaival. Mire elérkezett
Gerd  távozásának  ideje,  Nita  már  annyira  megszerette  a  szakácsnőt,  hogy
képes volt engedelmesen beletörődni a fiútól való elválásba is.  Senki más a
házban nem sejtette ezt a kis összeesküvést hármuk között.

Bernhard  Falkner  változatlanul  jó  szándékkal,  ám  kevés  hozzáértéssel
próbált  gondoskodni  a  kislányról,  Helene  asszony  pedig  kizárólag  a
külsőségekkel törődött, szorgosan cicomázta Nitát, ám a gyerek sosem bírta
leküzdeni titkos szorongását az asszony hidegen szikrázó szemétől. A hűséges,
aranyszívű  Tinában  viszont  szeretetteljes  vigasztalóra  talált,  akivel  mindig
elbeszélgethetett a kedves Gerdről és más szeretteiről. Az egyszerű lelkű Tina
csodálatosan szót értett vele,  és belopta magát a kislány magányos szívébe.
Nita szenvedélyesen vágyott a szeretette,  ám a Falkner-házban ezt csak egy
egyszerű cselédtől kaphatta meg.

Gerhard Falkner végre elhagyta a szülői házat.
Az utolsó napokban gyakran beszélgetett apjával, ám ilyenkor mindig csak

semleges, gyakorlati témákra szorítkoztak.
Gerd az illendőség kedvéért  beavatta apját  a terveibe,  és meghallgatta a

tőke befektetésére irányuló tanácsait.
A búcsúzás pillanatában mégis a szokottnál erősebben szorította egymást a

két  férfikéz.  A  szívük  átmelegedett,  és  talán  még  gyöngédebb  szavak  is
elhangozhattak volna ebben a percben, hanem lép melléjük Helene asszony.
Azonnal elszállt az enyhülő hangulat. A két kéz erőtlenül lehullott.

Mostohájától és Dolftól Gerd szenvtelen udvariassággal vett búcsút, mint
két idegentől. A kis Nitától már titokban elbúcsúzott. Szerető, meleg szavakkal
bátorította a kislányt, s azzal vigasztalta, hogy Tina mindig vele marad. Nita
átölelte, erősen magához szorította, a fiú érezte a kicsi test melegét.

– Te is az angyalokhoz mégy, kedves Gerd? – szepegett a kislány.
– Dehogy, kicsim. Csak másik városba költözöm.



– Mikor jössz vissza?
– Hát, egyelőre nem. De Tina veled marad.
Nita nagyot sóhajtott.
– Tina  tényleg  kedves,  nagyon  szeretem.  De  téged  még  sokkal  jobban

szeretlek.
Gerd különös melegséget érzett a szíve körül.
– Én is nagyon-nagyon szeretlek, kicsi Nita, és mindig gondolni fogok rád.

Nagyon sajnálom, hogy el kell mennem.
– Hát  vigyél  magaddal,  Tina  is  velünk  jöhetne…  jaj,  légy  szíves,  vigyél

magaddal! Vigyél el Helene nénitől!
– Nem  lehet,  szegény,  kicsi  madárkám  –  simogatta  meg  Gerd  a  fekete

fejecskét. – Hisz nekem magamnak sincs fészkem.
Magához  szorította  a  kislányt,  megcsókolta,  aztán  átadta  Tinának.  A  jó

lélek titkon a szemét törölgette.
– Tina, írj  időnként egy-két sort a gyerekről – súgta oda Gerd. – Úgy a

szívemhez  nőtt  ez  a  kicsi.  Választ  persze  nem  írhatok,  az  mindenkinek
föltűnne, ha leveleket kapnál tőlem, és csak bajba kerülnél miatta. Azt viszont
el lehet intézni, hogy én megkapjam a te leveleidet. A nagynénémnek címezd,
a Lessing utcába, ő majd utánam küldi.

– Úgy lesz, Gerd úrfi – bólogatott könnyes szemmel Tina.
– Sokat nem értek a betűvetéshez, de majdcsak megbirkózom vele. Áldja

meg a jó Isten, Gerd úrfi! Mindig imádkozni fogok az úrfiért.
– Köszönöm,  kedves,  jó  Tina.  És  aztán…  találkozunk  mi  még.  Csak  az

egyetemet végezzem el! És ha bármikor tehetek érted valamit, tudod, hogyan
találsz meg, erről ne feledkezz el, érted?

– Igenis, Gerd úrfi, megjegyzem magamnak. De amíg még a kezem-lábam
ép, és meg tudom szolgálni a kenyeremet, addig nem szorulok segítségre,

Gerd hát  elutazott.  A  Falkner-házban,  úgy tűnt,  nem hagyott,  űrt  maga
után,  senki  sem  emlegette,  senki  sem  sajnálta,  hogy  elment.  Csak  a  kis
jövevény  sírdogált  még  sokáig  esténként,  s  panaszolta,  hogy  mindenki
elhagyja, akit szeret. Tina fáradhatatlanul vigasztalta, s bizonygatta, hogy a jó
Gerd  úrfi  bizonyosan  visszajön  egy  szép  napon,  A  kis  árva  görcsösen
kapaszkodott ebbe az ígéretbe. Esténként, Tinával való titkos beszélgetéseik
közben állandóan mondogatta:  „Milyen boldog leszek,  ha végre visszajön  a
kedves Gerd!”

Pár hétre rá nevelőnő érkezett a Falkner-házba. Helene asszony alkalmazta
Nita  számára.  Bernhard  Falkner  ugyanis  hallani  sem  akart  arról,  hogy
internátusba küldje Nitát. A kislány képzettsége némely tárgyban nagyon el
volt hanyagolva, míg más területeken messze meghaladta a kortársaiét. Ezért
nyilvánvaló  volt,  hogy személyre  szabott  oktatásra  lesz  szüksége.  A kislány



vagyoni  helyzete  teljes  mértékig  lehetővé  tette,  hogy  nevelőnőt  fogadjanak
mellé, hát így is történt.

Nita  lassacskán  hozzászokott  új  környezetéhez,  és  szelíd  természetével
mindenhez alkalmazkodott. Mégis csöndes, magába zárkózó teremtés maradt.
Változatlanul rettegett Helene asszony hidegen villogó szemétől, mely óriási
hatással volt rá.

Mint annyi más gyöngébb lelket, őt is valósággal megfosztotta az akaratától
ez a szuggesztív tekintet.

Bernhard bácsihoz sokkal inkább vonzódott, ám vele ritkán találkozhatott,
úgy  lefoglalták  az  üzleti  ügyek,  melyekhez  most  már  Juanita  vagyonának
kezelése is társult. Mégis, ha Nitának bármilyen kívánsága támadt, bizonyosan
megvárta, míg Bernhard bácsival beszélhetett róla.

Dolf voltaképpen rokonszenvezett a kis jövevénnyel. Hamarosan fölfedezte,
hogy sokféle módon kihasználhatja a kislány jó szívét, és fölfedezését jócskán
alkalmazta a gyakorlatban is.

Helene  asszony  igyekezett  leküzdeni  Nita  iránti  ösztönös  ellenszenvét.
Nem volt  ostoba asszony,  pontosan látta,  milyen előnyöket  jelent a kislány
jelenléte a házban. Meg aztán kellően megbámulták, körülcsodálták mindig,
ha nyilvánosság előtt mutatkozott a bájos leánykával, akit rendkívül csinosan
öltöztetett.  Nitát  az  egész  város  csak  „a  kis  spanyol”  néven  emlegette,  s
egzotikus  megjelenésével  mindig  föltűnést  keltett.  Ez  igencsak  kedvére volt
Helene asszonynak,  s bármilyen keveset is törődött egyébként Nitával, arra
mindig gondja volt, hogy szép időben a kislány vele sétáljon vagy kocsikázzon.
Látogatók  előtt  is  szívesen  anyáskodott  a  kislánnyal,  hogy  gyöngédségével
tüntessen. A nagy, komoly gyerekszemek tekintete ilyenkor furcsa ellentétben
állt az őket körülvevő kíváncsiak felületes, vidám csevegésével.

Juanita  nevelőnője  szikár,  jó  harmincas,  bájtalan  nőszemély  volt,  genfi
származású, rendkívül józan és kötelességtudó. Lélekben nem került közel kis
tanítványához,  mondhatni,  teljesen  idegen  maradt  tőle.  Lelkiismeretesen
betartotta Helene asszony utasításait, és elégedett volt a Falkner-ház nyújtotta
kényelmes élettel. Nita könnyen tanult, gyorsan fejlődött, és egészében véve
csöndes,  kezelhető  gyerek  volt.  A  jó  kisasszonyban  soha  föl  nem merült  a
gondolat,  hogy  tanítványát  akár  sajnálatra  méltónak  is  tekinthetné.  Nita
bőségben  él,  mióta  az  eszét  tudja,  és  milliós  örökség  vár  rá.  Meta  Schüpp
kisasszonytól  távol  állt  a  föltételezés,  hogy  egy  ilyen  kivételezett  sorsú
teremtést sajnálni is lehet.

Nem  is  sejtette,  hogy  esténként,  mikor  már  lefektette  Nitát,  és  valami
izgalmas olvasmány társaságában visszavonult szobácskájába boldogan, hogy
letudta végre napi  kötelezettségeit,  hogy ilyenkor egy fehér kötényes,  fehér



főkötős,  gömbölyded  asszonyság  oson be  nagy  halkan  a  kislány  szobájába,
hogy egy meghitt órácskát töltsön vele.

– Drága Tinám! Hát eljöttél megint Nitához? – suttogott ilyenkor az édes
gyerekhangocska.

Nita másra sem várt,  másról  sem álmodozott  egész  nap,  mint  ezekről  a
titkos találkozásokról, egész nap ennek örült előre. Nagyon a szívébe zárta a
jólelkű szakácsnőt. Ez a két olyannyira különböző természet csodálatos közös
világot épített föl magának. Az öreg szakácsnő szíve; valódi kincsesháza volt az
anyai  gyöngédségnek,  mely  csak  annál  nagyobbra  nőtt,  minél  többet  adott
belőle.  Nita  pedig  végre biztonságban érezhette  magát  ennyi  anyái  érzelem
védelmében.

Tina mulatságos történeteket mesélt á kislánynak, gyerekkorából fölidézett
versikéket mondott neki,  de mindenekelőtt  a kedves Gerdről kellett  újra és
újra  mesélnie.  Milyen  volt  Gerd  kisfiú  korában,  mikor  Tina  vigasztalgatta,
mert az ő anyuskája is elment az angyalok közé. De a nagy, felnőtt Gerdről is
mindent tudni akart Juanita.

Így szövődött mindennél erősebb kötelék e két szív közé, anélkül hogy a
házban  bárki  is  tudott  volna  róla.  Ha meg is  látták  olykor  Tinát  a  kislány
szobája  közelében,  azzal  vágta  ki  magát,  hogy  nyugtalankodott  a  kicsi,
kénytelen volt utánanézni.

Így  nevelkedett  Juanita  Trebin  a  gyámja  házában.  Kifelé  úgy  tűnt,
semmiben  nem  szenved  hiányt,  s  mindene  megvan,  amit  csak  kíván,  ám
szeretette áhítozó, forró kis szíve egyedül a hűséges öreg cselédben lelhetett
társra. Nita soha senkinek nem árulta cl, hogy Tina esténként meglátogatja.
Gerd nevét sem vette a szájára mások előtt azóta, hogy Helene asszony egyszer
durván ráförmedt: „Ne is emlegesd ezt a nevet, Nita, Gerd már nem tartozik
közénk!”

Gondolatait viszont annál többet foglalkoztatta Gerd személye. Gyermeki
szíve hűségesen őrizte a fiú emlékét, s valóságos ideált alkotott belőle. Anélkül
sosem tért nyugovóra, hogy föl ne idézte volna magában azt az első alkalmat,
mikor a fiú bejött  hozzá,  és megvigasztalta.  „Ne sírj,  kicsi  Nita!”  – hallotta
vissza a múltból ezt a kedves, meleg hangot, és, kezén érezte Gerd biztonságot
adó, erős kezének szorítását.

VI.

Tíz  év  telt  el.  Juanita  Trebinből  rendkívül  szép  és  bájos  ifjú  hölgy  lett,
akiből  még  mindig  valami  különös,  egzotikus  vonzerő  sugárzott.  Helene
asszony elégedetten vette tudomásul gyámlányának kivirágzását. Nagy tervei
voltak  a  jövőre  nézve,  s  eme  tervekben  fontos  szerepet  játszott  Juanita



milliókra rúgó vagyona, melyet mindenképpen meg akart őrizni aFalkner-ház
számára.  Juanita  még  mindig  inkább  félelmet  és  idegenkedést,  semmint
szeretetet  érzett  gyámanyja  iránt,  az  asszonynak  mégis  óriási  hatalma volt
fölötte.  És  egész  hatalmát  latba  akarta  vetni,  hogy a  lányt  megnyerje  Dolf
számára.

Dolf  Falkner  fölöttébb  jóvágású  és  elegáns  ifjúvá  fejlődött.  Éveken  át
gyakornokoskodott  nagyobb  külföldi  cégeknél,  bár  nem  mondhatni,  hogy
összetörte volna magát  a munkában,  aztán pedig  utazgatott  egy darabig  az
apja  költségén  –  mindezt  a  képzése  érdekében.  Apjának  legalábbis  ezt
mondta, ámde szórakozásra sokkal több gondja volt, mint okulásra. Katonai
szolgálatát  az  egyik  legelőkelőbb,  legdrágább  alakulatnál  töltötte.  Huszonöt
éves  korára  már  tökéletesen  kiismerte  az  élet  élvezetének  művészetét.  A
munka és a kötelesség ellenséges, fogalom volt a számára, hiszen az ilyesmi
csak  akadályozza  az  embert  a  lényeges  dolgokban.  Apja  azonban  egyre
határozottabban szorgalmazta, hogy térjen végre haza, és lépjen be a gyárba,
„vegye hasznát  annak, amit  tanult”.  Dolfot elég kellemetlenül érintette ez a
kitétel  apja  levelében.  Pontosan tudta,  hogy nemigen  tanult  meg semmit  a
pénz  minél  hatékonyabb  elszórásán  kívül,  beleértve  anyja  titkos  kisegítő
küldeményeit is.

Anyja levelében már valamivel kellemesebb dolgokat olvashatott.

„Okvetlenül haza kell jönnöd, Dolfikám, mielőtt még Juanitát bevezetnénk
a  társaságba.  Már  nem  halogathatom  sokáig.  Márpedig  ha  egyszer
bemutattuk, akkor csak úgy tolonganak majd körülötte a hozományvadászok,
és nem lesz olyan könnyű meghódítanod, mint most, amikor még nem ismer
más fiatalembereket.  Ha meg akarjuk valósítani  a tervünket,  akkor legfőbb
ideje,  hogy  haza  gyere.  Természetesen  a  legjobb  oldaladról  kell  majd
bemutatkoznod  neki.  Azt  hiszem,  kissé  romantikus  gondolkodású.  A  te
ragyogó külsőddel persze nem nehéz egy ilyen ártatlan kislány fejét elcsavarni,
csak  az  Isten  szerelmére,  légy  óvatos,  és  ne  fitogtasd  előtte  a  realista
életfölfogásodat.  Kénytelen  leszel  idealisztikus  fellegekbe  burkolózni.  Már
elkezdtem előkészíteni a talajt, és meséltem rólad mindenféle szépet. Ha már a
feleséged lesz, úgyis megjön az esze. Addig azonban uralkodnod kell magadon.
Légy  okos,  kisfiam,  gondold  meg,  hogy  ha  sikerül  meghódítanod,  milliók
kerülnek a kezedbe, és csodálatos életed lehet. Apád ügyesen sáfárkodott Nita
vagyonával, a tíz év során a kamatoknak csak egy kicsiny részét használtuk föl,
így a tőke csaknem hárommillióra növekedett. És nem kell hozzá más, csak
hogy megszerezd Nitát. Ez igazán megéri, hogy kissé megerőltesd magad.

Azt viszont ne felejtsd el, hogy ez a terv köztünk marad. Papa nem tudhat
róla! Őneki is úgy kell tudnia, hogy csak szerelemből udvarolsz Nitának. Elég



különös elképzelései vannak arról, amit a „Nita iránti kötelességének” nevez.
Egyébként  is  nagyon  megszerette  a  kislányt,  és  aggódik  a  boldogságáért.
Mindent tudsz, drága, okos Dolfikám, tudom, hogy nem hibázhatsz.”

Így írt Helene asszony a rajongásig szeretett fiúnak.
És már hazavárták Dolfot az utazásból.
Juanita nevelőnőjét, Meta Schüpp kisasszonyt már egy éve elbocsátották.

Helene asszony az évek során mindig maga mellett tartotta a kislányt, hogy el
ne veszítse a rá gyakorolt befolyását. Terve ugyanis már igen régen megfogant
az agyában.

Maga előtt nem tagadhatta, hogy Dolf igen léha életet él, és nem valami
szorgalmas. Szigorú apjával szemben Dolf mindig is megjátszottá a jó fiút, ám
anyja  esetében  aki  maga  biztatta,  hogy  csak  élvezze  ki  minél  jobban  a
fiatalságát,  még  csak  nem  is  vette  ehhez  a  fáradságot.  Helene  számára
kizárólag az élvezetek halmozása jelentette a boldogságot, s így fiának is ez lett
legfőbb törekvése az életben. Helene azért szánta neki a milliomos lányt, hogy
a jövőben is biztosítva láthassa a fiú korlátozásoktól mentes, gondtalan életét.

Dolf egy pillanatig sem kételkedett a Juanita fölött aratandó győzelmében.
Mélyen  meg  volt  győződve  róla,  hogy  a  nők  szemében  ellenállhatatlan.
Mindeddig  valóban meg is  kapott  minden nőt,  akire szemet vetett,  és nem
mondhatni, hogy ezek kevesen voltak. Alaposan próbára tette már a női szívek
fölött  gyakorolt  hatalmát, mely éppolyan bűvös erejű volt,  mint az a hatás,
melyet  anyja  szépsége  gyakorolt  a  férfiakra.  Nem  egy  áldozata  pontosan
fölismerte  Dolf  szívtelenségét,  lelki  durvaságát,  mikor  végre  megszűnt  a
varázs,  és lehullt  szeméről  a hályog. Csakhogy ilyenkor már késő volt,  és a
leleplező szavakat örökre elnémította a megsebzett büszkeség.

Dolf  Falkner  pedig  lelkiismeretlenül  kacagva  tiport  végig  az  összetört
szíveken, s hiún sütkérezett hódításainak dicsőségében. Ezt a vőlegényt szánta
hát az anyja Juanitának.

Dolf nem sokkal hazatérése előtt válaszolt anyja levelére:
„Nyugodt lehetsz, igazán nem lesz nehéz elcsavarni a kis Nita fejét. Hisz azt

írod,  valódi  szépség  lett  belőle,  tehát  én  is  kellően romantikus  hangulatba
ringathatom majd magam a hódításhoz. így persze sokkal kellemesebb az ügy,
mintha valami madárijesztőnek kéne udvarolnom, bár én ilyen esetben sem
riadnék vissza, ha egyszer milliókról van szó. Ne aggódj hát, és köszönöm a
figyelmeztetést.  Romantikus  természetű  leányzókat  mindig  könnyebb
elbolondítani, mint a józanokat.”

Bernhard Falknernek sejtelme sem volt róla, milyen jellegű leveleket vált
felesége  és  kisebbik  fia.  Még  mindig  a  régi  szenvedéllyel  rajongott  a
feleségéért, és hibátlannak látta. Dolfot pedig nyíltszívű, becsületes, jóindulatú



jellemnek  tartotta,  aki  ugyan  ifjúi  szertelenségében  hajlamos  kissé
túlköltekezni,  ám  ha  hazakerül  végre,  akkor  megfelelő  ellenőrzés  mellett
igazán  derék  és  szolid  üzletemberré  válhat.  Fogalma sem volt  róla,  milyen
messze áll a valóságtól ez a két eszményített kép. A szeretet vakká tette ezt az
okos embert.

Gerd ez évek során rendszeresen küldött apjának rövid beszámolókat élete
alakulásáról. Bernhard Falkner így értesült arról, hogy elsőszülött fia elvégezte
tanulmányait,  summa cum laude doktorált,  és  aztán,  terveihez  híven,  nagy
fölfedező utakat tett távoli,  ismeretlen vidékekre. A tudományos körök már
fölfigyeltek  az  ifjú  Gerhard  Falkner  doktorra.  Egy  mindeddig  tökéletesen
föltáratlan vidék kutatásáról szóló műve, melyet Albert Horst adott ki, óriási
visszhangot  keltett.  A könyv értékes tudományos hozadéka mellett  ragyogó
stílusával  is  kitűnt,  s  ennek  köszönhette,  hogy  meglepően  széles  körben
elterjedt laikusok között is.

Dr.  Gerhard  Falkner  ebben  az  időben  épp  a  Déli-sark  felé  tartott  egy
expedícióval.  Munkásságát  és  izgalmas  személyét  terjedelmes  cikkekben
taglalta  a  sajtó.  Helene  asszony  és  Dolf  elfojtott  bosszúsággal  olvasta,  s
igyekezett  agyonhallgatni  ezen  írásokat,  Bernhard  Falkner  viszont  titkon
mindet  összegyűjtötte  az  irodájában,  s  ha  egyedül  volt,  újra  és  újra
végigolvasta őket. Titkos büszkeség ébredt a szívében, mely azonban fájdalmas
érzéssel  vegyült. Úgy érezte, Gerd végképp megtagadta őt, s nem is tartozik
többé hozzá.

Ám  senki  a  Falkner-házban  nem  olvasta  olyan  érdeklődéssel  és
szorgalommal  a  doktor  Gerhard  Falknerről  szóló  cikkéket,  mint  Juanita
Trebin. Az öreg Tinának is fölolvasta mindet, a szakácsnő ugyanis még mindig
Falkneréknél szolgált, és ők kettén nem hagyták föl a titkos esti beszélgetések
szokásával. Tina büszkén ragyogó szemmel hallgatta a fölolvasást, s ha nem
értett  valamit,  Nitának el  kellett  magyaráznia.  Nita szívében az  évek során
kissé elhalványult és irreálissá vált Gerd emléke. Ideálképet faragott belőle, és
gondolatban  minden  szépet  és  jót  ezzel  a  képpel  hozott  összefüggésbe.
Voltaképpen afféle láthatatlan őrangyalnak tartotta.

Meg volt azonban győződve róla, hogy a fiú már rég megfeledkezett róla, és
hogy  sosem  láthatja  viszont,  hisz  tudta  Tinától,  hogyan  viszonyul  Gerd  a
mostohájához.  A családban lejátszódott  tragédiát  ugyan nem mondta  el  az
öreg  cseléd,  mert  nem  akarta  a  lányt  fölöslegesen  fölzaklatni,  és  azt  is
elhallgatta előle, hogy időnként beszámol róla Gerdnek. Nita tehát nem tudta,
hogy Gerdnek nem közömbös az ő hogyléte.

Szép májusi napra várták Dolf Falkner hazatérését. Juanita a kert végében
üldögélt  egy öles törzsű hars alatt.  Néhány nádfonatú kerti  szék és egy kis



kerek  asztal  állt  itt.  Ez  a  csöndes,  védett  zugocska  volt  Juanita  kedvenc
tartózkodási helye.

A karcsú, arányos termetű lány kecses mozdulattal dőlt hátra a kényelmes
támlás széken. Testhez simuló, egyszerű, fehér vászonruhái viselt, dús fekete
haját  kétfelé  választva  befonta,  és  a  súlyos  hajfonatokat  kontyba  tűzte  a
tarkóján.  Különös,  kékes-fémes  ragyogása  volt  ennek  a  hajzuhatagnak,  az
oxidált  acéléhoz hasonló, Juanita tiszta arcbőrén még mindig meglátszott  a
délszaki nap. Finom, ovális arcának még gyöngédebb vonást adtak a lágyan
ívelő, gránátpiros ajkak. Az elbűvölő fiatal teremtés legszebb vonása mégis a
csodálatos, hatalmas szempár volt, mely egyaránt tudott gyöngéden és tüzesen
ragyogni,  most  azonban  tekintete  épp  vágyódva,  elálmodozva  borongott  a
távolban a könyv fölött. Különös kifejezést sugárzott ez a tekintet, volt benne
valami riadt elveszettség, bánatos elmélkedés, mely enyhén szomorkássá tette
a fiatal lányarcot.

Juanita  fölsóhajtott,  az  asztalkára  tette  a  könyvet,  aztán  hátradőlt,  és
lehunyta a szemét.

Szándékosan osont ki a házból,  hogy meg ne zavarja Dolf találkozását  a
szüleivel. Három teljes éve nem látták már a fiút, és azelőtt is hosszú ideig volt
távol  a  családjától.  Juanita  egy  rendkívül  jóképű  és  elegáns  fiatalemberre
emlékezett, aki roppantul előzékeny volt hozzá rövid itt-tartókodásai idején.
Lovagiassága  nagy  hatást  gyakorolt  az  érzékeny  süldőlány  szívére.  Nitának
majd kifúrta az oldalát a kíváncsiság, hogy most milyennek fogja látni.

Helene néni csupa szépet és jót mesélt a fiáról. Dolf csakis szerfölött nemes
lelkű és szeretette méltó ifjú lehet, és csodálatos, hogy végre végleg hazatér!
Lesz már rajta kívül más fiatal is a háznál! Juanita jóformán sosem találkozott
fiatalokkal.  Barátnői  nem  voltak,  a  társaságba  pedig  csak  ezen  a  télen
tervezték  bevezetni.  Így  ígérte  Helene  néni.  Nita  nem  is  vágyott  nagy
társaságra, de úgy gondolta, csak jó lehet, ha nem ő az egyetlen fiatal a háznál.
Dolf biztosan rengeteg izgalmasat fog mesélni.

Helene néni rajongva szereti Dolfot,  pedig ő aztán elég hideg természet.
Dolf  bizonyára  különlegesen  szeretetre  méltó.  Istenem…  milyen  gyönyörű
lehet, ha az embernek édesanyja van!

Juanita fájdalmasat sóhajtott. Kis híján sírva fakadt, olyan magányosnak,
elhagyatottnak  érezte  magát  megint.  Odabent  a  házban  most  nyilván  a
hazatért fiút ölelgetik, ő meg senkinek sem hiányzik, ra senki sem gondol. Hisz
neki voltaképpen nincs is senkije Fiatal szíve csaknem beteges szenvedéllyel
sóvárgott  szeretetre,  egy  szívre,  amely  valóban  érte  dobog,  és  amelynek  ő
jelentené az egész világot.

Nem  is  tudta,  mióta  üldögél  már  a  jó  meleg  napon.  Lénye  teljesen
föloldódott  a  szerelemvágyban.  És  ekkor  a  sors  olyan  embert  vezérelt  az



útjába,  aki  el  volt  szánva  rá,  hogy  minden  képességét  beveti  az  ő
meghódítására.  A férfi  útja  úgy elő  volt  készítve,  mint  még  soha  senkié,  a
győzelemben szinte biztos lehetett. Elég volt kinyújtania a kezét, a gyümölcs
oly  érett  volt,  hogy  magától  pottyant  bele.  Juanitát  közelgő  léptek  zaja
rezzentette  föl  álmodozásából.  A  nevét  kiáltotta  valami  hihetetlenül  lágy,
gyöngéd és vágyakozó hang.

– Nita! Kedves Nita!
Juanita összerezzent.
Dolf  Falkner  állt  előtte,  elegánsan,  mintha  skatulyából  húzták  volna  ki.

Szép  arca,  magas,  izmos  alakja  Adonisz,  szobrához  is  szolgálhatott  volna
modellül.  Haja  arany-vörösen  ragyogott,  elegánsan  nyírt  bajuszkája  egy
árnyalattal  sötétebb  volt.  És  a  szeme,  titokzatos  varázst  sugárzó  tekintete
lélegzetelállító gyöngédséggel szegeződött Nitára.

A lány fölpattant,  és lenyűgözve nézett  Dolf  szemébe.  A fiatalember úgy
lépdelt felé, mint akit megbabonázott a látvány, megragadta mindkét kezét, és
forró gyöngédséggel, fölváltva csókolgatta.

– Nita…  Nita!  Micsoda  szépség  lett  belőled!  –  kiáltotta  megindultan,
elfojtott hangon.

Nem került hagy megerőltetésébe ez a szenvedélyes hangütés, mivel Nita
sugárzó szépsége és ifjúsága valóban lángra gyújtotta érzékeit.

A  lány  megremegett  és  mozdulatlanná  dermedt,  a  szívét  édes,  ujjongó
riadalom töltötte el.

– Dolf… nahát… alig ismerek rád! – hebegte.
A fiú látta, hogy megremeg, hogy pirul és sápad, és a szeme fölragyogott a

könnyű győzelem mámorában.  Magához  vonta a  remegő lányt,  két  kezét  a
szívére szorította, és mélyen a szemébe nézett.

– Milyen szép vagy, Nita, milyen csodálatos… – suttogta a fülébe, mint aki
nem tud magához térni elragadtatottságából.

Nita  arca  lángba  borult.  Nem szokott  ő  efféle  hízelgő  szavakhoz  férfiak
szájából.  Életében először hallott  ilyen szenvedélyes  vallomást.  Leírhatatlan
érzés  kerítette  hatalmába.  Mintha  csengene-bongana  körülötte  a  levegő,  ő
pedig  rózsaszín  felhőkön  lebegne.  Tapasztalatlan,  fiatal  szíve  védtelenül,
fölkészítetlenül állt a férfiból áradó édes, bolondító varázzsal szemben. Szólni
nem tudott, de úgy érezte, a menny nyílt meg előtte ebben a pillanatban.

– Hát  egy  istenhozottat  sem  mondasz,  édes  Nitám?  –  súgta  Dolf
behízelgően, s megint ajkához vonta a lány kezét. – Nem bírtam már tovább
odabent  anélkül,  hogy  köszöntöttem  volna  kedves  fogadott  húgocskámat.
Mama mondta, hogy itt talállak, de hát én egy rövid szoknyás, fekete copfos,
helyes kislányt kerestem, Es most itt állok egy vakító szépségű ifjú hölgy előtt.
Nita,  ó,  Nita…  ha  tudnád,  hogy  ver  a  szívem!  Úgy  érzem,  elvarázsoltak!



Csodaszép vagy, öröm csak rád nézni is! Szólj már egy szót… csak egyetlen
szócskát! Elképzelni  sem tudod, milyen forró érzések gyötörnek most, hogy
szemtől szemben láthatlak.

Nita  nem  tért  magához  boldog  álmélkodásából.  Mézédes  méregként
hatottak  rá  a  hízelgő  szavak.  Dolf  igazán  értette  a  módját,  hogyan  kell
kislányok fejét elcsavarni.  Juanita fiatal volt, tapasztalatlan, nem c világban
élő. Veszve volt már a legelső pillanatban. Soha senki nem beszélt még hozzá
ennyi szeretettel. Okos, tisztánlátó fejét úgy megzavarták a hízelgések, hogy
nem tudta megkülönböztetni az igazat a hazugtól. Fiatal szíve úgy áhítozott a
szerelemre, mint a sorvadó növény az esőre. Vakon hitt Dolf édes szavainak,
nem sejtette,  hogy a  fiú  érzései  kimerülnek az ő érintetlen szépsége fölötti
pillanatnyi  tetszésben.  Épp elég  szép virágszálra  fájdult  már  meg ugyanígy
Dolf  foga,  le  is  szakította  őket  lelkiismeretlenül,  hogy  egy  röpke  óráig
ékeskedjék velük, aztán eldobja őket.

Mély sóhajjal, fölragyogó szemmel mondta végül Juanita:
– Isten hozott itthon… kedves Dolf!
– Köszönöm, köszönöm, drága, édes Nitám! Mondd, ugye örülsz egy kicsit,

hogy megint itthon vagyok?
Nita boldog, álmodó mosollyal bólintott. Valóságos csoda volt a szemében,

hogy valaki így érdeklődjék az ő érzései iránt.
– Örülök… igen, örülök – súgta gyöngéden.
Dolf újra megcsókolta a kezét, melyet egy pillanatra sem eresztett el.
– Ó,  Nita,  Nita…  ha  tudnád,  mit  éreztem,  ahogy  egyszerre

megpillantottalak  elbűvölő  szépségedben  ragyogva!  Mikor  elutaztam,  olyan
voltál,  mint  egy  helyes  kicsi  húgocska.  Így  is  emlékeztem  rád  mindig.  De
most… most, hogy újra látlak, tudom már, hogy ennél sokkal többet jelentesz
nekem.  Villámcsapásként  ért  a  fölismerés,  hogy…  nem  tudok  többé
testvérként gondolni rád.

Így suttogott a fiatalember, mint aki nem bír tovább feltörő érzelmeivel, s
közben  egyre  közelebb  vonta,  egyre  szorosabban  ölelte  magához  a  lányt.
Juanita rab madárként simult a karjába, és nem volt képes elfordítani tőle a
tekintetét.

– Ne… kérlek, eressz el – suttogta reszketve.
Dolf  azonban  csak  még  szorosabban  ölelte,  a  lány  szűzies  félénksége

fölforralta a vérét. Nem is nagyon kellett színlelnie, a forró szerelmes szavak
szinte  maguktól  tódultak az  ajkára.  Pillanatnyi  időt  sem hagyott  a lánynak
arra, hogy magához térhessen az édes szédületből. Előnyhöz jutott, és azonnal
ki  is  használta.  Jüanitát  elkábította  a  heves  udvarlás,  nem  is  tudta
hirtelenjében,  mi történik vele.  Félénk rajongással  tűrte és viszonozta a fiú
forró  csókjait.  Sosem  ismert  boldogság  töltötte  el  a  szívét.  Szeret  és



viszontszeretik! Ez a bizonyosság mindennél többet jelentett neki. Dolf maga
mellé  ültette  egy  padra,  elárasztotta  gyöngédségével,  és  könyörgött,  hogy
eljegyzésüket tartsák még titokban egy rövid ideig.

– Csak  néhány  napig,  Nitám,  életem!  Nem  akarom,  hogy  mások  is
megtudják édes titkunkat. Olyan csodálatos, hogy csak mi ketten tudjuk, hogy
szeretjük egymást.  Ma este titokban újra kijövünk ide… ó,  Nitám,  micsoda
boldogság lesz! Megint magamhoz ölelhetlek és megcsókollak, és a szíved az
én szívemen fog dobogni! És eltűnik körülöttünk az egész világ… Ugye kijössz
velem, gyönyörűm?

Nita  bólogatott,  és  mindent  helyeselt.  Arcá  égett  a  fiú  csókjaitól,  és
szédülten hevert a karjában.

Dolfnak megvolt a jó oka, hogy egyelőre titokban tartsa az eljegyzést. Attól
tartott,  hogy  apja  nem  helyeselné  hirtelen  elhatározását.  Először  meg  kell
győznie őt, hogy Nita iránti vonzalma valóban komoly, és ehhez szükség lesz
egy kis  időre.  Anyját pedig megnyugtatja,  hogy Nitával  már egyenesbe jött.
Hogy  fog  örülni,  hogy  bámul  majd!  Már  a  gondolat  is  hízelgett  Dolf
hiúságának. Hanem „az öregúmak nehézkes a gondolkodása”, azzal vigyázni
kell!

Így  hát  Dolf  és  Nita  egymásra  találását  a  titkos  gyöngédségek  időszaka
követte,  melynek  során  a  tapasztalatlan  lányt  végképp  elhagyta  a  józan
ítélőképesség.  Dolfban  a  testi  és  lelki  tökéletesség  mintapéldányát  látta,  és
fönntartás  nélkül  ajándékozta  neki  a  szívét,  boldogan,  hogy  végre  olyan
embert talált, aki a szerelem jogán egyszer s mindenkorra az övé, és akinek ő a
mindene.

Két  héttel  később  kéz  a  kézben  léptek  Bernhard  Falkner  elé,  hogy
beleegyezését  és  áldását  kérjék  életre  szóló  döntésükhöz.  Az  öregúr
határtalanul boldog volt, esze ágában sem volt kifogásokat támasztani,  Dolf
ügyesen  meggyőzte,  hogy  őszintén  szereti  Juanitát,  a  lányról  pedig
félreismerhetetlenül sugárzott a szerelem.

Bernhard  Falkner  egyetlen  kifogása  az  volt,  hogy  túlságosan  is  fiatalok
még, de Helene asszonynak sikerült meggyőznie, hogy ez nem akadály. Még
azt is elérte nála, hogy az esküvőt néhány hónapon belül megtartsák.

Juanita ellenvetés nélkül fogadta egybekelésük siettetését. Úgy érezte, ez is
csak Dolf lángoló szerelmét bizonyítja, Dolf és az anyja viszont egészen más
megfontolásból járt  el így. Dolf  úgy gondolta, addig kell magához láncolnia
Juanitát, míg tart az ő röpke föllángolása, és így eléggé meggyőzően tudja a
szerelmes vőlegény szerepét alakítani. Helene asszony pedig, ismervén a fiát,
attól tartott, hogy ki találja mutatni az igazi jellemét, mielőtt még elhangzana
az életre szóló igen.

Kitűzték hát az esküvő napját.



Jól  jött,  hogy a városliget  mellett  épp eladásra  kínáltak egy bűbájos  kis
villát.  Bernhard  Falkner  azonnal  meg  is  szerezte,  és  szépen,  elegánsan
berendeztette  az  ifjú  párnak.  Helene  asszony  nem  győzött  szorgoskodni  a
menyasszony kelengyéje  körül.  Még élvezte  is,  hogy egy pillanatig sem kell
takarékosságra gondolnia.

Juanitának  egy  percet  sem  hagytak  arra,  hogy  magába  szállhasson  és
elgondolkozhasson.  Az  események  forgószélként  söpörtek  végig  a
tapasztalatlan lány fölött,  és  senki  sem figyelmeztette  az  elhamarkodottság
veszélyeire.  Egyetlen  ember  volt  csak  a  Falkner-háznál.  aki  aggodalommal
nézett a jövőbe. A hűséges, Öreg Tina bizony szorongva figyelte boldogságtól
ragyogó,  álomvilágban  élő  kis  védencét.  Mégsem  merte  szóba  hozni,  mi
nyomja  úgy a  szívét,  és  Nitának  ekkoriban  igen  kevés  ideje  akadt  hűséges
gyerekkori vigasztalója számára.

Eljött  hát  az  esküvő napja  anélkül,  hogy Juanita  akár  csak  egyszerre  is
nyugodtan végiggondolhatta volna az eseményeket.

VII.

Helene asszony rendkívül nagyszabású, csillogó esküvőt szervezett a fiának
és Juanitának. Pazarlásra hajló természetével roppant öröméi lelte a korlátlan
költekezési  lehetőségben,  és  úgy  rendelkezett  Nita  vagyonával,  mintha  a
sajátja volna. Bernhard Falkner igazságérzete komolyan föllázadt az asszony
viselkedése  ellen.  A  Nita  vagyonához  mért  milliomos-esküvő  helyett  a
Falkner-ház  helyzetéhez  inkább illő  ünnepséget  szeretett  volna látni.  Végül
mégis Helene akarata győzedelmeskedett.

Dolfnak  viszont  roppantul  kellemetlen  meglepetésben  volt  része,  mikor
esküvőjük  reggelén,  mielőtt  a  templomba  indultak  volna,  apja  tájékoztatta
Nita  anyagi  helyzetéről.  Dolf  azt  hitte,  hogy egyszerűen  és  minden kikötés
nélkül  megkapja  Nita  vagyonát,  és  saját  belátása  szerint  rendelkezik  vele
ezentúl.  Most  azonban  meghallhatta  apjától,  milyen  kikötéseket  tett
végrendeletében Justus Trebin a lánya esetleges házasságára vonatkozóan.

– A  vagyont  tehát  továbbra  is  én  kezelem,  fiam.  Nita  huszonegyedik
születésnapjáig  csak  a  haszonélvezet  a  tied.  Meg  fogjátok  kapni  tőlem  a
kamatokat, az is elég szép summát tesz ki évente egy ekkora tőke esetében.
Ennek ellenére elvárom tőled a komoly munkát és kötelességtudást.  A Nita
nagykorúságáig  hátralévő  időben  be  kell  bizonyítanod,  hogy  méltó  leszel
később az egész vagyon kezelésére is. Justus Trebin úgy rendelkezett, hogy ha
eddig az időpontig sikerült meggyőződnöm Nita férjének rátermettségéről és
megbízhatóságáról,  akkor  a  kezébe  adhatom  a  lánya  vagyonát.  Ellenkező
esetben szigorú vagyonmegosztást ír elő. Akkor Nita vagyona hozzáférhetetlen



volna számodra, és csak a kamatokat kapnád továbbra is. Csak azért mondom
el neked ezeket a dolgokat, kedves fiam, mert a lelkiismeretem azt diktálja,
hogy a saját fiamat szigorúbban ítéljem meg az átlagosnál, ha majd döntenem
kell  a  vagyonról.  Nagyon  remélem,  hogy  azon  a  napon  jó  lelkiismerettel
dönthetek a javadra, és éppen ezért még egyszer,  nyomatékosan megkérlek,
hogy élj ezentúl komolyan, szorgalmasan és kötelességtudóan. Hisz úgyis lesz
azért  elég  szabadidőd,  hogy  kiélvezhesd  az  ifjúságodat.  Az  esküvőre  való
tekintettel  adok  nászútra  még  két  hónap  szabadságot.  Utána  viszont
ragaszkodom hozzá,  hogy belépj a gyárba, és elkezdd a rendszeres munkát.
Igazi férfi csakis a tevékeny életben lelheti meg lelke békéjét.

Így  beszélt  Bernhard  Falkner  a  fiához,  komolyan,  mégis  meleg  hangon.
Dolfot  azonban villámcsapásként  érte ez a fordulat.  Oly váratlanul jött,  oly
megdöbbentően, hogy szavakat sem talált, csak némán meredt maga elé.

Egész másképpen tervezte az életét, mint ahogy apja most kifejtette előtte.
Hát mi értelme milliomos lányt feleségül venni, ha nem kaphatja meg a pénzt?
Ő már  oly  szépen  elrendezte  magában,  hogy napjait  édes  semmittevésben,
fejedelmi örömök közt fogja tölteni. Minden évben pár hét Párizsban, aztán
Nizzában,  télen St.  Moritz,  közben pedig egyéb kellemetességek,  ahogy épp
jön. Mindez milliomoshoz illő, nagyszabású stílusban. Ő majd megmutatja a
világnak, hogyan kell elegánsan, művészien szórnia pénzt! A városligeti, csinos
kis  villában  csak  olykor  akart  megjelenni,  mintegy  vendégszereplésre,  de
mindig csak rövid időre, nehogy az öregúrnak eszébe jusson beleártani magát
az ő pénzügyeibe. Nagyvonalúan már az anyját is meghívta, hadd villogjon ő is
a  nagyvilág  és  a  milliók  fényében  fia  oldalán.  Az  „öregúrra”  ilyetén
álmodozásai közben nem gondolt, hisz ósdi, nehézkes elveivel úgysem illenék
az  ilyen  nagyvilági,  életművész  környezetbe.  Juanitára  sem  fordított  sok
gondot,  míg  az  aranyéletet  tervezgette.  Az  az  „édes  kis  barika”  úgyis
beleegyezik mindenbe, amit ő mond.

Nos, így képzelte el Dolf jövendő életét. De miféle ostobaságokat beszél itt
az  öregúr? Miért  nem szólt  már előbb ezekről  a  megszorításokról? Hisz  ez
hallatlan,  egyszerűen  hallatlan!  Mit  képzelnek  róla?  Ha  az  irodai  Széket
akarná koptatni, akkor esze ágában sem lett volna föladni a szabadságát! Most
tehát  legalább  három  éven  át  játszhatja  még  a  mintagyereket,  és
bizonygathatja a szigorú öregnek, hogy méltó és alkalmas a milliók kezelésére.
Csak így kaphatja meg a pénzt, amelyet pedig már a zsebében érzett.

Súlyos csalódás volt ez Dolfnak, és csak nagy nehezen sikerült megőriznie
nyugalmát  olyannyira,  hogy az  apja  ne  fogjon már  most  szörnyű gyanút  a
jellemét  illetően.  A  beszélgetés  végeztével  Dolf  az  anyjához  sietett,  és  csak
ekkor  tombolta  ki  dühét  és  csalódottságát  „az  agyalágyult  öregúr”  miatt,



akinek fogalma sincsen az igazi életről, és aki most éveken át „kínozhatja őt a
kukacoskodásával, kötelességmániájával”.

Helene asszonyt is csalódás érte, ő sem tudott a végrendelet kikötéseiről.
Mégis igyekezeti lelkére beszélni Dolfnak, hogy próbáljon meg ebben a néhány
évben értelmesen viselkedni,  hisz  azután úgyis  kedvére élhet.  Különben is,
gondolja meg, milyen nagyok Nita tőkéjének a kamatai,  úgyhogy ez a parti
mindenképpen  nagyon  előnyös.  Dolf  először  sehogy  sem  akart
megvigasztalódni,  és  egyáltalán  nem  bánt  kedvesen  az  anyjával.  Lényének
durva magja most jócskán átütött  a vékony felületi mázon.  Helene asszony
igencsak gyötrelmes órát élt át.

Végül  azonban  Dolf  beletörődött  a  változtathatatlanba,  és  azzal  a
gondolattal  vigasztalódott,  hogy  így  is  egész  kellemes  életet  biztosíthat
magának. Az öregúr előtt pár évig még komédiázni kell, de hát úgysem otthon
fog  már  lakni,  úgyhogy  ez  is  könnyebb  lesz  valamivel.  Pénzgondjai  nem
lesznek, és ahol pénz van, ott mindent  el lehet intézni.  Két óra múlva Dolf
jócskán megnyugodva és fölvidulva lépett oltár elé Nita oldalán.

Jóvágású,  elegáns  jelenség  lévén  méltó  párja  volt  az  elbűvölő
menyasszonynak.  „Micsoda  gyönyörű  pár!”  „Hogy  ragyog  a  boldogságtól  a
menyasszony… Istenem,  hogy irigylem!”  – sugdolózott  a  templomajtó előtt
összeverődött bámuló sereg. Látványos esküvő volt, csupa pompa és csillogás.
Számtalan kocsi érkezett a templom elé, s csak úgy özönlöttek az elegáns és
kevésbé elegáns vendégek.

Helene asszony még mindig a legszebb asszonyok közé tartozott. Mintha
megállt  volna  felette  az  idő.  Igaz,  kissé  teltebb  lett  az  alakja,  és  gondosan
ápolt, gyöngyházfehér arcbőrén közelről finom szarkalábak látszottak. Drága
toalettje  habkönnyű fehér  selyemre  dolgozott,  világosszürke  selyemsifonból
készült,  értékes  finom  csipkével  díszítve.  A  gyöngéd  szürke  árnyalat
csodálatosan  illett  aranyvörös  hajához,  melyet  pompás  gyémántdiadém
ékesített.  Bernhard  Falkner  nem  mutatott  igazán  előnyösen  kápráztató
felesége  mellett.  Még  mindig  tekintélyt  parancsoló,  jóvágású  férfinak  volt
mondható,  de  rajta  azért  igencsak  meglátszott,  hogy  nincs  már  messze  a
hatvantól.

Nita szinte alvajáróként lépdelt Dolf oldalán az oltár felé. Alig látott valamit
a  körülötte  kavargó  tömegből.  Csak  annyit  észlelt,  szinte  elalélva  a
boldogságtól,  hogy Dolf  gyöngéden  magához  szorítja  a  karját.  Tiszta  szívét
csordultig töltötte á pillanat áhítata. Lelke legmélyéig hatolt a boldog tudat,
hogy most a legszentebb és legszorosabb kötelékkel fűzi magát a számára oly
drága  emberhez.  Ha  belepillanthatott  volna  a  délceg  vőlegény  lelkébe,
bizonyára borzadva tántorodott volna el mellőle, és inaszakadtából, rémülten



elmenekül. Tiszta szívével azonban mit sem sejtett a jövendőbelije szívét uraló
alantas gondolatokról és vágyakról. Hitt benne, és valósággal eszményítette.

Mikor  elhangzott  a  boldogító  igen,  s  kezdetét  vette  a  gratulációk
végeérhetetlen sora, Dolf arcán győzedelmes mosoly ragyogott föl, Nita pedig
félénken,  boldogan mosolygott maga elé.  Szokatlan és riasztó volt  számára,
hogy ekkora társaság középpontja legyén. Valójában nem is volt még nagyobb
társaságban, mivel Helene asszony ellenezte.

A háttérben persze arról is estek suttogó szavak, milyen ügyesen kifogták
Falknerék az aranyhalacskát. Sokan lettek volna igen szívesen Dolf helyében,
méghozzá  nem  is  csak  a  menyasszony  milliói,  hanem  gyönyörű,  bájos
arcocskája miatt is. Akadtak közelebbi barátok is, akik nem állhatták meg,
hogy meg ne kérdezzék, miért nem vesz részt doktor Gerhard Falkner is az
öccse  esküvőjén.  Némelyeknek  pompás  alkalom  volt  ez,  hogy  kikezdjék  a
Falkner  család  gyönge  pontját.  A  kíváncsiak  azonnal  könnyed  és  tökéletes
választ  kaptak:  „Köztudomású,  hogy Gerd éppen  déli-sarki  expedíción  vesz
részt”. Erre nem lehetett mit szólni.

A  menyegző  pontosan  olyan  ragyogóan  sikerült,  ahogy  Helene  asszony
szerette volna. 

Késő  délután  elutazott  az  ifjú  pár.  Először  néhány  francia  fürdőhelyet
kerestek föl, melyeket Dolf rég szeretett volna megismerni: Aztán Párizsban
akartak  néhány  hetet  eltölteni,  végül  pedig  Nizzába  utazni.  Úgy  tervezték,
október végén térnek haza takaros, elegáns városligeti villájukba.

Nita  elkérte  anyósától  az  öreg  Tinát,  hogy  költözzön  hozzájuk  az  új
lakhelyre.  Elképzelhetetlennek  érezte,  hogy  megváljon  a  hűséges,  öreg
cselédtől. Helene asszony teljesítette a kérést, bár eléggé megütközött rajta.
Nem  tudta,  mit  jelentett  Tina  akis  árva  lány  életében.  Az  öreg  cseléd
szemrebbenés  nélkül  hallgatta  végig  Helene  asszonyt,  mivel  Nita  jó  előre
fölkészítette rá, hogy ki fogja kérni.

– Nekem igazán egyre megy, hogy itt főzök-e vagy a fiatal méltóságánál,
méltóságos asszony – jelentette ki egykedvűen.

Úgy határoztak hát, hogy Tina együtt költözik az ifjú párral, bár Dolf jobb
szeretett volna egy francia szakácsot. A felesége mosolyogva mondta:

– Édes Dolfom, nyugodtan fogadj föl egy franciát, ha szeretnéd, de én úgy
hozzászoktam Tina főztjéhez,  és ha már mama olyan kedves, hogy átengedi
nekünk, azt szeretném, ha nekem ezután is ő főzne.

Mikor pedig elszaladt Tinához, hogy titokban búcsút vegyen tőle is a nászút
előtt, így szólt hozzá:

– Ugye, ezután is együtt maradunk, öreg Tinám, ugye, boldogságában sem
hagyod  el  a  te  Nitádat?  Szükségem  lesz  valakire,  akinek  kiönthetem  a
szívemet,  ha Dolf  a gyárban lesz.  De sokkal  többet  pihenhetsz,  mint  most,



szegény,  jó  Tinám. Nálam nem fogsz ám ennyit  gürcölni!  Fölveszünk majd
konyhalányt melléd, neked csak dirigálnod kell. Meglátod, milyen jó dolgod
lesz nálunk, sosem kívánkozol el!

– Istenem,  Istenem,  Nitácska…  vagyis  dehogy,  most  már  méltóságos
asszonyt  kell  mondani…  muszáj  megmondanom,  mennyire  örülök,  és  úgy
féltem egész idő alatt, hogy ezentúl nem láthatom mindennap a méltóságos
asszonyt! – szipogott a jó öreg.

Nita megragadta a vállát, és megrázta.
– Ide  hallgass,  én  úgy  itt  hagylak,  hanem  tegezel,  és  nem  szólítasz

Nitácskának  továbbra  is!  Ha  mások  is  hallják,  titulálhatsz,  aminek  akarsz,
végül is nem kell senkinek sem megtudni, hogy te az én drága, jó Tinám vagy.
De ha kettesben vagyunk, akkor nincs semmi szertartásoskodás! Nem bírnám
ki, hidd el.

– Jól van, jól, Nitácskám, úgy lesz minden, ahogy te akarod. És áldjon meg
a jó Isten és vigyázzon rád… úgy féltelek, úgy aggódom érted! – sóhajtott Tina.

Nita annál boldogabban mosolygott.
– Nem  kell  többet  aggódnod,  drágám,  hisz  olyan  boldog  vagyok,  olyan

végtelenül boldog!
Ezzel átölelte, megcsókolta a jó öreget, és – huss! – egy „Viszontlátásra!”

kiáltással már el is tűnt, Tina aggodalmasan nézett utána.
– Jóságos Teremtőm, segíts, hogy ne tegyék boldogtalanná! Úgy rettegek…

azt hiszem, ezután még nagyobb szüksége lesz egy megértő, hűséges lélekre,
mint eddig!  Hiszen a mi Dolf úrfink széltoló, hitvány ember… Csak azért a
rengeteg  pénzért  vette  el  szegénykémet.  Senkit  sem  szeret  az  saját  magán
kívül,  pont  olyan,  mint  a  méltóságos  mamája.  Istenem,  csak  nagy  baj  ne
legyen…

Így  morfondírozott  magában  az  öreg  Tina,  és  a  szíve  nehéz  volt  az
aggodalomtól, mint mindig, mióta meghallotta, hogy Dolf eljegyezte Nitát,

VIII.

Nita már több mint egy éve éldegélt férjével a csinos városligeti villában.
Egy  borús,  ködös  decemberi  reggelen  a  fehér  bútorral  berendezett
reggelizőszoba  ablakánál  állt,  és  a  zsalugáter  résein  át  a  behavazott  kertet
pásztázta  tekintetével.  A  férjére  várt.  Dolf  toalettje mindig  legalább kétszer
annyi időt vett igénybe, mint az övé. Nita föl nem foghatta, hogy lehet egy férfi
ennyire  hiú  a  külsejére.  Bizony…  sok minden volt,  amit  nem ért  föl  ésszel
Dolfban.

A fiatalasszony  üres,  fénytelen tekintettel  bámult  ki  a  szállingózó  hóba.
Mennyi  keserves  leckét  kellett  e  rövid  házasság  alatt  megtanulnia!  Hány



eszményét  zúzták  és  tiporták  szét  irgalmatlanul,  s  milyen  kevés  teljesült
vágyaiból,  reményeiből!  Végtelen,  hideg,  szürke  útnak  látta  most  az  életet
maga előtt, sokkal hidegebbnek és fénytelenebbnek, mint azelőtt, mikor még
nem hitte, hogy rátalált a boldogságra.

Dolf lassacskán, napról napra levetkőzte mindazokat a jó tulajdonságokat,
melyeket ő rajongó szemmel belelátott, s amelyekről oly megragadóan tudott
mesélni az anyja. A férfi már nem érezte szükségét, hogy uralkodjon magán a
felesége előtt.  Eleinte megpróbálta őt is  megtéríteni  a maga lelkiismeretlen
világnézetére,  kinevette  „romantikus  bogarait”,  s  igyekezett  az  életet  a
legkijózanítóbb, legrealistább oldaláról bemutatni neki, csak hogy meggyőzze,
egyedül az élvezetekért érdemes élni. Az asszony elborzadt férje okításától, s
nem  akarta  föladni  eszményeit.  Próbált  a  lelkére  beszélni,  kötelesség-  és
felelősségtudatra  térítem.  Dolf  kigúnyolta,  kinevette.  Merő  keserű  csalódás
volt az élete. És végül rá is unt a férfi, és házon kívüli örömök, könnyelműbb
társaság  után  kezdett  járni.  Annyi  fáradságot  is  alig  vett,  hogy  természete
legdurvább megnyilvánulásait fékezze kissé.

Mi  maradt  hát  abból  a  fiatalemberből,  akinek  alig  másfél  évvel  ezelőtt
olyan ujjongva adta oda a szívét, kérdezte magában megborzongva Juanita.

Soha  senkinek  nem  szólt  róla,  mit  érez  a  férje  színeváltozása  láttán.
Hozzászokott már, hogy érzéseit, gondolatait magába zárja. Némán küzdött a
lelkét fojtogató undorral és borzadállyal, amióta rádöbbent, kivel kötötte össze
az életét örökre.

Úgy  érezte,  megalázza,  megfosztja  becsületétől  ez  a  kapcsolat.  Lángoló
szégyen,  csüggedt  kétségbeesés  szorongatta  a  szívét.  Rémülten  tekingetett
körül, létezik-e valamilyen szabadulás a ketrecből, melybe önnönmagát zárta.
Az egyetlen kiút  a  válás  lett  volna,  és Dolf  adott  is  már  rá  több mint  elég
indokot, de Juanita komolyabban vette az oltár előtt tett esküt, hogysem erre
gondolhatott  volna.  Hozzászokott,  hogy szüntelenül  számot  adjon magának
tetteiről  és  érzéseiről,  hamar  rádöbbent  hát,  hogy  fantomképre  pazarolta
szerelmét, hisz olyan férfit sosem lett volna képes szeretni, amilyennek Dolf a
valóságban bizonyult. A férfi valós lényének fölismerésével egyszerre döbbent
rá, hogy nem szereti, nem szeretheti. Az eszményképet szerette csak, amelyet
róla alkotott, és nem azt a hús-vér embert, aki most ilyen csúful lelepleződött
alantasságában,  nemtelenségében,  magasabb  érzelmekre  való
képtelenségében.

Juanita tudta már, milyen rettenetes hibát követett el, mikor hagyta magát
elkábítani Dolf hízelgéseitől, s a kezét nyújtotta neki. Tisztában volt vele, hogy
a férfit kizárólag a vagyona érdekelte.  Sok kétségbeesett  órájába került ez a
fölismerés. Keserűen töprengett magában, miként lehetséges, hogy senkinek a
szíve  nem  esett  meg  ártatlanságán,  tapasztalatlanságán,  hogy  senki  sem



nyitotta  föl  a  szemét,  és  hagyták,  hogy  érzelmeitől  elvakítva  tántorogjon  a
szakadék felé.

Bizony, egyedül volt akkor is, magára hagyatva… mint világéletben mindig.
Ez  a  végtelen  magányérzet  fogta  el  most  is,  ahogy  a  csöndes  hóesésbe

bámult. Homlokát az ablakkilincsen pihenő kezére támasztotta, és szomorú,
sötét tekintetével lassan pásztázta a hólepel alatt nyugvó, halott természetet.
Bárcsak ott pihenhetne már ő is a szép, fehér szemfödél alatt!

Ajtónyitás riasztotta föl bánatos gondolataiból. Dolf lépett be, káprázatos,
selyembélésű  délelőtti  öltönyben.  Hivalkodó  eleganciája  ékesszólóan
tanúskodott arról, hogy több időt és energiát fordít a piperézkedésre, mint a
legigényesebb  nagyvilági  szépasszony.  Első  osztályú  inast  alkalmazott
kizárólag erre a célra,  aki minden áldott nap hosszú órákat töltött  e fontos
föladattal.  Dolf  arcán  mégiscsak  mutatkozni  kezdtek  már  az  élvhajhász
életmód első jelei.

Juanita azonnal felé fordult, ahogy belépett. Csöngetett a személyzetnek, és
helyet foglalt a takarosán megterített asztalnál. Dolf kissé elbizonytalanodva
telepedett le vele szemközt.

– Jó reggelt, Nita – mondta könnyedén.
– Jó reggelt – felelte az asszony udvariasan.
Megjelent  az  inas  a  tálcával,  s  nekilátott  megrakni  az  asztalt.  Gyorsan,

kecsesen  és  hangtalanul  mozgott.  Dolf  ragaszkodott  hozzá,  hogy  csak
tapasztalt személyzetét alkalmazzanak. Alkalmazottaik szép fizetést húztak, de
szemvillanásra  kellett  ugraniuk.  Dolf  ezt  elengedhetetlennek  érezte  az  élet
zavartalan élvezetéhez. Csak az öreg Tina nem illett az új személyzetbe, és Dolf
bosszakodott is  miatta eleget.  Ám Nita ebben az egyben nem volt  hajlandó
engedni. Pedig mindenben szabad kezet adott a férjének, de ha az emlegetni
kezdte,  hogy  Tinát  vissza  kéne  küldeni  a  Falkner-házba,  akkor  erélyesen  a
sarkára állt. 

Bár  tudnám,  miért  ragaszkodsz  ehhez  a  vénséghez  olyan  makacsul!
Egyáltalán nem illik a stílusunkhoz, és nem is főz úgy, ahogy szeretem. Lásd
be, hogy nincs értelme itt tartani, küldd szépen haza!

– Megmondtam  már  nemegyszer,  hogy  Tinát  meg  akarom  tartani.  En
elégedett  vagyok  vele.  Nagyon  is  örülök,  hogy  egy  ilyen  régi,  kipróbált,
megbízható  emberünk  is  van  az  újak  között.  Ha neked  nem ízlik  a  főztje,
fogadj  más  szakácsot,  akkor  Tinát  kinevezem  házvezetőnőnek,  és  ő  fog  a
többiekre felügyelni.

Dolf  kénytelen  volt  engedni.  Tinát  megtették  házvezetőnek,  nagyobb
fizetéssel,  a  konyhába  pedig  új  szakács  került  két  kisegítővel.  Dolf  két
marékkal  szórta  a  pénzt,  Juanita  pedig  hagyta,  tegyen,  amit  akar.  A  lelke
békéjét elveszítette, pénz és külsőségek ezek után nem tudták érdekelni.



Gazdája intésére az inas távozott. A házaspár szótlanul reggelizett, Dolf jó
étvággyal  evett,  az  asszony viszont csak egy csésze  kakaót fogyasztott  némi
fehér kenyérrel. Dolf időnként kaján, kutató pillantásokat vetett felé.

– Duzzogni  méltóztatik  a  méltóságos  asszonynak?  –  kérdezte  végül
gúnyosan.

Juanita lassan fölemelte a tekintetét. Végigfutott a hátán a hideg, ahogy a
jegesen csillogó szemekbe pillantott. Ugyanolyan volt ez a szempár, mint az
anyósáé, amelytől úgy rettegett már gyerekkorában. Hogy nem vette észre ezt
a hasonlóságot, csak amikor már késő volt?

– Nem duzzogok – felelte látszólag nyugodtan, hűvösen.
– Nevezd,  ahogy  akarod  –  nevetett  a  férje.  –  Mindenesetre  kikérem

magamnak,  hogy ilyen szemrehányóan bámulj.  Roppantul  irritáló!  – És  az
asszony szemébe mélyesztette hidegen villogó tekintetét.

Juanita  szíve  görcsösen  összeszorult.  Mégis  megőrizte  önuralmát,  mert
tudta,  hogy  a  férje  szándékosan  föl  akarja  zaklatni.  Dolfot  bosszantotta  a
felesége hűvös nyugalma, melyet az annyi szenvedés árán nyert vissza.

– Nem is nézek szemrehányóan – mondta Juanita.
Dolf keresztbe vetette a lábát, és lustán nyújtózkodott.
– Csak ne légy már olyan fensőbbséges! Természetesen vérig vagy sértve,

hogy későig kimaradtam. Pedig nem lehet örökké szeladont játszani, pokolian
elunja az ember.

Most mégis elérte, amit akart. Juanita arca vérbe borult, szép sötét szeme
büszke, haragos szikrát vetett.

– Eszem ágában sincs elvárni tőled, hogy szeladont játssz, ha szabad a te
ízléses  kifejezésedet  használnom.  Éppen ellenkezőleg… az  sértene vérig,  ha
megpróbálnál  szerelmet  mímelni.  Felőlem  tégy  amit  akarsz,  de  nekem  is
megvan a jogom ugyanehhez! – kiáltotta haragtól remegő hangon.

Dolf szeme előbb furcsán fölvillant, de aztán hitetlen mosollyal hunyorított
egyet.

– Na,  na,  csak ne olyan hevesen,  asszonyka!  – próbált  kedélyeskedni.  –
Valld  be  szépen,  hogy  meg  vagy  bántva,  amiért  nem  ülök  folyton  a
szoknyádon. Na, gyere csak ide az ölembe, kapsz egy csókot, és akkor kvittek
vagyunk. Kárpótollak a magányos órákért!

És  kegyesen  kinyújtotta  két  karját  az  asszony  felé.  Mélyen  meg  volt
győződve róla, hogy Nita a következő pillanatban a nyakába borul, és elfelejti
minden panaszát. Nem szabad elvadítani a kicsikét, gondolta önelégülten.

Juanita azonban nem mozdult. Ez meglepte Dolfot. Régóta elhanyagolta
már a feleségét, de hiúságában szentül hitte, hogy az még mindig imádattal
csüng  rajta,  és  ha  neki  úgy  tetszik,  megint  fölelevenítheti  a  szerelmes
hangulatot.  Eddig  mindig  ő  határozta  meg,  hogy  mikor  van  elege  egy



szerelemből. Magától értetődőnek hitte hogy ebben az esetben is így lesz. Elég
egy-két  gyöngéd szó,  gesztus,  és Nita megint  lángolni  fog,  Közben roppant
nagylelkűnek érezte magát, hogy leereszkedik a „duzzogó” asszonyhoz. Hisz az
volna  a  dolog  rendje,  hogy  Juanita  könyörögjön  a  megbocsátásért  és
szerelemért. Dolf eddig így szokta meg a nőktől.

Soha  meg  sem  kísértette  a  gondolat,  hogy  a  felesége  kedvéért
megváltozzon. Nős emberként is ragaszkodott a legénykori szabadságához, A
mézeshetek idején persze elárasztotta Nitát a gyöngédségével, s még nehezére
sem  esett  hisz  egy  ilyen  csodaszép  teremtésért  igazán  lehet  egy  darabig
rajonga ni. De hát semmi sem tart örökké, és kell a változatosság. Azonkívül
nem szabad elkényeztetni a nőt, a legszebbet sem, mert elbízza magát. Dolf
tehát  hangnemet  váltott,  és  kezdett  némi  realizmust  csempészni  a
cukorszirupba. Hát, nagyot nézett a kis nő! De persze alkalmazkodnia kellett.

Most, hogy Nita nem fogadta el a karját, és nem borult a nyakába, Dolf azt
hitte, csak ingerelni akarja a tartózkodásával. Nem is olyan buta, mint hinné
az  ember,  gondolta  magában.  Gyakorolja  a  kacérkodást.  Kutató  tekintettel
nézett rá, és fölnevetett.

– Na,  ne  tedd  már  magad,  angyalom!  Gyere  szépen  ide  hozzám!
Ügyeskedéssel nálam ne is próbálkozz, én ezeket a trükköket jobban ismerem
– mondta még mindig kedélyesen és leereszkedően.

Juanita arcából kifutott a vér. Hirtelen mozdulattal ellökte a csészéjét, és
halálsápadtan, hidegen, büszkén nézett a férjei szemébe. Dolf minden egyes
szavával vérig sértette.

– Tévedsz,  ha  azt  hiszed,  hogy  bármit  is  el  akarok  érni  nálad.  Eszem
ágában sincs! – mondta metsző hangon.

Dolf  megütközött  váratlan  hangvételén,  és  nem  valami  értelmes
arckifejezéssel méregette a feleségét. Aztán azonban vígan fölnevetett.

– Ohó, új fogás! Mit meg nem teszel  azért, hogy bűnbánóan visszatérjek
hozzád! Nem is rossz, kiscicám, szavamra, nem rossz! Enni való vagy a sértett
méltóság szerepében. Jutalmat érdemelsz!

Fölpattant,  és  magához  akarta  ölelni  az  asszonyt.  Ő  azonban  heves
mozdulattal elhátrált előle, és biztonságos távolból mondta, ridegen a szemébe
nézve, elfojtott indulattól rekedtes hangon:

– Úgy látszik, kicsit nehéz a fölfogásod. Egyszer s mindenkorra tisztázzuk a
helyzetet:  kikérem  magamnak  ezt  a  hangot!  Megtarthatod  a  számtalan
szeretődnek, akikkel képes voltál eldicsekedni nekem, persze csak az esküvőnk
után! Énvelem azonban más stílusban kell beszélned, már ha azt akarod, hogy
egyáltalán szóba álljak veled,  vagy elviseljem a társaságodat.  És ha már itt
tartunk, azt is kijelentem, hogy sajnos ugyan a feleséged vagyok, és úgy tűnik,
ezen  nem  is  lehet  változtatni,  de  a  megbecsülésemet  és  szerelmemet  már



réges-rég eljátszottad, és a szívemtől teljesen idegennek tekintelek. Nem vagy
más  számomra,  mint  szüntelen  emlékeztető  életem  leggyötrelmesebb
tévedésére.

Dolfnak elállt a szava,  csak bámult rá némán, és a szeme úgy villódzott,
mint valami dühöngő vadállaté.

– Milyen hangon beszélsz velem? Te nem vagy eszednél! – kiáltotta, mikor
végre szóhoz jutott.

Juanita  megborzongott  a  tekintetétől,  rettegés  lopódzott  a  szívébe,  de
sikerült megőriznie büszke nyugalmát. Már régóta szeretett volna tiszta vizet
önteni a pohárba, csak eddig soha nem volt elég bátorsága hozzá. Ma azonban
a sarkára állt, mivel érezte, hogy oda az önbecsülése, ha továbbra is szótlanul
viseli az életközösséget ezzel az emberrel.

– Még mindig sokkal tisztelettudóbb hangon beszélek vélni, mint ahogy te
énvelem  már  jó  ideje.  Ha  más  hangot  akarsz  hallani  tőlem,  rajtad  áll,
kénytelen  leszel  megerőltetni  magadat.  Nem  Vagyok  már  akarattalan
rabszolga. Az voltam, igen, amíg szerettelek és becsültelek, de ennek már vége.
Most már egyenlő igényekkel állok eléd, és ezentúl nem tűröm el a szokásos
stílusodat.  Ez az álláspontom, és előre megmondhatom, nem tágítok tőle –
mondta  emelt  fővel,  villámló  szemmel,  mégis  nyugodt,  szilárd  hangon  az
asszony, majd büszke tartásban elhagyta a szobát.

Férje  elképedve  bámult  utána,  s  egy  darabig  szótlanul  emésztette  a
meglepő fordulatot. Aztán azonban vállat vont, s pattintott egyet az ujjával. Ő
aztán nem az a fajta, aki hagyja, hogy az efféle kis jelenetek megzavarják.

„Hát  jól  van,  duzzogj  csak,  kiscicám,  ha  már  így  megtetszett  a  sértett
méltóság  szerepe!  Idővel  csak  megunod” – gondolta  Dolf,  és  hanyagul  egy
fotelbe vetette magát. Egy darabig azért csak eltöprengett a dolgon.

„Nyilván  hallott  valamit  pusmogni  rólam,  attól  vadult  meg  így.  Máskor
maga  a  megtestesült  szelídség  és  nyugalom.  Nos  hát,  kénytelen  leszek  új
húrokat pengetni, hogy megszelídítsem. Övé a pénz, tehát a hatalom is. De jól
csőbe húztam magam ezzel a nőcskével! Úgy látszik, mégis van benne egy kis
tüzes  spanyol  vér… Eh,  legalább nem fogunk unatkozni!  Átkozottul  csinos,
amikor  villámlik  a  szeme  dühében.  Spanyol  nő,  hát  legyen  is  büszke!  A
változatosság kedvéért még bele is szerethetnék egy kicsit. Attól majd puha
lesz megint, mint a viasz.

Így elmélkedett  Dolf, és elhatározta, hogy a jövőben eszerint  fog eljárni.
Csakhogy nem volt ám olyan könnyű a dolga, mint várta.

Juanita merev elutasítással fogadta közeledési kísérleteit. Ragaszkodott a
formális  udvariassághoz,  és  gondosan  kerül  mindén  összetűzést,  de
egyértelmű volt, hogy hidegen, kritikusan viszonyul a férjéhez. Dolf küzdött
még  egy  darabig,  ám  hiába.  Eleinte  nem  tudta  eldönteni,  hogyan  is



viselkedjen,  de  végül  úgy  találta,  hogy  a  felesége  által  bevezetett  új  tónus
voltaképpen tökéletesen megfelelő.

Hamarosan  teljesen  elidegenedtek  egymástól.  A  saját  életüket  élték,  a
maguk útját járták mindketten, csak étkezésekkor találkoztak, és ilyenkor Dolf
is  igyekezett  rendkívül  udvariasan  viselkedni.  Juanita  tulajdonképpen
elégedett  volt  a  helyzettel.  Sikerült  legalább  nyugalmat  találnia  és  úgy
berendeznie az életét, mintha Dolf nem is létezne. Dolf épp eleget dühöngött,
mire sikerült megemésztenie Nita hideg, büszke nyugalmát, de aztán ráébredt,
mennyire kényelmes is  egy ilyen feleség. Nem köti meg a kezét semmiben,
meg  sem  kérdezi,  mire  szórja  számolatlanul  a  pénzét,  és  egyáltalán  nem
fogalkozik vele. Dolf nagyon is elégedett lehetett volna, ha nincs az apja, aki
„ráült Nita vagyonára”.

Falkner ugyanis szüntelenül „alkalmatlankodott”, és mindenbe beleütötte
az orrát. Kritizálta Dolfot, amiért komornyikot fogadott és új szakácsot, amiért
automobilt  vett  magának.  De hát  mi köze van mindehhez  az  öregnek? Túl
sokat  foglalkozik  az  Ő  magánügyeivel,  ráadásul  az  örökös  prédikációival
nyaggatja, állandóan a kötelességteljesítés és a munka gyönyöreiről szónokol!

Dolf legszívesebben elköltözött volna L…-ből, és apja vigyázó szemétől jó
messzire telepedett volna le. Juanitát azonban sehogy sem bírta rávenni, hogy
elhagyja a várost, ezenkívül apja is ragaszkodott a maradásukhoz.

„Hiszen, csak kapjam a kezembe Nita pénzét, megmutatom én az öregnek!”
Dolf ezzel a gondolattal Szokta magát biztatni. Addig is belevetette magát a
kicsapongásokba,  és  olyan  léha  életet  élt,  hogy  az  egész  környék
megbotránkozva  suttogott  róla.  Fiatal  feleségét  őszintén  szánta  mindenki.
Bernhard  Falkner  fülébe  is  eljutott  egy-két  érdekes  epizód  a  fia  viselt
dolgaiból.

Csúf jelenetek zajlottak apa és fia között. Falkner szigorúan megdorgálta a
fiát a kicsapongások miatt, Dolfnak azonban esze ágában sem volt megbánást
mutatni.  Nemigen  érezte  már  szükségét,  hogy  leplezze  valódi
gondolkodásmódját, és cinikus szavai végre betekintést nyújtottak apjának a
jelleme sóiét mélységeibe. Nyíltan értésére adta, nem azért vett milliomoslányt
feleségül, hogy könyvelőként dolgozzon, és úgy éljen, mint valami szerzetes.
Élvezni  akarja  az  életet!  Szemére  vetette  apjának,  hogy  kicsinyes  erkölcsi
prédikációival ebben meggátolja.

Bernhard Falkner elborzadt fia valódi jellemének láttán. Zaklatott jelenetek
következtek a feleségével is. Helene nyíltan a fia pártjára kelt, bár attól maga is
megrémült, hogy Dolf annyira óvatlan volt az apjával szemben.  Ez az okos,
számító asszony életében először elvesztette az önuralmát, és olyan érveket
hozott  föl  Dolf  mellett,  amelyek  a  férjét  egy  ökölcsapás  erejével  érték.
Bernhard  Falkner  ezúttal  a  felesége  valódi  lényébe  nyert  váratlan,  brutális



betekintést.  így  egyszerre  kellett  a  fiában  és  a  feleségében  csalódnia.  A
fölismerés megsemmisítő csapást mért rá.

Helene,  mikor  kissé  már  sikerült  megnyugodnia,  megpróbálta  ugyan
kiköszörülni  a  csorbát  és  elsimítani  valahogy  a  viselkedésével  okozott
megrázkódtatást.  Ám  igyekezete  hiábavalónak  bizonyult:  Bernhard  Falkner
szeme már kinyílt. Szembe kellett néznie a rettenetes ténnyel, hogy életét és
boldogságát hazugságra építette. Kis híján az életébe került ez a fölismerés.

Ettől  a  pillanattól  fogva  akarva-akaratlanul  már  csak  titkos  gyanúval,
bizalmatlanul fürkészve tudott a fiára és feleségére nézni. Hirtelen éleslátása,
kritikus nézőpontja  elől  már nem siklottak úgy el  a  terhelő részletek,  mint
azelőtt. Határtalan keserűséggel töltötte el a tudat, hogy mindeddig becsapta,
félrevezette az a két ember, aki számára a világon a legdrágább volt.

Ám a pokoli lelki gyötrelmek között vigaszra is talált. Juanita kifinomult
ösztönével  megérezte,  hogy  az  apósa  igaz  ember,  és  az  ő  oldalán  áll,  míg
anyósa  nyíltan  kárhoztatta  azért,  hogy  nem  bocsátja  meg  szó  nélkül  Dolf
minden gaztettét. Bernhard Falkner nem tudott szabadulni attól az érzéstől,
hogy nagyot  vétett  Juanita ellen.  Szüntelenül  gyötörte  a lelkifurdalás,  hogy
nem vette jobban górcső alá a fiú jellemét, mielőtt kiszolgáltatta volna neki
Nitát.  Ezekben  a  mindkettejük  számára  oly  nehéz  időkben  lelkileg  sokkal
közelebb  kerültek  egymáshoz,  mint  azelőtt  valaha  is.  Juanita  nyíltan  nem
beszélt  apósával  a  házasságukról,  ám az  magától  is  megérezte  a  kapcsolat
megromlását.  Az asszony eleinte  az apósára is  gyanakodott  kissé,  azt  hitte,
hogy  Dolf  az  ő  tudtával  és  beleegyezésével  vetette  ki  hálóját  a  milliós
örökségre. Ám hamarosan be kellett látnia, hogy ezúttal téves volt a gyanúja.
Tanúja volt apa és fia elidegenedésének és annak, hogy az anya a fiú pártjára
állt.

Bernhard  Falkner  ettől  fogva  fokozott  szívélyességgel,  kedvességgel
közeledett hozzá. Viselkedéséből kiérzett a bűnbánat, az engesztelő szándék,

– Hogy is  állhatnék  meg az  apád előtt,  gyermekem!  – sóhajtott  egyszer
Falkner, és megsimogatta Juanita haját. – Hogy lehettem olyan óvatlan, olyan
vak! Hidd el,  ezt  sosem bocsátom meg magamnak, és még csak bocsánatot
kérni sem merek tőled.

Juanita megragadta apósa reszkető kezét, és gyöngéden felelte:
– Ne gyötörd magad, drága apa, hiszen te csak a legjobbat akartad! Az még

nem  bűn,  ha  valakit,  akit  szeretünk,  többre  becsülünk,  mint  ahogy
megérdemelné. Nincs mit megbocsátanom, hidd el!

Mindketten azon igyekeztek, hogy átsegítsék egymást a csalódás fájdalmán,
így a két ember igazán közel került egymáshoz.

Juanita szíve is csupa seb és fájdalom volt még, de már sikerült kiharcolnia
lelke nyugalmát. Rövid idő alatt évekkel lett érettebb. Csöndes, visszavonult



életet élt, fájdalmát nem szívesen tette ki kíváncsi tekinteteknek. Egyébként is
olyan természet volt, aki szívesebben marad egyedül, mint hogy idegenekkel
csevegjen érdektelen semmiségekről.  Dolffal  egyáltalán nem törődött többé,
ügyet  sem vetett  rá,  merre  jár,  mikor tér  haza.  Étkezésekkor,  mikor együtt
ültek az asztalnál, váltottak néhány semmitmondó szót, de csak a személyzet
miatt.  Apósa  viszont  annál  gyakrabban  látogatta  meg  az  utóbbi  időben,  s
igyekeztek egymást fölvidítani.

Falkner  mindig  nagy  halom  újsággal,  könyvvel  érkezett,  tudva,  hogy
Juanita  szereti  a  tartalmas  olvasmányokat.  Az  asszony  a  színházért  is
rajongott. Az ifjú pár és a szülők még régebben páholyt béreltek, ám Dolf csak
igen ritkán jelent meg ott. A színházhoz őt kizárólag kulisszák mögötti szálak
fűzték. Helene asszony sem lelkesedett a színházba járásért,  Juanita viszont
annál gyakrabban látogatta a családi páholyt, hogy e változatossággal enyhítse
estéi magányát.

Komolyabb elfoglaltságot keresve rákapott a tudományos olvasmányokra
is. Egy este – nyár volt megint – a virágdíszes, modem fonott bútorral és japán
szőnyegekkel  berendezett  verandán  ült.  s  a  legújabb  ismeretterjesztő
folyóiratokat  olvasgatta.  Lenge fehér  ruhája  – kedvenc színe lévén gyakran
hordott fehéret – elegánsan simult karcsú alakjára.

Ahogy  átfordította  a  lapot  az  újságban,  hirtelen  egy  illusztrációra  lett
figyelmes.  A  kép  markáns  férfiarcot  ábrázolt.  Juanita  meghökkent  azon,
milyen különös érzéseket kelt benne ez a portré. Közelebb hajolt, hogy jobban
szemügyre vehesse…

A  mélyen  ülő  szempár  merészen  ragyogott  a  domború  homlok  alatt.
Ismerősnek,  szinte  meghittnek  tűnt  ez  az  arc,  mintha  már  régről  ismerné.
Juanita  nem  tudta  levenni  róla  a  szemét.  Csak  jó  idő  múlva  fordította  el
tekintetét az intelligens, férfias vonásokról, s ekkor meglátta a kép aláírását.
Összerezzent, s a lélegzete is elállt döbbenetében. „Dr. Gerhard Falkner!”

Juanita mély lélegzetet vett. „Gerd! Hát ez Gerd!” – suttogta magában, és
remegő kézzel, félénk gyöngédséggel simogatta a képet.

Hosszan,  elmerülten  nézte  az  arcot,  mely  rég  elfeledett  napokat  hívott
életre az  emlékezetében.  Végül zaklatottan dőlt  hátra,  s  lehunyta a szemét.
Emlékeibe merülve szinte hallotta az elfeledett, meleg, vigasztaló hangot: „Ne
sírj,  kicsi Nita… szegény kis madárkám!” És mintha újra érezné,  ahogy egy
erős, meleg kéz megsimogatja a fejét,  és puha selyemkendővel  szárogatja  a
könnyeit.

„Gerd, kedves jó Gerd!” így szólongatta annak idején barátját, vigasztalóját,
aki csak oly rövid ideig oltalmazhatta őt, aztán eltűnt az életéből. Most mégis
úgy tűnt hirtelen, mintha Gerd lett volna szívének legdrágább kincse, s mintha
vele a leghűbb, legönzetlenebb barátot veszítette volna el.



Talán  bizony  nem  egyedül  neki  köszönheti,  hogy  társtalan,  szomorú
gyerekkorában egy hű szívet talált, aki szerette és mellette állt? Csak egy öreg
cseléd szíve volt  ez,  de milyen gazdag szeretetben és odaadásban!  Ha Tina
nem lett volna, ugyan, mi lett volna Nitából? És vajon hogy alakult volna az
élete, ha Gerd nem hagyja el a szülői házat? Nita megint eltöprengett, vajon
miért is kellett Gerdnek elmennie, miért nem jön soha látogatóba, és miért
nem is  említi  senki,  még az apja sem? Tinával régebben sokat beszélgettek
Gerdről, de egy ideje… az esküvője óta nem hozták többé szóba.

Nita nagyot Sóhajtott, és megint a képre tekintett. Most tűnt csak föl neki,
hogy a portré a „Dr. Gerhard Falkner új műve” című cikkhez tartozik. Az alcím
pedig így hangzott: „A bátor,  hírneves kutató a minap tért  vissza déli-sarki
expedíciójáról”.

Juanita  lélegzet-visszafojtva  olvasta  végig  a  cikket.  Két  év  óta  először
hallott Gerdről. A cikk elismerő hangon emlékezett meg a kutató érdemeiről, s
fölhívta a figyelmet épp megjelent új könyvére. Ezt a művet is Horsték adták
ki.  Juanita  elhatározta,  hogy  azonnal  megrendeli.  Gerd  első  művét;  mely
eljegyzése  előtt  jelent  meg,  titokban elolvasta,  de  csak  Tinának  számolt  be
róla.  Előre  örült  az  izgalmas  olvasmánynak.  Úgy  érezte,  ezáltal  lélekben
közelebb kerülhet Gerdhez.

Épp a cikk végére ért, mikor Tina jelent meg a verandán, kezében dúsan
megrakott teázótálcával.

– Méltóságos  asszonyom,  itt  a  tea  ideje…  öt  óra  elmúlt  –  jelentette
előírásszerűén, és szorgalmasan nekilátott a kis asztalka megtérítésének.

– Kedves Tina! – mosolygott rá a fiatalasszony. – Lám, gondoskodsz róla,
hogy éhen ne pusztuljak!

– Hát hogyne, mert különben a méltóságos asszony meg is feledkezne az
evésről! A méltóságos úr pedig úgysem jön haza teára – felelte Tina elfojtott
bosszúsággal.

Nita megsimogatta a kezét.
– Kedves, öreg Tinám, hagyd már a körülményeskedést! Magunk vagyunk.
Tina aggodalmasan körbepillantott.
– Hát jól van, Nitácska, csak tudod… tele van a ház cselédekkel; nincs elég

munkájuk, csak lófrálnak föl-alá, és nem akarom, hogy hallják, ha letegezlek,
kislányom. Igaz, ami igaz, eléggé tiszteletlen dolog is!

– Hát nem szeretsz már, Tina? – incselkedett az asszony.
Tina nagyot nyelt.
– Istenkém, mi nem jut eszedbe! Honnan veszed az efféle kérdéseket?
– Mert már megint a tisztelettudásoddal kínozol, öreg Tinám!
– Jaj,  Istenem,  Nitácskám…hát  csak  félek,  hogy  meg  találják  hallani!  –

vágta rá az öreg cseléd, és gyöngéden megpaskolta Nita kezét.



– Az sem volna baj, Tinám. Most már nálam vagy alkalmazásban, és senki
nem szólhat bele.

– És a fiatal méltóságos úr?
– Ő sem! – felelte csaknem élesen Nita, s összevonta a szemöldökét.
Tina aggodalmasan nézte.
– Jaj,  kislányom…  olyan  nehéz  a  szívem,  úgy  sajnállak!  Mostanában

mindig olyan sápadt és szomorú vagy…
– Hagyd el, Tina, ezen nem lehet segíteni – sóhajtott a fiatalasszony.
– Szegény,  szegény  Nitácskám!  No,  egyél,  igyál  szépen,  mert  még

elsorvadsz nekem!
Nita szívében hirtelen fölbuzgott a keserűség.  Megragadta Tina kemény,

kidolgozott kezét, és könnyes szemmel nézett a jó öreg aggodalmas arcába.
– Tina… hogy lehet, hogy te sem figyelmeztettél! Biztosan tudtad, miféle

ember az, akinek örök hűséget akartam fogadni!
Tina elsápadt e szenvedélyes kitörés hallatán.
– Jaj, Nitácskám – hebegte zaklatottan -, egyszerűen nem mertem… Hát én

csak  egy  szegény,  öreg  cseléd  vagyok,  hogy  is  érthetném az  előkelő  népek
dolgát! És mire észrevettem, mi történik, te már szeretted őt, és nem tudtam,
nem csinálok-e  valami  nagy  balgaságot  a  buta  fejemmel,  ha  megmondom,
hogy aggódom érted. Tanácsot sem kérhettem senkitől, mert a jó Gerd úrfi
nem volt már itthon… megírtam neki, hogy jöjjön, segítsen, de meg sem kapta
a  levelet,  hiszen  már  a  Déli-sarkon  járt,  csakhogy  ezt  én  akkor  még  nem
tudtam.

Juanita döbbenten meredt rá.
– Mit beszélsz, Tina? Levelet… te levelet írtál neki… Gerdnek?
Tina olyan arcot vágott, mint a rajtakapott bűnös, és a szájára ütött.
– Istenkém!  Most  aztán  jól  eljárt  a  szám!  Hát…  úgy  látszik,  most  már

mindegy  is…  Ugye,  nem  haragszol  meg,  Nitácskám,  ha  most  mindent
elmondok? Hát, tudod… mikor Gerd úrfi elment otthonról, nagyon aggódott
miattad. Tudta ő a saját tapasztalatából, milyen dolga lehet egy gyereknek a
mostohájánál. Őneki sem volt senkije, aki szerette volna, pedig az édesanyja
nagyon gyöngéd szívű asszony volt. Úgy gondolta, hogy te is biztosan ugyanígy
érzed magad, azért vitt el engem hozzád. És megígértette velem, hogy mindig
megírom neki, hogy megy a sorod, hogy érzed magad, és nincs-e valami baj.

Juanita tenyerébe támasztotta a homlokát, s eltakarta a szemét, mint aki
vakító fénybe nézett,

– Hát  így rendelkezett?  Így aggódott  értem,  egy vadidegen gyerekért? –
kérdezte halkan.

– Igen,  azonnal  megszeretett  téged,  megesett  rajtad  a  szíve.  És  nagyon
nehezére  esett,  hogy  magadra  kellett  hagyjon.  Legszívesebben  elvitt  volna



magával, de hát mit is kezdhetne egy fiatalember egy gyerekkel? Erre semmi
lehetőség nem volt.

Nita remegő kézzel simította félre a homlokába hulló haját.
– És írtál is neki aztán?
– Hát  hogyne,  Nitácskám,  ha  egyszer  megígértem!  Persze  nem  valami

gyakran, mert hát elég nehezemre esik az írás. De ha volt valami fontos, azt
mindig megírtam. Mikor skarlátban feküdtél, aztán mikor konfirmáltál, aztán
mikor  teniszeztél  Dolffal…  akarom  mondani,  a  méltóságos  úrral..,  és
kificamítottad a lábod. Azt is, mikor karácsonyestén olyan keservesen sírtál,
mert hogy senki sem szeret téged. Hát minden effélét megírtam.

– De honnan tudtad, hogy megkapja-e a leveleidet? Hová küldted őket?
Tina körültekintett, mintha hallgatózóktól tartana.
– Hát,  kislányom,  a  Horstékhoz  küldtem.  Tudod,  a  Horst  kiadó

feleségének,  a Lessing utcába.  Gerd boldogult  édesanyja  az  ő testvére  volt.
Nahát,  ez  a  Horstné  asszony  mindig  utána  küldte  Gerdnek  a  leveleket.
Találkoztam vele egyszer-kétszer,  nagyon kedves és előkelő úrihölgy, éppen
olyan,  mint  a  Gerd  úrfi  édesanyja  volt,  bizony…  nagyon  kedvesen  beszélt
hozzám.  Tina,  aszongya,  az  unokaöcsém  megkapta  minden  levelét,  és
csókoltatja magát, és köszöni szépen, és azt üzeni, hogy írjon csak meg ezután
is mindent Juanita Trebinről. Igen, bizony, Nitácskám, ezt mondta nekem. De
az esküvőd után nem találkoztunk többet, és azt sem tudom, hogy Gerd úrfi
végül megkapta-e az utolsó levelemet, amit az eljegyzés után írtam. Azt persze
biztosan tudja az apjától vagy Horstné őnagyságától, hogy régóta Dolf felesége
vagy.  Képzelem,  hogy  megrémüli,  mikor  meghallotta,  mert  ő  aztán  igazán
tudja,  hogy kiféle-miféle az  öccse.  De nem is  mondok többet  a méltóságos
úrra, mert most már úgyis minden hiába.

Juanita mélyet sóhajtott.
– Milyen furcsa is ez, Tina! Van valaki, aki hosszú éveken át törődik velem,

és én még csak nem is tudok róla. És akkor, az eljegyzés után azt írtad neki,
hogy jöjjön és segítsen?

Tina bólintott.
– Úgy  bizony,  Nitácskám,  szörnyen  aggódtam  érted.  És  ha  megkapja  a

levelet idejében, biztosan el is jött volna, és akkor sok minden másképp alakul,
de hát most már nincs mit tenni.

A fiatalasszony összekulcsolta a két kezét.
– Ahogy mondod, Tina, csakhogy… igen, most már késő.
Tina erélyes mozdulattal lesimította a kötényét.
– Teremtőm, hiszen ha el tudtam volna szánni magamat, hogy kinyissam a

szemed! Ma már úgy gondolom, hogy sokkal jobb lett volna. Csakhogy olyan



boldog voltál… és én azt hittem, hogy ha Dolf úrfi ilyen feleséget kap, akkor
talán meg is javul. De hát nem… ő aztán nem… maradt minden a régiben.

Juanita a tenyerébe támasztotta az állát.
– Mondd  csak,  Tina…  voltaképpen  miért  is  nem járnak  Horsték  sem  a

férjemhez, sem a szüleihez?
– Jaj,  kislányom,  ilyen  régi  históriákkal  igazán  nem  kéne  az  életet

bonyolítani! – felelte kelletlen arccal az öreg cseléd.
– Akkor legalább azt áruld él, hogy Gerd miért nem jön soha haza?
Tina habozva igazgatta a köténye szegélyét.
– Hát, tudod, Nitácska, ez is azzal a régi históriával függ össze.
– Jaj, hát mondd már, miféle históriáról van szó!
– Hát… arról nem szívesen beszélek… nem szül az jó vért.
– Nekem sem mondod el, öreg Tinám? Hát így bízol bennem?
– Bízom benned,  Nitácska,  persze  hogy bízom.  Végtére… elég  idős  vagy

már, hogy megértsd. Szóval, tudod… Gerd úrfi valahogy sosem bírt megférni a
mostohájával. Mondhatom, mindketten gyűlölték egymást.

– De hát miért?
– Megmondom, meg én, csak… senkinek egy szót se róla! – ígérem!
– Hát szóval… csak várj egy percet, utánanézek, nem hallgatózik-e valaki.
Tina  körülnézett  a  verandán,  bekukkantott  minden  ajtó  mögé.  Aztán

visszatért Nitához, és halkan beszélni kezdett:
– Szóval, az úgy volt, Nitácska, hogy Gerd úrfi édesanyja nagyon fiatalon

halt  meg.  Én akkor már  náluk szolgáltam,  és  láttam egyet-mást.  Gerd úrfi
mostohája gyönyörű szép fiatal lány volt még, és mivel a mi boldogult, drága
méltóságos asszonyunk jóságosan a pártfogásába vette, hát gyakran időzött a
házban.  És  hát  szemet  vetett  a  méltóságos  úrra…  csak  úgy  futkározott  a
hátamon a hideg, ha láttam, hogy néz rá! Boldogult méltóságos asszonyunk…
úgy értem, Gerd úrfi édesanyja… azt hiszem, maga is rájött, hogy van közöttük
valami,  mármint  a  méltóságos  úr  és  a  mostani  méltósága  között.  Mindig
sápadtan,  kisírt  szemmel  járkált  a  házban,  és  fél  éjszakákon  át  térdepelt
zokogva a kis Gerd úrfi ágya mellett. Sajgott érte a szívem, de nem mutattam,
hogy  bármit  is  észrevettem.  Békétlenség,  bánat  uralkodott  a  házban,  a
méltóságos úron látszott, hogy bűntudat nyomja a lelkét. A másik bezzeg… úgy
értem,  az  anyósod…  az  nevetett  és  a  szemét  forgatta,  ahelyett  hogy  eltűnt
volna az  életünkből,  ahogy  illendő  lett  volna.  Bizony…  és  aztán  egy  reggel
holtan találtuk Gerd úrfi édesanyját az ágyban. Már előző este úgy nézett ki,
mint  aki  félig  holt,  sápadt  volt  és  nyomorult,  szegényke.  Éjjeli  két  órakor
hallottam,  hogy  kijön  a  Gerd  úrfi  szobájából.  És  aztán,  úgy  mondták,
Véletlenül túl sok erős idegcsillapítót vett be, csak tudod… valahogy senki sem
hitte ezt  igazán,  és… Isten bűnömül ne vegye,  de én sem tudom elhinni.  A



méltóságos úr majd eszét vesztette a borzalomtól, de aztán… aztán hamarosan
Falknerné asszony lett abból a másikból. Szegény Gerd úrfi pedig kisírta a két
szemét az édesanyja után, és sehogy sem szenvedhette a mostohát. Az meg
nem is  törődött  vele,  mindig  én osontam be szegénykéhez,  hogy egy kicsit
vigasztaljam. Később persze ő is hallott ezt is, azt is, és gyanút fogott, hogy az
anyja talán nem is véletlenül vett be túl sok orvosságot, hanem… azt inkább ki
sem mondom.

Juanita  sápadtan,  mozdulatlanul  ült,  és  elszörnyedve  meredt  az  öreg
cselédre.

– Istenem.  Tina,  de  borzasztó!  Hogy  szenvedhetett  szegény  Gerd!
Istenem… most már értem, miért nem jött többé haza.

– Ugye, Nitácska? – bólogatott buzgón Tina. – Alig várta, hogy nagykorú
legyen  végre,  s  megkapja  az  anyjától  örökölt  vagyonát.  Előbb  nem  akarta
elereszteni a méltóságos úr.

– Ó, jaj, Tina – sóhajtott a fiatalasszony. – Milyen nehéz és vigasztalan is
az élet!

– Hát  bizony.  Nitácskám…  mindenki  hordozza  a  maga  keresztjét,  kié
könnyebb, kié nehezebb. Csak azt szeretném tudni, láthatom-e még az én Gerd
úrfimat, mielőtt meghalok!

Nita elmosolyodott, s igyekezett elszakadni az elszomorító gondolatoktól.
– Akarod most mindjárt látni, öreg Tinám? Varázsoljam ide a képét?
– Jaj, Nitácska ne viccelődj már! – nevetett az öreg. – Illetve csak viccelődj

kedvedre, ha attól vidámabb vagy!
– Dehogy  viccelek  Tina,  komolyan  mondtam.  Nézz  csak  ide…  doktor

Gerhard Falkner portréja!
És elébe tette a folyóiratot Gerd képével. A jó öreg majd kibújt a bőréből a

váratlan örömtől.
– Jóságos Istenkém! Igen, igen, ez tényleg ő! Micsoda híresség lett belőle,

hogy az újságba teszik a képét! És milyen jóképű, milyen férfias… kár, hogy
szakállat még mindig nem növesztett. – Tina nem tudott betelni a képpel.

– Ez az arc igazán férfias szakáll nélkül is, Tina.
– Az már igaz, egész fiatal korában is olyan komoly, olyan férfias volt! Jaj,

drága Istenem… ha az apja meglátja ezt a képet! Milyen büszke lehet a fiára,
Jézusom, de büszke! Nézd csak… olvastad már, Nitácskám? A bátor, hírneves
kutató – ezt  írják itt  fehéren,  feketén.  Istenem, milyen veszedelmes utakat
tehetett  mindenféle  vademberekhez!  Szegény,  jó  édesanyja  ha  megélhette
volna, hogy ilyen híresség lett a fiából… Hiszen tudja Isten, még az én szívem
is csak úgy dagad a büszkeségtől, pedig hát én csak egy szegény, öreg cseléd
vagyok, de Gerd úrfit szeretem, ugyanúgy, ahogy téged.

Juanita lángoló arcához szorította Tina kemény, kidolgozott kezét.



– Drága  Tinám,  te  hűséges  lélek!  Köszönöm,  édes  Tina,  hogy  engem is
szeretsz,  ahogy őt.  Sosem hálálhatjuk meg eléggé,  hogy megesett  rajtunk a
szíved. És köszönöm azt is, hogy írtál rólam Gerdnek… akkor, az esküvő előtt.
Biztos nem kapta meg, vagy ha mégis, hát már későn. De sajnos amúgy sem
tudott  volna  segíteni.  Hiszen  teljesen  vak  voltam  akkor…  és  most  el  keli
viselnem a következményeket. Magamnak köszönhetem egyedül.

Tina gyámoltalanul simogatta a haját.
– Szegény Nitácskám… Az Úristen megsegít – mormolta.
Ebben a pillanatban kocsi fordult be a villa elé.
– A méltósága jön – jelentette azonnal Tina.
Nita  fölnézett,  és  gyorsan  megtörölte  a  szemét.  Szorongva  tekintett  a

kerten át közelgő elegáns jelenségre.
– Fogd csak, Tina, itt az újság, biztos szeretnéd nyugodtan átolvasni. Ha

végeztél vele, tedd a szobámba az íróasztalra!
– Igenis,  méltóságos  asszonyom,  úgy  lesz  minden,  ahogy  parancsolni

tetszett – felelte fennhangon Tina, mivel Helene asszony épp ekkor suhogott
föl elegáns selyemruhájában a verandára, és már hallótávolba ért.

Juanita fölkelt és elébe sietett, Tina pedig eltűnt a házban.
– Isten hozott, mama, kedves, hogy meglátogatsz – mondta a fiatalasszony

udvariasan, ám melegség nélkül. Borsódzott a háta, ha arra gondolt, hogy ez
az asszony a vetélytársa halálát okozta.

– Jó napot, Nita. Látom, épp a kulcsárnőddel tárgyaltál. Dolf mesélte, hogy
Tina  most  ilyen  fölösleges  posztot  tölt  be.  Őszintén  szólva,  igazán
visszaküldhetnéd hozzánk,  van épp elég emberetek, s mind jobban képzett,
mint ez az öreg szakácsnő. Kicsit nevetséges, hogy éppen ő ellenőrzi a többiek
munkáját.

Nita  elvörösödött  e  gunyoros  szavak  hallatán,  s  ajka  megremegett,  ám
sikerült megőriznie nyugalmát.

– Tina számomra nélkülözhetetlen-jelentette ki, miközben székkel kínálta
az  anyósát.  –  Az  igaz,  hogy  Dolf  kívánságára  elég  sok  fölösleges  embert
alkalmaztunk, és éppen ezért megnyugtató nekem, hogy Tina ellenőrzi őket.

– De hát nem is alkalmas erre a föladatra.
– Dehogynem, mama! Föltétlenül megbízható, becsületes, és teljes szívével

ragaszkodik hozzám. Mindenben hagyatkozhatom rá, ezt el kell ismerned.
– Hát, végtére is ez a te dolgod. Dolf csak éppen megemlítette, hogy Tina

még elbízza magát.
– Lehetetlen. Tina nagyon finom érzésű teremtés.
Helene asszony gúnyos, ingerült nevetésben tört ki.
– Finom érzésű! Nem vagy egy kicsit fellengzős, Nita? De hát hagyjuk ezt.

Dolf nincs itthon?



– Nincs. Iszol egy csésze teát, mama?
– Nem, köszönöm. Nem is maradok sokáig, dolgom van, csak gondoltam,

rátok nézek már egyszer. Remélem, jól vagy?
– Köszönöm, kitűnően, mama.
– És  még  mindig  duzzogsz  Dolfra?  –  kérdezte  Helene  asszony  gyors

oldalpillantással.
Nita leült véle szemben, és komolyan a szemébe nézett.
– Nem duzzogok, mama.
Helene  asszony  a  rá  jellemző  különösen  villódzó  tekintettel  nézett  a

szemébe.
– Hát  akkor  haragszol,  vagy  orrolsz  rá,  nevezd,  ahogy  tetszik.  Tudod,

gyermekem,  a  te  természeted  hajlik  egy  kissé  az  érzékenykedésre,  és  ezzel
fölöslegesen megnehezíted mindkettőtök életét.

Juanitát  világéletében  nagyon  fölzaklatta  az  anyósa  tekintete,  mégis
sikerült megőriznie nyugalmát.

– Dolf talán panaszkodott rám?
– Panaszkodott!  Micsoda  kifejezés!  Dehogy  panaszkodott,  Nita.  Csak

kiöntötte a szívét, s elmondta, mennyire elszomorítja, hogy olyan rideg vagy
hozzá, és bűnnek tartod a legártatlanabb mulatságát is. Türelmesebbnek kéne
lenned,  gyermekem,  értsd  meg,  hogy  Dolf  fiatal  még.  A férfiak  egyszerűen
mások,  mint  mi,  nők,  fiatal  korukban ki  kell  tombolniuk  magukat.  Hisz  a
legnemesebb  bornak  is  ki  kell  forrnia.  Ne  rendezz  jeleneteket,  ne  tégy
szemrehányást  minden  kis  lazaság  miatt!  Okos  asszony  észre  sem veszi  az
ilyet, szabadságot hagy a férjének. Annál hamarabb jön meg aztán az esze.

Juanita  higgadtan  hallgatta  végig.  Szelíd,  sötét  szeméből  most  hideg
eltökéltség sugárzott.

– Kedves  mama,  féreérted  a  helyzetet…  vagy  talán  félrevezettek.  Sosem
teszek  Dolfnak  szemrehányásokat,  és  semmit  nem  követelek  tőle,  ami
nehezére esne. Tökéletesen szabad, azt tesz, amit akar. Én csak annyit várok el
tőle, hogy ő se kényszerítsen semmi olyanra, ami a természetem ellen való. És
kérlek, ezzel zárjuk is le a témát, mivel az ügy csak mi kettőnkre tartozik.

Helene asszony mélységesen meglepődött menye nyugodt elszántságán. A
fiatalasszony eddig szó nélkül alávetette magát az akaratának, sosem dacolt,
nem ellenkezett. És most ez a meghökkentően erélyes szembeszegülés! Meg
volt  róla  győződve,  hogy  pár  szó  is  elég  lesz  Nita  „észre  térítéséhez”.  Dolf
ugyanis arra kérte, billentse már helyre a felesége lelkét”. Nita azonban olyan
határozottan válaszolt, hogy az anyósa nem tudott hova lenni meglepetésében.
Mi lett ebből a szelíd, engedelmes kislányból!

Helene asszony  nem tudta,  milyen fájdalmas  tapasztalatok érlelték meg
Nitát ilyen rövid idő alatt. Nem tudta, hogy a sértett női büszkeség lázadt föl



benne a megalázás és elnyomás ellen. Porig alázta a fölismerés, hogy olyan
embernek fogadott örök hűséget, aki csak a pénzére vágyott, és akinek az ő
személye legföljebb játékszert jelentett, mellyel rövid ideig elűzheti unalmát.
Keményen elhatározta,  hogy ez az ember többé nem alázhatja meg, s ezért
fölvértezte magát büszkeséggel és hajthalatlansággal.

Helene  asszony,  mikor  kissé  magához  tért  döbbenetéből,  persze
megpróbált  még Dolf  pártjára állni,  s  közben szuggesztív  tekintetét Juanita
szemébe  fúrta,  mintha  kényszeríteni  akarná  a  behódolásra.  Ám  ennek  a
tekintetnek nem volt többé hatalma Nita fölött, csak az iszonyodást keltette föl
benne, mely most új tápot kapott Tina elbeszéléséből. Helene asszony hamar
fölkerekedett,  nem  kevéssé  megbántva,  hisz  látnia  kellett,  hogy  nincs  már
semmi befolyása a menyére. Juanita sötét, elgyötört tekintettel nézett utána.

„Másképp  alakult  volna  az  életem,  ha  ehelyett  az  asszony  helyett  Gerd
édesanyja vett volna oltalmába, ahogy apám akarta is” – gondolta keserűen.
És  a  lelkében  olthatatlan  vágyakozás  támadt  a  szabadság  után,  hogy
megszabadulhasson a lelkét megsebző, életörömét megfojtó köteléktől, amit a
házasságával vett magára.

IX.

Albert  Horst  házanépe  örömteli  izgalomban égett:  hosszú  idő után újra
Gerd Falknert várták látogatóba. Gertrud Horst áz ablak előtt állt, s az utat
leste. Mostanra tekintélyt parancsoló jelenség lett a hajdani, elegánsan karcsú
fiatalasszonyból. Lotti Horst mellette térdelt egy fotelben, s ő is türelmetlenül,
izgatottan nézte az üres utcát. Elbűvölő bakfis lett belőle, bár ő maga erélyesen
tiltakozott  volna  e  megjelölés  hallatán.  Véleménye  szerint  aki  „majdnem
tizenhét éves”,  az már ifjú hölgynek tekintendő, semmiképp sem bakfisnak.
Apja szívesen bosszantotta azzal, hogy nem ismerte el ezt a rangot.

– Jaj,  mami,  még mindig  nem jön a kocsi!  Én meghalok,  ha Gerd nem
érkezik meg azonnal! Mondd, mami, tényleg olyan jóképű, mint azon a képen
az újságban?

– Miért ne volna olyan? – mosolygott az anyja.
– Hát te is tudod, mamus, hogy a fényképek néha rettenetesen hízelgőek!

Mint  például  az én legújabb képem, tudod,  a kék ruhás.  Aki  azt  nézi,  még
valami szépségnek képzel!

Gertrud asszony magában azt gondolta, hogy Lotti valójában még sokkal
csinosabb,  mint az említett  fotográfia,  és gyöngéden simított  végig kislánya
selymes fürtjein. Hangosan azonban csak ennyit mondott:

– Hát azért talán nem panaszkodhatsz, még ha nem is vagy „szépség”. De
figyelj csak… igen! Jön a kocsi!



Lotti fölpattant a fotelból, és az ablakhoz nyomta orrocskáját.
– Jönnek, ők azok! Most száll ki papa! És ott jön Gerd! Teremtőm, mamus!

Nézd, milyen snájdig,  milyen izgalmas! És milyen elegáns… egyáltalán nem
látszik rajta, hogy egyenest a vadak közül jön. És milyen barna! Az arca, mint a
bronz… Integess, mamus! Juj, látod? Most fölnéz, meglátott minket, és már
emeli is a kalapját – csivitelt izgatottan a lányka.

Amint a két úriember belépett az ajtón, Lotti azonnal elébük sietett. Pár
pillanattal később Gertrud asszony már magához ölelhette az unokaöccsét.

– Gerd,  kedves,  jó  Gerdem!  Az  én  híres  Gerdem!  –  kiáltotta  büszkén,
szeretettel.

Gerd megcsókolta, aztán nevetve mondta:
– Gertrud néni, az ég szerelmére, felejtsd el azt a „híres” Gerdet, ha nem

akarod, hogy kereket oldjak! Legalább itt nálatok hadd legyek egyszerűen a ti
Gerdetek!

A szilaj jókedv földerítette, meglágyította a fiatalember kemény, kesernyés
vonásait. Az éles tekintetű szempár most Lotti felé fordult.

– Hát ez meg kicsoda?  Csak nem a kis  vadóc Lotti,  aki öt  évvel ezelőtt,
mikor utoljára láttam, még rövid szoknyában, borzas fejjel szaladgált?

– Ahogy mondod, édes kuzin – pukedlizett vidoran a lány.
– Hanem,  tudod,  elég  undokság  megfosztani  minket  attól  az  élvezettől,

hogy „híresnek” tisztelhetjük egy rokonunkat.
Gerd megfogta a kezét, és közelebb húzta magához.
– Édes húgocskám, el sem képzeled, mennyi gyötrelmet kellett kiállnom az

utóbbi időben emiatt az utálatos szó miatt. Ne légy már szívtelen, könyörülj
meg rajtám… rosszul vagyok, ha csak hallom.

– De én úgy szeretnék egy kicsit hencegni veled!
– Inkább egy csókot adj, szép húgocskám – incselkedett a fiú, és cuppanós

csókot nyomott a lányka rózsás arcára.
Az mulatságos fintort vágott.
– Nahát,  ezt  aztán biztos a vadaknál tanultad.  És vedd tudomásul,  hogy

nincs itt semmiféle „szép húgocska”. A szép jelzőt éppolyan erélyesen kikérem
magamnak, mint te a híreset.

Erre kapott még egy, kissé szelídebb csókot.
– Hát akkor bájosát mondok szép helyett. Remélem, azt szabad.
– Hm, nos, ezúttal engedékeny leszek a megérkezésed örömére.
– Tedd le végre a kabátod, kedves Gerd, és helyezd magád kényelembe! –

vetette  közbe  Gertrud  asszony,  miközben  büszkén  legeltette  a  szemét
unokaöccsén.

– Azonnal, drága nénikém.
– Háta poggyászod? Csak nem ez a kisbőrönd az egész?



– De igen. Sajnos csak három napot maradhatok, Gertrud néni.
– Három napot? Hát ez nem járja! – tiltakozott Lotti.
– Lottinak ezúttal  igaza van, három nap valóban túl kevés. Hosszú évek

után először láthatunk, és mindössze három napot  szánsz  ránk? – mondta
szemrehányóan Gertrud asszony.

A férje megérintette a karját.
– Hagyd el,  Gertrud, tényleg nem maradhat tovább. Szombaton K…-ban

várják, előadást kell tartania. Valósággal szétszedik, olyan népszerű. Ha nem
kéne megtárgyalnia velem a kiadás ügyeit, talán el sem jött volna.

– Hát ez már rágalom, nénikém, egy szót se higgy belőle!
Rettenetesen hiányoztatok nekem, csak hát nincs több időm, valóban. Ezt a

három napot is alig tudtam kiszakítani.
– Hát akkor ennyivel kell beérnünk – sóhajtott Gertrud asszony. – De most

már gyere, megmutatom a szobádat, helyezkedj el kényelmesen. Azt hiszem,
az utóbbi években nem sok kényelemben volt részed.

Ezzel kiléptek a folyosóra. Amint kettesben voltak, Gerd kéréssel fordult a
nénjéhez.

– Nénikém, nagyon szeretnék majd veled négyszemközt elbeszélgetni. Sok
minden  nyomja  a  szívemet,  amit  csak  az  én  kedves  régi  bizalmasommal
beszélhetek meg. Lehetne róla szó?

– Hogyne,  persze,  mindjárt  ebéd  után.  Albert  akkor  úgyis  bemegy
dolgozni; Lottival pedig megértetem a dolgot.

– Köszönöm, édes Gertrud néni.
Az asszony szeretettel rámosolygott, és betessékelte a szobába.
– Hát, Gerd, ezt  á zugot szántuk neked. Reméltem, hogy hosszabb ideig

maradhatsz, s ezért dolgozószobát rendeztem be, hogy nyugodtan a munkának
szentelhesd magad.

Gerd  ámulva  tekintett  körül  a  kényelmes,  hangulatos  szobában,  nagyot
sóhajtott, s megszorította a nénje kezét.

Nahát…  milyen  otthonos  ez  a  szoba!  Igazán  szívesen  tanyát  ütnék  itt
hosszabb  időre  is.  De  talán  megvár  engem,  míg  befejezem  az
előadókörutamat. Sajnos, csak akkor térhetek vissza. 

– Hát  persze,  édes  Gerd,  visszavárunk  –  felelte  Gertrud  asszony,  és
kisietett.

A konyhába ment, hogy ellenőrizze az ünnepi ebéd előkészületeit.
Albert Horst ezalatt kettesben maradt a lányával, aki nem győzött áradozni

jóképű, érdekes unokafivéréről.
– Ejnye, Lotti, mit szól majd Bruckner doktor, hogy így elpártolsz tőle Gerd

kedvéért! – intette hamiskásan az apja.
Lotti fülig pirult, de igyekezett közömbös arcot vágni.



– Jaj, papám, hidd el, hogy Bruckner doktornak csak jót tesz, ha éreztetik
vele, hogy nem ő az egyetlen neves férfiú a világon. Amúgy is szörnyűségesen
fölvág.

– Remélem,  nem  azt  akarod  mondani,  hogy  arrogánsnak  tartod?  Nem
volna igazságos, kislányom. Az én szememben túl szerénynek tűnik.

– Hát  persze,  senki  sem  mondja,  hogy  arrogáns,  csak  tudod…  énvelem
mindig  úgy beszél,  mintha pólyásbaba  volnék,  ő meg valami vénséges  vén,
bölcs remete.

– Vénséges vén, bölcs remete – nevetett az apja. – Nahát, ez aztán a szép
hasonlat, ezt okvetlenül elmondom neki!

Lotti erélyesen megragadta a karját.
– Meg ne próbáld!
– Aztán miért ne? Mi lesz, ha mégis elkottyantom neki?
– Bosszúm rettenetes lesz.  Nyolc napi időtartamra megfosztalak minden

leányi gyöngédségtől és jeges tisztelettel foglak kezelni, majd meglátod!
– Lotti, az ég szerelmére! – kacagott Horst. – Belepusztulok, ha képes vagy

ilyen szörnyűségre. Gyorsan adj egy puszit!
– Ha megígéred, hogy nem árulsz be doktor Brucknemek.
– Becsszóra!
– És nem is ugratsz vele többet.
– Ígérem.
– Hát akkor ez egyszer még megkegyelmezek. Tessék a puszi, ez jó ideig

kitart – és cuppanós csókot nyomott az arcára.
– Mmmm, még egy ugyanilyet!
– Csak  sose  követelőzz!  De  figyelj,  apus,  most  komolyan,  igaz,  hogy

Bruckner új könyvét dupla példányszámmal kell kiadnod?
– Bizony,  Lotti,  veszik,  mint  a  cukrot.  Az  első  kiadást  teljesen

szétkapkodták, Hiszen, ha mindig ilyesmit adhatnék ki, mint Bruckner írásait
meg Gerd tudományos műveit, akkor rég milliomos volnék.

Lotti egy gombot csavargatott az apja öltönyén.
– Ugye, apus, alapjában véve rendes és becsületes ember az a Bruckner? –

kérdezte komolyan.
– Az bizony, Lottikám – felelte az apja, s végigsimított a lány aranyhaján.
– És kedvelitek őt, anya meg te, ugye?
– Nagyon is.
Lotti föllélegzett, aztán halkan hozzáfűzte:
– Még  valamit  szeretnék  kérdezni  apus,  de  előbb  add  becsületszavadat,

hogy nagyon komolyan és őszintén fogsz felelni.
– Becsületszavamra.
– Nagy és szent becsületszóra?



– Persze, nagy és szent becsületszóra.
Lotti habozott egy percet, aztán bűbájos félénkséggel belevágott:
– A múltkor rólam beszéltél Brucknerrel, észrevettem. Mit mondott rólam?
– Á, tényleg, mintha mondott volna valamit – felelte az apja elgondolkozó

arccal.
– De mit, apus, mondd már, hogy mit!
– De köztünk maradjon ám – kacsintott ravaszul Horst.
– Még szép…
– Na jó.  Hát  azt  mondta:  „Kedves  uram,  a lánya olyan,  mint  a  ragyogó

kikelet! Egész napra boldoggá tesz, ha találkozhatom vele”.
Lotti bíborvörös lett, és észre sem vette, milyen feszült figyelemmel nézi az

apja.
– És… apus… te mit mondtál erre? – kérdezte halkan.
– Hogy én? Hát csak annyit: „Igazán kedvezően ítéli meg a kislányt, doktor

úr,  pedig  amilyen  vadóc,  gyakran  elég  kíméletlenül  bánik  önnel!”  Mire  ő:
„Nincsen rózsa tövis nélkül,  Horst úr,  és ezekről a tövisekről nem szívesen
mondanék le”. Nos, Lotti? Mit szólsz ehhez a csinos hasonlathoz? Hogy ízlik,
hogy rózsának és kikeletnek titulálnak? Bruckner sokkal költőibb hasonlatokat
talál, mint te azzal a vénséges vén remetével, nem igaz?

Lotti most a fehér ruhácskáját díszítő égszínkék szalagot babrálta, és nem
nézett az apja szemébe. Horst látta, hogy remeg az ajka.

– Jaj, apus, hát az csak vicc volt a remetével!
Az apja emberfölötti erőfeszítéseket tett, hogy megőrizze a komolyságát.
– Tényleg? Hát akkor nem is utálod annyira?
– Utálom? – fortyant föl a kislány. – Doktor Brucknert? Istenem, papa, hát

mikor mondtam én ilyet?
– Nahát… Talán csak én képzeltem az egészet. Akkor viszont teljesen hamis

képet alkottam magamnak az iránta táplált érzéseidről! Meg voltam győződve
róla,  hogy  ki  nem állhatod,  és  csakis  ezért  ugrattalak  vele  –  bizonykodott
ártatlan képpel.

– Nahát,  micsoda  hőség  van  máma!  –  kiáltotta  Lotti,  és  izzó  arcára
szorította  a  tenyerét.  –  És  hol  marad  már  a  mama?  – motyogta  zavartan,
miközben az ajtóhoz sietett.

Gertrud asszony  éppen  belépett,  mintha csak  végszóra  várt  volna.  Lotti
azonnal  csacsogni  kezdett,  ám  Brucknert  többet  nem  említette.  Az  apja
látszólagos közönnyel hagyta, hogy elterelje a szót. Gerd kisvártatva lejött, és
asztalhoz ültek.

Élénk  beszélgetésben  telt  az  étkezés.  Gerd  eltréfálkozott  bájos  kis
kuzinjával,  aki  igencsak  talpraesetten  válaszolgatott  neki.  A  fiú  jól  érezte
magát ebben a kedves családi körben. Lerítt róla, hogy sokat érett az elmúlt



évek során. Igaz, a temperamentuma még mindig heves és forró volt, gyakran
kellett magát erőnek erejével megfékeznie. De most már meg is volt benne az
ehhez szükséges kemény fegyelem és magabiztosság. Tekintetéből ki lehetett
olvasni, hogy nagyon komolyan veszi az életet, ám nyoma sem volt már benne
a  régi  elnyomottságnak,  elgyötörtségnek.  Ezek  a  szemek  most  már  tudtak
vidáman, sőt pajkosan csillogni is, tudtak szabadon és büszkén tekinteni, az
élet és az értelmes munka örömétől ragyogni. Aki a szemébe nézett ennek a
fiatalembernek, nem gondolhatott mást, csak hogy jelentős és szellemileg érett
személyiséggel  van dolga.  Gertrud néni büszke szeretettel  nézegette unoka-
öccsét, és fájó szívvel gondolt szegény édesanyjára, aki nem élhette meg, hogy
ilyen pompás fiatalember lett a fiából.

Étkezés után Gerd és Gertrud asszony a kellemes, hangulatos kis szalonba
vonult vissza. Négyszemközt voltak.

– Nos hát, kedves Gerd, itt senki sem zavarhat meg. Mondd el, mi nyomja
a szíved.

Gerd egy darabig tűnődve nézett maga elé, aztán fölemelte a fejét, és az
asszony szemébe nézett.

– Nénikém, legelőször is azt szeretném tudni, hogy élnek az enyéim otthon.
Láttad azóta az apámat?

– Hogyne,  többször  is  összefutottam vele  az  utóbbi  időben  – bólogatott
Gertrud asszony. – Nagyon megőszült, szinte hófehér lett a haja, és hát nem
tudom, lehet, hogy ezt csak én képzelem, de eléggé komornak és bánatosnak
tűnik. Régebben mindig keresztülnézett rajtam, ha összefutottunk a városban.
Mostanában viszont mindig olyan komolyan és furcsán néz a szemembe, hogy
nem tehetek róla, de valamiért nagyon sajnálom.

Gerd megdörzsölte a homlokát.
– El  sem  hiszed,  nénikém,  milyen  őrülten  elfog  néha  a  vágy,  hogy

viszontláthassam.
– Hát  hogyne  hinném,  drága  Gerd.  Mégiscsak  az  apád!  Ha hibázott  is,

szerintem  nem  annyira  személyes  bűn  volt  ez,  inkább  valami  kényszerítő
balvégzet. Én sem haragszom rá már régen.

Gerd heves kézmozdulatot tett.
– De beszéljünk másról, Gertrud néni! Van valami elképzelésed, hogy él az

ifjú pár?
– Jaj,  édes Gerdem, azt hiszem, valami nincs rendben náluk. Semmi jót

nem hallani  az  öcsédről,  csak  csupa  rosszat  Kétes  társaságokba  keveredik,
féktelenül  dorbézol.  Albert  nemrégiben  egy  borozóban  találkozott  egy
barátunkkal, doktor Bucknerrel, az íróval. Későig eliddogáltak, és egyszer csak
arra lettek figyelmesek, hogy a szomszéd szeparéban szégyentelenül lármázik
egy  társaság.  Nem akartak  tovább  maradni;  föl  is  kerekedtek  azonnal,  ám



ebben a pillanatban Dolf öcséd lépett ki a szeparéból, karjain egy-egy kétes
erkölcsű  hölgyikével.  Utána  egy  csapat  hasonló  jómadár,  szintén
hölgytársaságban. Egytől egyig részegek voltak, és igen botrányosan viselték
magukat. Sok ismerősünk látta már Dolfot ilyen és hasonló helyzetekben, és
persze  el  nem  mulasztanák,  hogy  kárörvendezve  elújságolják.  És  a
fiatalasszony…  Hát,  Istenem,  látom  én  őt  épp  eleget,  hisz  a  városligetben
laknak, és a Lessing utcán kell végighajtaniuk, ha be akarnak menni a városba.
Csak  annyit  mondhatok,  hogy  nem  néz  ki  valami  boldognak.  Csoda  szép
teremtés lett belőle, édes, bájos arcocskája van, de ha azt hiszi, hogy senki sem
látja, mindig nagyon szomorú. Ha nézik, akkor nyugodt és büszke arcot vág.
Nagyon sajnálom szegény kislányt.

Gerd  komoran  összevont  szemöldökkel  hallgatta  végig.  Most  elővette  a
levéltárcáját, és egy levelet halászott ki belőle.

– Látni  való  volt,  hogy  Juanita  nem lehet  boldog  olyan  emberrel,  mint
Dolf. Ez a levél a többivel együtt várt rám, mikor visszatértem az expedícióról,
és mondhatom, néniként,  hogy nagyon megrémített  és  fölizgatott.  Szegény,
öreg Tina persze nem sejthette, hogy csak ilyen sokára fogom megkapni.  Ő
azonnal írt Juanita eljegyzése után. Azt kérte tőlem, méghozzá a legteljesebb
komoly Sággal, hogy azonnal jöjjek haza, és világosítsam föl Juanitát az öcsém
jelleméről. Ne hagyjam, hogy hozzámenjen. Nézd… olvasd csak el magad!

Gertrud asszony elolvasta a levelet, és halványan elmosolyodott.
– Drága, Öreg, hűséges teremtés! Amilyen egyszerű lélek, persze úgy hitte,

hogy ilyen ripsz-ropsz meg lehet oldani. Pedig hát mit is tehettél volna, még ha
meg is kapod idejében a levelet, és nem jártál volna épp a világ végén? Dolf
megejtő- en jóképű férfi, elképesztően hat még arra is, aki épp csak futólag
látja. Igazán könnyű dolga lehetett azzal a tapasztalatlan, szegény kislánnyal,
és  nem  hiszem,  hogy  bármilyen  jó  szándékú  intés  is  célt  érhetett  volna
Juanitánál, míg a saját bőrén meg nem tapasztalta a valóságot.

– Én is így gondoltam – bólintott Gerd. – Még ha a közelben lettem volna,
akkor sem igen tehettem volna sokat a házasságuk ellen. Juanita számára már
teljesen  idegen  lehetek,  gondolom,  alig  emlékszik  rám.  És  mégis…  van
bennem  valami  roppant  kellemetlen  érzés,  ha  arra  a  szegény  lányra
gondolok…  hogy  elmulasztottam  valami  fontosat.  Ki  tudja,  mi  vitte  rá
voltaképpen erre a házasságra. A mostohám biztosan benne volt valahogy a
dologban,  és  Juanitát  sajnos  teljesen  kiszolgáltatták  neki.  Az  apám  sem
védhette  meg,  hisz  amíg  ennyire  vak  és  elfogult  a  feleségével  és  a  fiával
szemben,  addig  nem  is  tehet  ellenük  semmit.  Ezt  a  saját  bőrömön
tapasztaltam meg. És éppen ezért érzem úgy, mintha lélekben rokona volnék
szegény Juanitának. Mindig is úgy éreztem, hogy a saját kishúgomat hagytam
a mostoha karmai  között.  Az  apja  azért  küldte el  hozzánk,  hogy az  anyám



nevelje föl, az ő védelmébe ajánlotta. Gyakran érzem úgy, hogy nem lett volna
szabad átengednem őt a mostohámnak.

– Ne  gyötörd  magad  ilyen  gondolatokkal,  Gerd!  Mindig  is  túl  aggályos
voltál! Hát mit tehettél volna?

– Valószínűleg semmit – sóhajtott a fiatalember. – De egyvalamiben biztos
vagyok. Beszélnem kell Tinával, még a napokban, amíg itt tartózkodhatom. Ő
majd elmondja, hogy is állnak valójában a dolgok.

– Hát,  ezt  valószínűleg meg lehet  szervezni.  Tina az  ifjú  párnál  maradt,
velük költözött az új villába.

– Ó,  ez remek, ez azért megnyugtat egy kicsit.  Akkor Juanita még sincs
teljesen  egyedül!  Mit  gondolsz,  nénikém,  eljuttathatnék  hozzá  valami
üzenetet, hogy beszélni szeretnék vele?

– És ha egyszerűen meglátogatnád az öcsédet?
– Nem… azt  nem tehetem meg, ha apámhoz nem megyek el.  Pedig  oda

nem  megyek  semmiképp,  hogy  a  mostohám  szeme  láttára  játsszam  el  a
tékozló fiú hazatérését! Tinával viszont mindenképp beszélnem kell, meg kell
tudnom, mi van szegény Juanitával.

– Nem hiszem, hogy változtathatnál a sorsán.
– Nyilván  nem.  Mégis  szeretném,  ha  legalább  Tinától  megtudná,  hogy

számíthat rám, ha hű és igaz barátra van szüksége. Nagy vigasz lehet ez egy
magára hagyott léleknek. Úgy hiszem, Juanita rendkívül érzékeny teremtés,
ezt kiolvashattam Tina leveleiből is, bár persze a jó öreg elég esetlenül fejezi ki
magát. Szóval… volna valami ötleted, hogy jöhetnék össze Tinával?

Gertrud asszony eltöprengett egy darabig, s végül habozva mondta:
- Itt nézhetnéd az ablakból, mikor kocsizik el Dolf a város felé. Tizenegy

körül nyilván be kell mennie a gyáratokba. És akkor biztos lehetsz benne, hogy
nem futtok össze. Juanita aligha ismerne föl, még ha meglát is véletlenül. A
személyzettől  sem kell  félni,  hisz Tinán kívül valószínűleg csak új embereik
vannak. És akkor már magad is kitalálhatod, hogy üzenhetsz Tinának.

Igen, így tényleg meg lehetne oldani – bólintott Gerd.
Elbeszélgettek bizalmas dolgaikról, míg nem nyílt az ajtó, s meg nem jelent

a résben Lotti aranyfürtös fejecskéje.
– Mama! Kedves kuzin! Szabad már bejönni, vagy zavarok?
– Dehogy, szép húgocskám, kerülj csak beljebb!
– Minden „szép” húgocskáért egy „híres” kuzin a bosszú! – penderült be a

kislány. – Úgy vigyázz!
– Akkor hát… bájos húgocskám!
Lotti grimaszt vágott.
– Beszéljünk inkább értelmesen, jó?
– Jól van, kishúgom – nevetett a fiú. – Voltál már ma sétálni?



– Igen, vásárolni mentem mamának. Te, anyus, ezenkívül önkényesen új
vendéget  hívtam  teára.  A  színház  előtt  doktor  Brucknerrel  találkoztam,  és
elmeséltem  neki,  hogy  Gerd  nálunk  van.  Lerítt  róla,  mennyire  szeretne
megismerkedni vele, úgyhogy egyszerűen meghívtam.

– De Lottikám, tudod jól, hogy Gerd nem szeretné idegenekkel tölteni ezt a
kevés időt.

– Ó, mama, Bruckner nem idegen, úgyszólván a házhoz tartozik. És én már
olyan  szépen  elképzeltem,  hogy  két  híresség  közt  teázhatok!  Bocsáss  meg,
kedves Gerd, de a „híres” ezúttal nem csak rád vonatkozik. Doktor Bruckner
ugyanis neves író, csodálatos drámákat és regényeket ír. Ugye nem haragszol,
hogy meghívtam? Tényleg nagyon kedves ember!

– Hohó!  –  nevetett  Gertrud  asszony.  Máskor  bezzeg  folyton  csak
csipkeded, még unalmasnak is nevezted egyszer!

– Jaj,  mamus, hát azt nem gondoltam komolyan.  Alapjában véve igazán
rokonszenves.

– Hogyne,  persze,  nekem  is  rokonszenves,  és  ha  Gerdnek  nincs  ellene
kifogása, felőlem jöhet.

– Ugye, Gerd, nem bánod te sem? – könyörgött Lotti.
Gerd fölnevetett.
– Nem akarok  szívtelen  lenni.  De  most  előbb  be  kell  mennem  a  Horst

Kiadóba. Albert üzleti tárgyalásra vár.
De pontban ötkor itt legyetek ám papával!
– Igyekszünk. Lotti.
Gerd búcsút vett a hölgyektől, és azonnal a kiadóba sietett a tágas udvaron

át.
Bruckner  valóban  betoppant  teára.  Magas,  jóvágású,  harmincéves  férfi

volt,  acélkék  szemű,  magas  homlokú,  sötét  hajú.  Ajkát  kurtára  nyírott
bajuszka  födte.  Viselkedése  tökéletes  neveltetésről  árulkodott,  olyan  ember
volt, aki uralja a formaságokat, s nem engedi, hogy azok uralkodjanak rajta.

-  Kedves  méltóságos  asszonyom,  ha  alkalmatlan  volna  a  látogatásom,
kérem, nyugodtan dobjanak ki – tréfálkozott a régi barát bizalmas hangján.

– Hát, ezt  mindenesetre alaposan megfontoljuk, kedves doktor. Addig is
teázzék meg velünk! – vágta rá vidáman a ház asszonya,

Lotti  szüleinek  figyelmét  nem  kerülte  el,  hogy  bár  Bruckner  egyelőre
tartózkodóan  viselkedik,  Lotti  pedig  incselkedő-csipkelődő,  vidám  háborút
visel ellene, a fiatalok között félreismerhetetlenül gyöngéd érzelmek kezdtek
bimbózni.  Bruckner  őszintén  gyönyörködött  a  bájos  kis  teremtésben,  de
egyelőre nem közeledett hozzá, mert fiatalnak tartotta még ahhoz, hogy akár
csak a saját érzelmeivel is tisztában lehessen. Úgy érezte, meg kell várnia, míg
beérik a gyümölcs, csak akkor nyúlhat érte.



Lotti  igyekezett  közömbös  arccal  fogadni  a  fiatalember  érkezését,  és
egyszeriben annyi tennivalót talált  a teástálca körül,  hogy még egy üdvözlő
szóra is alig futotta az idejéből. Arcát azonban finom pír öntötte el, és mikor
végre odanyújtotta Brucknernek a csészét, remegett a keze.

Gerd és Albert Horst pontosan érkezett, és Lotti elfogulatlanul tréfálkozott
a fiúval.  Időnként  azonban nem állhatta meg,  hogy kutató pillantásokat ne
vessen Bruckner felé, és mivel a fiatalember szinte le sem vette róla a szemét,
pillantásuk ilyenkor mindig  találkozott.  Gerd és Bruckner rokonszenvesnek
találták  egymást,  és  lelkes  eszmecsere  alakult  ki  közöttük.  Lotti  pompásan
érezte  magát  a  két  „híresség”  között,  és  időnként  úgy  kellett  magát
visszafognia, hogy féktelen jókedvében illetlen örömrivalgásban ne törjön ki.

X.

Másnap délelőtt Gerd valóban ott rejtőzködött az ablakfüggöny mögött, az
utcát  lesve.  A  másik  ablaknál  Gertrud  asszony  állt.  Tizenegy  után  könnyű
cséza siklott el a ház előtt, melyet Dolf Falkner maga hajtott.

– Ez volt az öcséd, kiáltotta izgatottan Gertrud asszony.
Gerd bólintott. Azonnal fölismerte Dolfot fehér arcbőréről és aranyvörös

hajáról.
– Az, nénikém… indulnék is azonnal. Ég áldjon!
– Agyő, Gerd, és… sok szerencsét!
Gerd a lépcsőn lefelé siettében Lottiba ütközött.
– Sétálni mégy, kuzin?
– Igen, Lottikám, kiszaladok kicsit levegőzni a városligetbe.
– Juj, kérlek szépen, hadd menjek veled! Szeretnék egy kicsit elhencegni az

unokabátyámmal.
Gerd kedvesen megszorította a kezét.
– Ne haragudj, Lottikám, de most jobb szeretnék egyedül menni. 
– Na hallod, nem vagy valami gavallér! – biggyesztette a száját Lotti.
– Próbálj  megérteni,  szöszi!  Még ma délután bepótoljuk  a  sétát.  Igazán

szívesen  sétálok  veled,  de…  most  az  egyszer  mégis  egyedül  kéne  mennem.
Csak egy órácskára, mert rengeteg mindenen el kell gondolkodnom. Szóval, ne
haragudj!

– Nos, ha nem, hát nem. De délután már nem lesz kibúvó!
– Nem is kell, hidd el. Még azt is megígérem, hogy kisétálunk a piactérre,

hadd  lásson  az  egész  város!  És  aztán  benézünk  Frohnéhoz,  a  létezhető
legnagyobb doboz különleges bonbonért.

– Hm… nem is hangzik rosszul. Ajánlat elfogadva. De aztán tartsd is meg,
amit ígértél!



– Úgy szoktam, Lottikám.
Rámosolygott  a  kislányra,  és  kisietett.  Gertrud  néni  pontosan

elmagyarázta, merre találja az öccse házát. Nem készített pontos tervet, úgy
gondolta, majdcsak kialakul valahogy. A városliget közvetlenül a Lessing utca
végénél  kezdődött.  Szépen  gondozott  sétány  vitt  végig  a  szélén.  Ennek  az
utcának csak az egyik oldalán álltak házak, a túloldal már a ligethez tartozott.
Csupa nagyúri villa sorakozott itt, szép, tágas kertek közepén. Ezek egyikében
lakott Dolf. Gerd lassan, gondolataiba merülve ballagott végig az úton.

Előre megírt egy levélkét Tinának a következő szöveggel:

„Kedves Tina!
Szeretnék találkozni veled és megbeszélni egyet-mást. Egy órán át várok

rád a városligetben, a nagy tölgyfa alatti padon. Ha nincs időd eljönni, üzenj
Horstékhoz, hogy mikor és hol tudnánk ma vagy holnap találkozni. Gerd.”

Ezt a levelet most a zsebébe készítette. Ahogy fölemelte a fejét, női alakot
látott  közeledni  a  különben teljesen  néptelen sétányon.  Elegánsan  öltözött,
fiatal  úrihölgy  volt  fehér  vászonruhában,  fehér  kalapkában,  hímzett  fehér
napernyővel.  Gerd  nem  tudta  levenni  a  szemét  a  szokatlan  bájjal,  keccsel
mozgó karcsú alakról. 

Ahogy a hölgy közelebb ért, előbb arcbőrének barnás, délies árnyalata tűnt
föl Gerdnek, aztán az, hogy arcocskája kimondhatatlanul bájos és szép. Maga
elé nézve sietett,  csak akkor emelte föl  a tekintetét,  amikor a közelébe ért.
Csodaszép, sötét szempár nézett Gerd szemébe. A két ember tekintete mintegy
mágikus vonzerő hatására kapcsolódott egymásba, egy hosszú, lélegzetelállító
pillanatra.  Mindketten  önkéntelenül  is  lassították  lépteik  tempóját.  Gerdet
különös érzéssel töltötte el a sötét szempár tekintete: mintha valamikor átélte
volna már mindezt.

Világosan látta, hogy az asszony szeme kitágul, váratlan meglepetést fejez
ki, és kreol bőrét pír önti el. Azt is ösztönösen érezte, hogy a szépség, hozzá
hasonlóan, lassabbra fogta lépteit. De aztán mégis elsietett mellette, ő pedig
megállt, és hosszasan nézett utána, pedig ez sosem volt szokása.

A hölgy nem tekintett vissza rá, de határozottan lassabban lépdelt tovább.
Gerd álmodozva bámulta a fehér kalapka alól kigöndörödő dús, kékesfekete
fürtöket. És ekkor hirtelen beléhasított a kérdés: Nem lehet, hogy ez a hölgy
esetleg maga Juanita volt?

És olyan érzése támadt, hogy valami rendkívüli élményben volt része, pedig
hát  nem  történt  vele  semmi  több,  csak  hogy  a  szemébe  nézett  egy  szép
asszony.  Lassan,  elgondolkozva  folytatta  útját,  s  gondolatai  szüntelenül  az
iménti találkozás körül csapongtak. Így elmerülve sokkal hamarabb érte el az



öccse  házát,  mint  hitte  volna.  A  szerencse  kedvezett  neki:  épp  ebben  a
pillanatban lépett a kapuhoz egy mészárosinas jókora húsdarabbal a vállán, és
már meg is rángatta a rézcsengőt, mely a gravírozott „Falkner" névtábla fölött
függött. Gerd odaugrott a fiúhoz.

– Kérem, odaadná ezt a cédulát Tinának, a szakácsnőnek?
A fiú készségesnek mutatkozott, nem utolsósorban a cédula mellett lapuló

tekintélyes borravaló hatására.
– Ahogy parancsolni tetszik, méltóságos úr – felelte vigyorogva.
Gerd megköszönte és elsietett.
Tina a cselédfolyosó bejáratánál várta a legényt.
Szerelmes levél  jött a ténsasszonynak! Méghozzá valami szörnyű előkelő

uraságtól, aki ráadásul fele olyan idős, mint a ténsasszony. Nohát, nohát, ki
hitte volna… – incselkedett a fiú.

Tina meglepetten kapott a levél után.
– Ilyen  csúnya  tréfát  űzni  egy  szegény  öregasszonnyal!  – dohogott  félig

mérgesen, félig nevetve.
Ott helyben föltépte a borítékot, és elolvasta a levelet.
Egészséges,  pirospozsgás  arcából  egyszerre  kifutott  a  vér.  Gyorsan

táskájába  rejtette  az  írást,  és  rémülten  tekintett  körül.  Sehol  senki.  A
szobájába  futott,  és  kendőt  kapott  a  vállára.  Sikerült  kilopóznia  a  házból
anélkül, hogy valakivel találkozott volna, és valószínűleg észre sem vette senki,
hogy eltávozott.  A  méltóságos  asszony  épp  elment  otthonról,  a  méltóságos
urat is csak ebédre lehetett várni. Minden jól alakult tehát. Tina hajlott korát
meghazudtoló  gyorsasággal  sietett  végig  a  sétányon,  s  az  első  ösvényen
bekanyarodott a ligetbe. Pár percre rá már el is ért a nagy tölgyfához. A fa
törzsét körülölelő padról elegánsan öltözött, magas úriember kelt föl, és elébe
sietett.

Tina  csak  egy  pillanatra  hökkent  vissza,  hogy  gyanakvó  tekintettel
végigmérje  a  férfit.  A  következő  pillanatban  már  széles  mosolyra  derült
ráncoktól barázdált, jóságos arca.

– Gerd úrfi! Istenem, Gerd úrfi! – kiáltotta, s a szeme könnybe lábadt.
Gerd gyöngéd mosollyal szorította meg az idős asszony kezét.
– Tina,  kedves,  jó  Tinám…  végre-valahára  viszontláthatlak,  te  hűséges

lélek!
Tina fölzokogott, Szerencse, hogy ez idő tájt néptelen volt a városliget, mert

a különös pár bizonyosan feltűnést keltett volna.
– Jaj, Gerd úrfi, sose hittem volna, hogy ilyen nagy örömben lesz részem!

Jóságos Istenkém! Micsoda szép, tekintélyes uraság lett az úrfiból! Hanem a
szeme… bizony, a szeme, arról ezer közül is fölismerném még ma is.

Gerd elindult az öregasszonnyal az erdei ösvényen.



– Hát azonnal el tudtál szabadulni, Tina? – kérdezte.
– Hogyne,  könnyen ment – bólogatott  az  asszony.  – Most  már  nem én

főzök, Dolf úrfi újmódi szakácsot akart. Hát így könnyebben el tudok jönni. Az
uraságék pedig nincsenek otthon. Dolf úrfi a gyárba ment, Nitácska… illetve a
méltóságos asszony… ő meg épp most ment el sétálni.

Gerd fölkapta a fejét.
– Ó, Tina! Mondd… milyen ruhában ment el? Fehérben?
– Igen, fehér ruhában, fehér kalapban, fehér ernyővel.
Gerd fölsóhajtott, és megdörzsölte a homlokát.
– Hát  mégis  Juanita  volt!  Sejtettem…  –  mondta  halkan,  inkább  csak

önmagának.
– Ó, hát látta a méltóságos asszonyt, Gerd úrfi?
– Igen… szembetalálkoztam vele, de nem tudtam, hogy ő az. Hát mégis ő

volt Juanita.
Gondolataiba merülve lépdelt egy kis ideig Tina mellett. De aztán megint

megdörzsölte a homlokát, és hirtelen fölkapta a fejét.
– Hanem  biztos  nincs  sok  időd,  Tina.  Hadd  mondom  el  gyorsan,  amit

akartam. A levelet, amiben megírtad, hogy az öcsém eljegyezte Tinát, s arra
kértél, hogy jöjjek el és segítsek, nos ezt a levelet csak most nemrég kaptam
meg.

Az asszony bólintott. Egy pillanatra sem vette le a szemét Gerdről, mint aki
nem tud betelni a nézésével.

– Igenis, Gerd úrfi, gondoltam ám én, hogy így lehetett, mikor hallottam,
hogy  az  úrfi  olyan  igen-igen  nagy  útra  indult.  Hát,  gondolom,  így  kellett
történnie.

– Igen, Tina… és különben sem igen tudtam volna segíteni. Most azonban
mégis úgy érzem, hogy valamilyen módon felelős vagyok. Azért kérettelek ide,
mert  szeretném tudni,  hogy megy a  soruk.  Tinám,  te  bizonyosan  tudod az
igazat. Mondd meg nekem, kérlek, boldog-e Juanita az öcsémmel?

Gerd sürgető türelmetlenséggel kérdezte ezt, mint aki alig várja a választ.
Állandóan  Juanita  szemét  látta  maga  előtt.  Vajon  miért  nézett  rá  olyan
különös,  kutató  tekintettel?  Fölismerte  volna?  Nem,  az  szinte  lehetetlen.
Kisgyerek volt, mikor utoljára látta.

Tina komoran csóválta a fejét.
– Jaj,  dehogy,  Gerd  úrfi.  Nem  boldog  szegénykém,  inkább  nagyon  is

boldogtalan. Eleinte, gondolom, boldog volt, egy kis ideig, míg rá nem jött…
hát szóval, hogy miféle ember valójában a Dolf úrfi. És mostanában örökké
olyan csöndes és szomorú szegényke, és teljesen magányos. Nincs neki senkije
rajtam, együgyű vénasszonyon kívül, és hát… miféle társaság vagyok én egy
ilyen finom, ifjú hölgynek! Megmondom én kereken, Gerd úrfi, még ha rossz



néven veszi is, hogy így beszélek az uraságékról, de nagyot vétkeztek szegény
kislány ellen! Bizony… éppen úgy, mint annak idején az úrfi ellen. Csakhogy az
úrfi  mégiscsak  férfiember,  tudott  valahogy segíteni  magán.  Hanem szegény
Nitácska… amilyen csöndes, szelíd bárányka, ő nem tudja megvédeni magát,
csak üldögél egymagában, és olyan szomorúan néz, hogy az embernek a szíve
szakad meg.

Gerd  lekapta  a  kalapját,  és  ujjaival  beleszántott  a  hajába.  Úgy  érezte,
szétpattan a feje.

– Bántani is szokta? – kérdezte rekedten.
Tina sóhajtva vonogatta a vállát.
– Nitácska soha nem panaszkodik… és mostanában igyekszik is elkerülni

Dolf úrfit, ha csak teheti. Éjszakára meg be szokott zárkózni, mert az uraság…
hát  szóval  gyakran  megesik,  hogy  részegen  jön  haza.  Én  aztán  kopogtatok
reggel a Nitácska ajtaján, ha az úr már eszéhez tért. Csak akkor jön elő, hogy
reggelihez üljön vele. De szörnyű sápadt és elesett ilyenkor! Sírni tudnék, ha
látom.  Istenem,  Gerd  úrfi,  milyen  csodálatos,  hogy  végre  olyan  emberrel
beszélhetek, aki jót akar Nitácskának!

Gerd komoran bámult maga elé.
– És apám mit szól mindehhez?
Tina vállat vont.
– Hát…  azt  magam  sem  igen  tudom,  Gerd  úrfi.  De  azt  látom,  hogy

történnie  kellett  valaminek  az  utóbbi  időben  az  öreg  uraságéknál.  Valami
megváltozott  közöttük.  És  a  Dolf  úrfival  sem  úgy  viselkedik  már  az  öreg
méltóságos, mint azelőtt. Megérzi az ilyet az ember, ha olyan sokáig szolgál
egy családnál,  mint  én.  Nitácskával,  illetve  a  fiatal  méltóságával  pedig  úgy
bánik az öreg uraság… hogy is mondjam… mint egy beteg kisgyerekkel, olyan
kedvesen  és  gyöngéden.  Annál  ellenségesebb  viszont  az  öreg  méltósága.  Ő
mindig a Dolf úrfi mellé áll, mindent elnéz neki. És hát… azt az úrfi tudja a
legjobban, hogy ilyenkor milyen keveset ér az öreg méltóságos úr kedvessége.

Gerd legszívesebben az öccséhez sietett volna, hogy elégtételt vegyen rajta a
Nitát ért sérelemért. Tehetetlensége szinte fizikai fájdalmat okozott neki.

– Tina!  –  kiáltotta  zaklatottan.  –  Üzenetet  kéne  vinned  tőlem Nitának,
nem hiszem, hogy tudnék vele személyesen találkozni… megteszed?

– Hát hogyne, Gerd úrfi,  örömmel! Ő is nagyon fog örülni,  hogy az úrfi
törődik vele. Múltkor is, mikor elmeséltem, hogy mindig írtam róla az úrfinak,
akkor is sírt, mint a záporeső. úgy meghatotta, hogy valaki törődik vele…

– Hát beszéltél vele rólam? – vágott közbe Gerd.
– Hogyne,  természetesen.  Már  a  Nitácska  kislánykorában  is  sokat

beszélgettünk az úrfiról, és azóta is mindig. Legutóbb éppen akkor, mikor a
képét láttuk az újságban.



Gerd fölkapta a fejét. Akkor mégis lehetséges, hogy Nita fölismerte őt az
imént, gondolta.

– Hát láttátok a képemet?
– Persze, Gerd úrfi. Nitácska mindig megmutatja nekem az újságcikkeket

is, és megmagyarázza, amit nem értek. Meg az úrfi könyveit is mind elolvassa
ám. Olyan buzgón olvas, hogy még az arcocskája is belepirul, és azt szokta
mondogatni: „Tina, tudod, hogy semmi örömöm nem volna már az életben, ha
Gerd könyvei nem volnának.”

Gerd  arca  lángolt,  s  a  szíve  csak  úgy  kalapált.  Micsoda  öröm:  Juanita
érdeklődik a munkája iránt! Soha elismerés nem okozott még ekkora örömet
neki.  Minden  kitüntetését  odaadta  volna  most  ezért  a  tudatért.  Arról  nem
adott számot magának, miért is van ez így, nem is volt ideje most ilyesmin
gondolkodni. Mélyet sóhajtott, és igyekezett nyugodt hangon beszélni:

– Szóval, Tina, mondd meg Juanitának, hogy üdvözlöm, és hogy ha valaha
is  szüksége  volna  egy  odaadó  és  hű  barátra,  hozzám  mindig  fordulhat.
Egyelőre nem tervezek újabb külföldi utat. Horstéktól mindig megtudhatja a
címemet. Valószínűleg Berlinben fogok letelepedni, ha befejeztem az előadó-
körutat. Gondom lesz rá, hogy megtudd a címemet. Megjegyeztél mindent?

Tina bólintott, és elég pontosan megismételte a hallottakat.
– Mindent  elmondok neki,  Gerd úrfi  – fűzte hozzá.  Sírni  fog örömében,

hogy az úrfi ennyire a szívén viseli a sorsát.
– Köszönöm,  kedves  Tinám.  Úgy  szeretném meghálálni  valamivel,  hogy

ilyen hű és  jó vagy… szegény  Nitához és  énhozzám is.  Mondd,  Tina,  nincs
valami kívánságod, amít, teljesíthetnék? Annyira szeretnék végre én is tenni
valamit érted!

Tina buzgón törölgette a szemét a kötényével.
– Jaj, Gerd úrfi, erről egy szót se többet! Meg aztán nincs is kívánságom

azon  kívül,  hogy  szegény  Nitácskám  is  megismerje  valamikor  az  igazi
boldogságot.  Nekem  igazán  jó  dolgom  van  nála,  nincs  mit  kívánnom
magamnak. El sem engedne magától, és igazán pompás életem van nála. De
azért nagyon köszönöm a jó szándékát, Gerd úrfi.

– Hát  akkor,  úgy  látszik,  továbbra  is  az  adósod  maradok,  míg  valami
alkalom  nem  adódik,  hogy  meghálálhassam  a  jóságodat.  De  nem  akarlak
tovább föltartani, mert a végén még bajt hozok rád.

– Igen,  igen,  Gerd  úrfi,  most  már  tényleg  sietnem  kell.  De  azt  még
szeretném tudni, hogy meddig marad itt?

– Holnaputánig.
– Úgy, úgy… hát akkor holnaputánig még úgy gondolhatok az úrfira, hogy

itt van a közelünkben. Ez nagyon vigasztaló érzés! És annak is nagyon örülök,
hogy  nem  megy  vissza  a  vadak  közé,  meg  abba  a  szörnyűségesen  hideg



országba,  amiről  Nitácska  olvasott  nekem.  Teremtő  Istenem,  mennyit
aggódtam az úrfiért! Igazán hagyhatná már azt az utazgatást, és kereshetne
magának egy kedves, fiatal feleséget.

Gerd nevetve szorította még a kezét.
– Azt hiszem, nem vagyok alkalmas a házasságra, Tina. Nem kenyerem az

otthonülés.
– Ó, meg lehet azt szokni, Gerd úrfi, attól én nem félek. De ugye, ha megint

eljön a rokonaihoz, üzen majd nekem is?
– Megígérem,  Tina.  Sőt,  annak  is  szerét  ejthetjük,  hogy  megint

találkozhassunk.
– Megtaláljuk a módját, Gerd úrfi. De most már mennem kell. Áldja meg az

Isten, Gerd úrfi, vigyázzon magára!
– Ég áldjon, kedves Tinám, és ne feledd az üzenetet!
– Isten őrizz! Első dolgom lesz átadni.
Az  idős  asszony  gyöngéden  nézett  Gerdre,  és  könnyek  futottak  végig

jóságos, öreg arcán. Biccentett búcsúzóul, és elsietett.
Gerd hosszan nézett utána, míg végleg el nem tűnt a távolban. Aztán mély

sóhajjal megfordult, és elindult még beljebb a parkba. Egyedül akart maradni
egy kicsit, hogy leküzdje azt a furcsa nyugtalanságot, melyet a Juanitával való
találkozás keltett benne.

Juanita  azonnal  fölismerte  Gerdet,  mikor  meglátta.  Úgy  összezavarta
azonban  a  váratlan  találkozás  ijedelme,  hogy  maga  sem  tudta,  szeretné-e
megszólítani, vagy sem. És valami nagyon nőies félénkség is ébredt benne, ami
visszatartotta.

Lassan,  bizonytalan  léptekkel  ballagott  tovább.  Szeretett  volna
visszafordulni  hozzá,  úgy  érezte,  mégsem  mehet  el  mellette  úgy,  mintha
idegen volna,  hiszen  ő volt  az  egyetlen barátja  ebben az idegen  országban.
Próbálta elképzelni, vajon mit gondolna róla Gerd, ha odalépne hozzá, és így
szólna: „Az öcséd felesége vagyok, ne menjünk el így egymás mellett, hiszen
olyan  kevés  barátom  van  ezen  a  világon!”  És  mégis  továbblépdelt,  egyre
távolabb Gerdtől, csak a gondolatai nem bírtak tőle elszakadni. Vajon most is
olyan lágy és meleg a hangja?

Aztán próbálta meggyőzni magát,  hogy nem is Gerdet látta,  csak valami
hozzá nagyon hasonló idegent.  De a lelke mélyén sajgó érzés támadt,  hogy
valami csodálatosat, megismételhetetlent elszalasztott.

Eredetileg  vásárolni  akart,  csak  a  szép  idő  miatt  indult  el  gyalog.  Most
azonban elment a kedve az üzletektől,  sokkal inkább vágyott egy magányos
sétára  a  néptelen  városligetben.  Lekanyarodott  hát  az  egyik  kis  ösvényre.
Elment  a  játszótér  mellett,  ahol  pesztonkák  ügyeltek  a  sárga  homokban



játszadozó  kicsinyekre.  Különben  egy  lélek  sem  járt  a  ligetben,  mindenütt
béke és csönd honolt. Juanita nyugodtan a gondolataiba merülhetett.

Végül elért a nagy tóhoz a liget mélyén, melynek egy keskenyebb részén
kecses hidacska ívelt át. A híd mellett pad is volt. Juanita letelepedett, mivel
elpilledt kissé a nagy melegtől és a hosszas sétától. Jó darabig elüldögélt itt, a
mély csönd álmodozó révületbe ringatta. Ernyője végével titokzatos ábrákat
rajzolgatott a kavicsos talajra, és teljesen megfeledkezett a környező világról.

Az apró fahídon közeledő léptek dobogtak. Juanita fölriadt álmodozásából.
Fölkapta  a  fejét,  s  a  zaj  irányába  nézett.  Hevesen  összerezzent.  Riadt,
bizonytalan  tekintete  egy  örömtől  fölragyogó  szempárra  szegeződött.  Gerd
Falkner állt előtte.

Ő  is  összerezzent  a  váratlan  látványtól,  és  megkövülten  bámulta  az
asszonyt. Tekintetük egymásba fonódott, s nem tudták, egy pillanat telt el így
vagy egy egész örökkévalóság. Mindenről megfeledkezve merült el egymásban
a két szempár, és ez a végtelen pillanat megpecsételte a két ember sorsát.

Először Gerd tért magához a révületből. Kalapot emelt, és közelebb lépett.
– Juanita? Juanita Falkner? – kérdezte izgatottan.
A lány eperajka elbűvölő mosolyra húzódott, melynek édessége Gerd lelke

mélyéig hatott. Nagy levegőt vett, és így válaszolt:
– Én vagyok, igen… és maga Gerd Falkner.
Gerd megfogta a kezét, és lovagias mozdulattal az ajkához emelte.
– Nita… kedves Nita… hát megismert?
– Igen – felelte fölindultan a lány. – Már az előbb, mikor megláttam.
– Mégis hagyta, hogy továbbmenjek?
A lány ajkán megint az az édes mosoly jelent meg, amelytől Gerd ereiben

vad száguldásba kezdett a vér.
– Nem mertem megszólítani… túl gyáva voltam.
– Én pedig nem ismertem meg azonnal… csak később sejtettem meg, hogy

kegyed lehetett,  és  aztán beszéltem Tinával,  és ő pontosan elmondta,  hogy
milyen ruhát visel. És akkor már biztos Voltam benne, hogy kegyed volt az…
illetve hogy te voltál, Nita, te! Ugye tegezhetlek, ugye nem tagadod meg tőlem
ezt az előjogot?

Nita zavarba jött, de ettől csak még bájosabb lett.
– Dehogyis,  Gerd – csóválta  a  fejét.  –  Butaság  volna olyan  szertartásos

tónusban társalogni. Hiszen… hiszen a sógorom vagy.
Gerd  erre  a  szóra  mélyen  a  szemébe  nézett.  A  lány  tekintete  hirtelen

elborult, mintha kihunyt volna belőle az öröm fénye. Arcocskáján szenvedés és
szomorúság tükröződött.

– Pedig  én  nem  a  sógor  jogán  tegeznélek,  Nita,  hanem  a  régi  barátén.
Nagyon nehéz szívvel hagytalak el annak idején abban a hideg és nyomasztó



környezetben, amelynek a hatását a saját bőrömön is megtapasztalhattam. Ó,
Nita… végtelenül boldog vagyok, hogy újra találkozhattam, veled! Pedig már
üzentem  neked  Tinával,  de  most  személyesen  is  beszélhetünk.  Nagy-nagy
öröm ez nekem! Leülhetnék melléd néhány percre?

Nita odébb húzódott, hogy helyet adjon neki. Úgy érezte, hogy amit átél,
túlságosan is szép ahhoz, hogy igaz legyen. Mintha álmodna.

– Hogy megy a sorod, Nita? – kérdezte halkan a fiatalember. 
Nita arca még jobban elfelhősödött.
– Ne is kérdezd, Gerd! Tudod, hogy az öcsédhez mentem feleségül, és nem

volt senki olyan közeli barátom, aki megóvhatott volna ettől az elhamarkodott
döntéstől. Neked nem tudok illedelmes hazugságokat mondani. Én jóformán
vakon  rohantam  ebbe  a  házasságba,  végig  sem  gondolhattam,  mit  teszek.
Olyan szörnyű gyorsan ment minden… úgy hittem, hogy találtam egy szívet,
ami igazán az enyém, és gondolkodás nélkül kaptam utána. Azt hiszem, eleget
is  mondtam ezzel,  Tina szerint  te mindenkinél  jobban ismered Dolfot.  Hát
most már én is ismerem.

Szívet  tépő  keserűség  csengett  az  asszony  szavaiban.  Gerd  lángoló
tekintettel, fájdalmas együttérzéssel nézte a szenvedéstől megtört, fiatal arcot.
Megszorította Nita kezét.

– Nita… miért is nem tudtalak megvédeni! Most már késő…
– Igen… késő – lehelte Nita,
Sötét,  égő  tekintettel  nézték  egymást.  A  lelkük  találkozott  ebben  a

pillantásban.
Nita édes vigaszt érzett, hogy Gerd együtt érez vele fájdalmában. Boldoggá

tette  a  tudat,  hogy  vele  van  hű  barátja  és  segítője,  aki  gyermekkori
elhagyatottságában karolta föl, és azóta is láthatatlan őrangyalként óvja. Azt
nem tudatosította magában, hogy a hálás szeretetnél sokkal melegebb érzés is
támadt a szívében – talán azért nem, mert ez az érzés mindig is olt szunnyadt
benne.  Csak annyit  tudott egészen világosan,  hogy Gerd jelenléte egy szép.
álom beteljesülését jelenti számára.

Gerd  szívében  egészen  más  érzelmek  dúltak.  Ő  fölismerte  ebben  a
pillanatban, hogy szereti Nitát, és szilaj természete lázadozott az ellen, hogy ez
a fölismerés  egyet  jelent  az  örök  lemondással.  Forró  vére  vadul  száguldott
ereiben,  s  úgy  érezte,  elég  erős  hozzá,  hogy  akár  az  egész  világgal  is
szembeszálljon ezért  az imádni való, édes teremtésért.  Ebben a pillanatban
Nita sóhajtott egyet, kiegyenesedett, és összekulcsolta a két kezét.

Nos hát, most az öcséd felesége vagyok, és későn ismertem föl, hogy nem
illünk egymáshoz.



Gerd összerezzent  a szóra:  „az öcséd felesége!”  Mintha lángbetűkkel állt
volna  hirtelen  szeme  előtt  a  parancsolat:  „Ne  kívánd  a  te  felebarátod
feleségét!”

Gerd fölpattant, és elhátrált Juanitától. Arcából kifutott á vér, keze ökölbe
szorult.  Arcizmai  görcsösen  megfeszültek,  s  kétségbeesetten  igyekezett  erőt
venni magán. „Az öcséd felesége!” Bárki mással szembeszállt volna Juanitáért,
bárkivel  megküzdött  volna…  de  a  saját  fivérével  semmiképp.  Bármennyire
elidegenedtek is egymástól, Dolf mégis édesfia az ő apjának. Tehetetlen volt
vele szemben.

Nitát  megijesztette,  nyugtalanította  a  férfi  arcán  tükröződő  belső
küzdelem. Riadt tekintete láttán Gerdnek végül is sikerült kissé összeszednie
magát.  Juanitát  nem  szabad  fölzaklatni,  megzavarni  a  fejét.  Nem  szabad
szegény,  gyönge  vállára  még  újabb  küzdelmeket,  szenvedéseket  terhelni,
gondolta. És még ha elárulja is tiszta, ártatlan tekintete, hogy az ő szívében is
melegebb érzelmek ébredtek ezen a végzetes órán, Gerdnek nem szabad ezt
észrevennie,  nem,  neki  erősnek,  nyugodtnak kell  maradnia  – mindkettejük
érdekében.

A fiatalember sóhajtva ült vissza a padra, Nita mellé.
– Bocsásd  meg  a  hevességemet,  Nita!  Csak  tudod,  van  egy  húrja  a

szívemnek,  amely  éles,  diszharmonikus  hangot  ad,  ha  az  öcsém  neve
elhangzik. Dolf a férjed… ne rontsuk el ezt a ritka pillanatot azzal, hogy róla
beszélünk!  Azt  hiszem,  át  tudom érezni  a  szenvedéseidet,  a  lelked  minden
rezdülésére  válaszol  az  enyém.  Szerintem  mi  szavak  nélkül  is  megértjük
egymást. Én mindig is úgy éreztem, hogy összetartozunk, attól a pillanattól
fogva, hogy a kezembe kapaszkodva átlépted a szülőházam küszöbét. Apád az
én anyámhoz küldött, az ő védelmébe ajánlott. Nem tudta, hogy ő már halott.
Te pedig  sírtál  a  kedves  Maria  néni  után,  és  akkor  úgy éreztem,  mintha a
húgocskám volnál, elhagyott, védtelen kis testvérem. Emlékszel  még, mikor
este bementem hozzád, hogy megvigasztaljalak?

Nita álmodozó mosollyal bólintott.
– Igen, Gerd, sok nehéz órán segített át ez az emlék, rengeteget gondoltam

rá.
– És azt is tudod, miért éppen az anyámhoz akart apád elküldeni?
Juanita fölsóhajtott.
– Azt hiszem, nagyon tisztelhette.
– Ennél  sokkal többet  érzett  iránta – felelte a fiatalember,  és komolyan

nézett  Juanita szemébe.  – Apád egykor szerette az  én anyámat,  olyannyira
szerette,  hogy el  is  hagyta  a hazáját,  mikor anyám az apámnak nyújtotta a
kezét, és ezzel megfosztotta őt minden reménytől.



Nita  szeme  olyan  boldogan  ragyogott  föl  erre,  hogy  Gerd  alig  tudta
megőrizni a nyugalmát.

– Ó, hát akkor már értem, miért szerettelek meg azonnal, és miért éreztem
mindig úgy, hogy lélekben rokonok vagyunk!

Gerdet mélyen megindította a fiatalasszony szavaiból sugárzó öntudatlan
lelki tisztaság. Megragadta Juanita kezét, lehunyt szeméhez szorította, aztán
áhítatosan megcsókolta.

– Kicsi Nitám… milyen jól mondod. Igaz: a mi lelkünk rokon, és nagyon
boldoggá tesz, hogy ezt te is érzed, és ki is mondód. És örülök, hogy ezen a
napon összehozott minket a véletlen. Még ha el is kell válnunk igen hamar,
tudni fogom, hogy úgy gondolsz rám, mint egy hűséges testvérre,  mint egy
odaadó barátra. Ugye, Nita… ugye, így fogsz gondolni rám?

Nita nyugodtan, hosszan nézett a szemébe, bár arcába szökött a vér a férfi
esdeklő tekintetétől.

– Igen,  Gerd,  úgy  lesz.  És  ígérd  meg,  hogy  nem  válunk  meg  végleg
egymástól. Örömöt és erőt ad majd, ha tudom, hogy valahol a nagyvilágban él
egy hű barátom, egy testvérem, egy lélek, aki megért, aki hozzám tartozik. Ó,
Gerd… ha korábban is  tudhattam volna ezt,  ha ilyen biztos lehettem volna
benne, akkor talán sok minden másként alakul, akkor talán nem lettem volna
olyan meggondolatlan. Nem kaptam volna úgy az első kéz után, amely felém
nyúlt, s amelyet erősnek és tisztának hittem. Istenem, Gerd, ha tudtam volna,
hogy te… hogy… nem, nem, nem is akarok erre gondolni többet. Csak örülni
szeretnék tiszta szívből, hogy végül mégis rád találtam.

Juanita  tekintete  mély  érzelmeket  tükrözött,  ám  egyszersmind  annyi
tisztaság, ártatlanság is sugárzott belőle, hogy nyilvánvaló volt, sejtelme sincs,
mi is az az érzés,  amely egymáshoz köti szívüket. Gerd mindenképpen meg
akarta őrizni benne ezt a gyanútlan ártatlanságot.

– Jól van, kedves, kicsi Nitám, ezt megjegyezzük magunknak, és hálásak
leszünk a gondviselésnek ezért az óráért.

Nita boldogan bólogatott. Még egy darabig elbeszélgettek Gerd utazásairól
és jövőbeli terveiről. Expedícióin sok értékes anyagot gyűjtött, s most előbb
nyugalomra  volt  szüksége,  hogy  alaposan  földolgozhassa  őket,  mielőtt  új
vállalkozásba  fogna.  Ez  az  időszak  akár  évekig  is  eltarthat.  Gerd  örömmel
hallotta,  milyen pontosan ismeri  Nita  a már  megjelent  műveit.  Az  asszony
egészen  belepirult  a  lelkes  buzgalomba,  és  Gerd  szíve  összeszorult  a
fájdalomtól, hogy nem maradhat mellette. Milyen kitűnő, okos, megértő társa
lehetne! És milyen szép, milyen bájos… Ezt az édes arcot fogja ezentúl ébren
és álmában is maga előtt látni.

Olyan  melege  lett  hirtelen,  hogy  levette  a  kalapját,  és  mintegy
menekülésképpen mondta Nitának:



– Most már sajnos el kell válnunk, Nita… nincs több időm.
Nita ijedten nézett rá, ajka fájdalmasan megremegett. Nagyot sóhajtott, s

elővette az óráját.
– Istenem, már ilyen késő van? Hogy elszaladt az idő! Nekem is sietnem

kell haza. Dolf nyilván nem tudhatja meg, hogy itt vagy, ugye?
– Nem,  kérlek,  titkold  el,  ha  egy  mód van  rá,  az  apám  miatt.  Őt  talán

bántaná, hogy itt jártam, és be sem néztem hozzájuk.
– Ahogy akarod, Gerd. De az apád mostanában beteges és nagyon levert.

Ne légy könyörtelen hozzá… megbánhatod, ha ő már nem lesz.
Gerd megcsókolta a kezét.
– Hozzá nem vagyok könyörtelen, még levelezünk is, bár nem sűrűn. – A

mostohám az,  aki  közénk áll.  De erről  ne is  beszéljünk többet… jobb nem
bolygatni.  Isten  áldjon,  Nita…  és  ne  felejtsd  el,  hogy  ha  szükséged  van
valakire, aki tűzön-vízen át hűséges hozzád, akkor csak hívj.

Juanita  ragyogó szemmel  nézett  az  erélyes,  férfias  arcba,  és  ujjongott  a
szíve.

– Isten áldjon, Gerd… nyilván sokáig nem láthatlak újra. De tudom, hogy a
lelkünk mindig egymásra talál, és ez nagyon boldoggá tesz. Soha többé nem
leszek magányos.

A szavaiból áradó gyöngédség a szíve mélyéig megrázta Gerdet. A hirtelen
támadt  szenvedély  forró,  vad  nyargalással  hajtotta  szívébe  a  vért,  arca
elsápadt,  s  izmai  görcsösen  megfeszültek.  Szeretett  volna  térdre  esni  az
asszony  előtt,  átölelni  és  könyörögni,  hogy  ne  hagyja  el.  Mégis  megőrizte
önuralmát,  csak  a  tekintetének  nem  tudott  parancsolni,  az  szívbéli
gyötrelemről árulkodott.

Így álltak egy darabig,  kéz a kézben,  egymás szemébe nézve.  Nita egész
testében  megremegett,  s  a  szeme  különös  fénnyel  ragyogott  föl.  Tudták
mindketten, hogy sosem feledhetik el ezt a pillanatot, hogy a lelkük ezentúl
mindig egymás felé húzza őket. Ám csak Gerd tudatosította magában, hogy
voltaképpen milyen érzelem fűzi őket egymáshoz. Nita átadta magát a pillanat
varázsának  gondolkodás,  magyarázkodás  nélkül.  Gerd  keményen  küzdött
önmaga és a szenvedély ereje ellen. Ő fölismerte a veszélyt.

– Isten áldjon, Gerd!
– Isten áldjon, Nita!
Még  egy  utolsó,  meleg  kézszorítás…  aztán  Juanita  hirtelen  mozdulattal

elfordult és elsietett. Gerd hosszan nézett utána, s fájdalmasan, nehezen vette
a levegőt.  Úgy érezte,  a  napsugár  tűnik el  életéből,  méghozzá épp abban a
pillanatban, mikor először láthatta meg teljes ragyogásában. A keresztúthoz
érve  Nita  még  utoljára  visszafordult.  Ott  állt  a  vakító  napsütésben,  fehér



ruhás, karcsú kis alak. Intett Gerdnek, az meg kalapot emelt. Aztán az asszony
végképp eltűnt a liget bokrai mögött.

Gerd még mindig mozdulatlanul állt. Komor, sötét tekinteti tel nézett maga
elé, fájdalmas gondolatokba merülve.

– Ne kívánd a te felebarátod feleségét! – suttogta maga elé.
Fölsóhajtott,  leroskadt  a  padra,  és  ajkát  arra  a  helyre  szorította,  ahol

Juanita keze a karfához ért.
Még soha egyetlen nő nem nyert hatalmat Gerd szívén. Hiába volt heves

természetű,  még  senki  sem  zavarta  meg  lelki  nyugalmát.  Most  pedig  úgy
érezte, csak azért ment el eddig közömbösen a nők mellett, mert a szíve előre
sejtette,  hogy  Juanita  az,  aki  tökéletes  társa  lehet,  az  a  Juanita,  aki  egy
végzetes  véletlen  folytán  az  öccséhez  mént  feleségül,  s  így  végképp
elérhetetlenné vált számára.

Sosem hitte volna,  hogy valaha  is  lesz  asszony,  aki  komolyabb szerepet
játszhat az életében. Még csak egy órája, mikor Tina megemlítette, hogy meg
kéne  nősülnie,  csak  fölényesen  mosolygott,  és  most?  Most  egész  lelkét
betöltötte a végtelen sóvárgás egy olyan asszony után, aki sosem lehet az övé,
aki az öccsének esküdött örök hűséget. Éppen Dolfnak, akinek sejtelme sem
lehet  arról,  milyen  értékes  kincset  birtokol,  s  aki  csakis  önzésből  és
haszonlesésből láncolta magához.

Dolf nem szeretheti Nitát érdeme szerint, ez nyilvánvaló már csak abból is,
hogy állandóan más nők után jár, és kicsapongó életet él. 

A  sors  iróniája,  hogy  azt  a  kincset,  amelyért  ő  az  életét  is  boldogan
odaadná, egy másik férfi közömbösen elhajítja. Csakhogy ez a másik férfi nem
más, mint az ő fivére… és a kincs törvényes birtokosa.

Gerd komor gondolatokba merülve baktatott vissza a Lessing utcába… más
emberként tért vissza, mint aki csak egy órája eljött onnan: olyan emberként,
aki  egyszerre  tapasztalta  meg  a  legnagyobb  boldogságot  és  a  legmélyebb
szenvedést.

XI.

Juanita  különös  hangulatban  tért  haza.  Őt  nem  kínozták  komor
gondolatok. Sosem tapasztalt  mély boldogság és csöndes öröm töltötte el  a
lelkét. Nem tett magának szemrehányást azért, hogy a szíve olyan készséges
örömmel fordult Gerd Falkner felé. Az ő szíve ártatlan volt és tiszta. Pontosan
érezte, hogy semmi olyat nem vesz el a férjétől, amire az jogot formálhatna.
Amit Gerdnek tartogatott, az sosem volt Dolfé, és soha nem is lehetett az övé.
Lélekben annyira eltávolodott már a férjétől, hogy természetesnek érezte, ha a
legtisztább, leghőbb érzelmeit annak a férfinak ajándékozza, aki kisgyerekkora



óta  a  leghűbb  barátja  és  segítője  volt,  s  akire  mindig  olyan  áhítatos
bizalommal nézett föl, mint valami ideálra.

Ettől  a  naptól  fogva  megingathatatlan,  csöndes  boldogság  töltötte  el
Juanitát,  Az  asszony  újra  kivirágzott,  mint  egy  növény,  mely  hosszas
nélkülözés után végre táplálékhoz és melengető napsugárhoz jut.

Egyúttal  végképp  elszakadt  a  férjétől.  Csak  az  étkezések  alkalmával
találkoztak, ezek a szokott illedelmes keretek között zajlottak. Juanita most
már csak a saját magáé volt.

Tina azonnal  közölte  vele  Gerd üzenetét,  amint  hazaért  a  ligetből.  Nita
mosolyogva hallgatta végig, aztán az idős asszony nyakába borult.

– Magam  is  találkoztam  és  beszéltem  vele,  édes  Tinám,  véletlenül
összetalálkoztunk. És én nagyon-nagyon örülök ennek!

Gerd  Falkner  sehogy  sem  talált  lelki  nyugalmat  a  Juanitával  való
találkozása óta. A két napot, melyet még rokonainál tölthetett, a legteljesebb
lázas nyugtalanság jellemezte. Ha magára maradt, azonnal az ablakhoz sietett,
abban  a  reményben,  hogy  talán  megláthatja  Juanitát  odalent  sétálni  vagy
kocsikázni. Az utcát járva minden karcsú, fehér alakot megbámult, hátha Nita
az.  Ha  rokonaival  beszélgetett,  úgy  kellett  kényszerítenie  magát,  hogy  oda
tudjon figyelni rájuk. Álmában és ébren csak Juanita bájos arcát, csoda szép
sötét szemét látta maga előtt.

Mikor  hazaért  a  ligetből,  Lotti  emlékeztette  az  ígéretére,  hogy  aznap
délután  még  sétálni  megy  vele.  Készségesen  állt  a  kislány  rendelkezésére.
Frohnénál  beszerezték  a  Lotti  igényei  szerint  „óriási  és  álomszép”  doboz
bonbont, aztán egy gyönyörű rózsacsokrot is vett a kislánynak. Ő büszkén és
boldogan  feszített  unokabátyja  oldalán,  és  forrón  áhította,  bár  jönne  arra
doktor  Bruckner  is,  hogy  láthassa  őt  dicsősége  teljében.  Kívánságát
meghallgatta az ég – a piactéren Brucknerbe botlottak.

Lotti  diadalmasan büszkélkedett  kincseivel,  mire a doktor mulatságosan
irigy képet vágott.

– Ó,  és  ezt  a  sok  csodálatos  finomságot  mind egyedül  akarja  megenni?
Bárcsak kegyeddel tarthatnék! – sóhajtotta, s le nem vette volna a szemét a
kislány ragyogó arcáról.

Lotti meglepetten mérte végig.
– Hát a doktor úr is imádja a pralinét?
Bruckner szívére szorította a kezét, s tekintetét az ég felé forgatta.
– Szenvedélyesen rajongok érte – füllentette lelkiismeretlenül.
– Jaj,  hát  ezt  nem tudtam.  Azt  hittem,  a  neves  férfiak  fölötte  állnak az

efféle gyarlóságoknak.
– Én bizony nem, Lotti kisasszony.



– Hát akkor csatlakozhat hozzám a pralinéevésben, majd ha legközelebb
ellátogat hozzánk.

– Na de vajon marad-e addig belőle? – tudakolta aggodalmasan Bruckner.
Lotti fölnevetett.
– Személyesen  gondoskodom  róla,  hogy  megkapja  a  részét.  A  legszebb

darabokat teszem félre magának.
Bruckner  fölsóhajtott  a  boldogságtól,  hogy  ezt  a  bájos  arcocskát

csodálhatja.
– Mégiscsak szép az élet – mondta lelkesen.
– Istenkém, hát ennyire rajong az édességért, doktor úr? – kacagott Lotti.
– Édessége válogatja – vágta rá Bruckner olyan ragyogó tekintettel, hogy

Lotti elpirult és lesütötte a szemét.
Gerd mosolyogva hallgatta évődésüket.
– Velünk tart egy darabon, doktor úr, vagy talán siet valahová?
– Szívesen csatlakoznék, ha nem zavarok.
Középre vették Lottit, és hármasban sétáltak tovább.
– Istenem, be csodálatos! – sóhajtotta az ifjú hölgy.
– Mi olyan csodálatos? – érdeklődött Bruckner.
Gerd gondolataiba merülve lépkedett mellettük.
– Egy óriási  doboz bonbon, egy káprázatos rózsacsokor és jobbról-balról

egy-egy  gavallér,  akiknek  hírétől-nevétől  zeng  az  egész  világ!  –  sóhajtotta
lelkesülten a kislány. – Ezenkívül még a nap is süt, és rengeteg kíváncsi szem
csodálhat meg… igazán fontos embernek érzem magam.

Bruckner gyöngéden fölnevetett.
– Mekkora gyerek kegyed, Lotti kisasszony… és milyen kedves mondta, és

mélyen Lotti szemébe nézett.
A kislány előbb tiltakozni akart a „gyerek” ellen, mondván, hogy egy ifjú

hölgynek  kijár  a  tisztelet,  de  ahogy  a  férfi  ragyogó  tekintete  találkozott  az
övével,  elnémult.  Szótlanul  ballagtak tovább,  majd befordultak egy csöndes
mellékutcába. Itt egy kocsi jött szembe.

– Nézd, Gerd, az ott Falknerék kocsija, a két hölgy ül benne, gyorsan bújj
doktor Bruckner mögé, nehogy meglásson a mostohád! – hadarta Lotti.

Gerd összerezzent, s a doktor mögé húzódott, ám a tekintetével követte a
kocsit.  Látta  a  mostohája  büszke  alakját,  elegáns  öltözékét:  jéghideg,  még
mindig szép asszony. De nem időzött rajta a tekintete, mert mellette karcsú
fiatalasszony ült, aki álmodozva, vágyakozóan nézett maga elé.

Gerd nem tudta levenni a szemét a déliesen meleg színű, édes arcocskáról,
és mintha Nita megérezte volna, hogy nézi. Az utolsó pillanatban, mielőtt a
kocsi  elrobogott  volna  mellettük,  fölemelte  a  fejét,  és  ránézett  Gerdre.  Vér



szökött az arcába, s a szeme fölragyogott. Önkéntelenül heves mozdulatot tett
Az anyósa értetlenül fordult felé.

– Mi lelt, Nita?
A kocsi  közben  már  elhagyta  a  kis  csoportot.  Nita  azonnal  összeszedte

magát.
– Semmi,  mama,  megszúrt  egy  biztosítótű  –  vágta  rá  gyorsan,  hogy

elterelje Helene figyelmét.
Lotti a kocsi után bámult.
– Láttad a sógornődet,  Gerd? Mondd, hát nem elragadó? Rajongok érte,

olyan gyönyörű, és azt hiszem, a szíve is jó. De majdnem mindig szomorú,
egyáltalán nem látszik boldognak.

Gerd megszorította Lotti karját.
– Édes, kicsi Lottim, neked igazán aranyból van a szíved.
Doktor  Bruckner  azonban  hamar  elterelte  Lotti  figyelmét  a  borongós

gondolatoktól, és hamarosan megint belemerültek a vidám tereferébe. Gerd
azonban némán lépkedett mellettük, és Nitára gondolt.

Doktor Bruckner másnap vacsorára volt hivatalos Hosrstékhoz. Desszert
után Lotti előhozta a bonbonját, és letelepedett a doktor mellé.

– Na most, doktor úr, végre kedvünkre csemegézhetünk Gerd ajándékából.
Én már tüzetes vizsgálat tárgyává tettem a pralinékat.  Nézze ezeket a piros
sztaniolosakat, mondhatom, mesések. Szívből ajánlom a félhold alakúakat is,
azok  krémesek.  Ezek  pedig  likőrrel  vannak  töltve.  Lásson  hozzá,  kedves
doktor!

Bruckner látta, hogy nincs mese, édességet kell enni. Lotti fáradhatatlanul
kínálgatta.  A  fiatalember  igyekezett  legalább  a  likőrös  bonbonhoz  tartani
magát.

– Merő felebaráti szeretetből teszem, Lotti kisasszony, ez nem kegyednek
való, még kipirul tőle az orra – magyarázta.

– Tényleg? Piros lesz tőle az orrom? – mulatott a kislány.
– A likőrtől egész biztosan.
Lotti erre erélyesen elhúzta a fiú elől a likőrösöket.
– Akkor maga se egye! Nem hiszem, hogy nagyon emelné a megjelenése

fényét, ha vörös volna az orra.
Mindenki  nevetett.  Gertrud asszony  végül  megkönyörült  a  doktoron,  és

elkobozta a pralinés dobozt.
– Nem is annyira a vörös orrok aggasztanak, mint inkább a gyomorrontás

– mondta nevetve.
–  Na de mamus – duzzogott Lotti, a doktor úgy rajong az édességért, miért

nem hagyod, hogy csipegessen?



– Nem, nem, hálásan köszönöm, de most már igazán eleget ettem – vágott
közbe a doktor.

– Akkor, mondhatom, nem valami nagy igényű – vont vállat Lotti.
– Küzdenem  kell  a  férfihoz  méltatlan  gyöngeség  ellen,  Lotti  kisasszony.

Meg aztán nem is akarom elenni mindet kegyed elől.
– Ó, pedig én igazán szívesen adom.
– Majd legközelebb,  Lotti  kisasszony – felelte  Bruckner,  és  hálája  jeléül

kezet csókolt.
Lotti fülig pirult. Ez persze nem kerülte el Gertrud asszony figyelmét. De

észrevette azt is, hogy Gerd nagyon csöndes és szórakozott. Ezt már tegnap is
megfigyelte.  Vacsora  után  kettesben  maradt  az  unokaöccsével.  Lotti  a
szomszéd szobában csevegett az apjával és Brücknerrel.

– Valami baj van, Gerd? – kérdezte halkan az asszony.
Gerd megszorította a kezét.
– Semmi, nénikém.
– Sikerült beszélned Tinával?
– Igen, minden pompásan összejött.
– Akkor nyilván rossz híreket kaptál tőle.
Gerd nehezen vette a levegőt.
– Rossz híreket? Hát, mondhatom, hogy rosszakat! Tudom, hogy Juanita

boldogtalan  az  öcsémmel.  És  ezen  nem  lehet  változtatni,  sehogy  sem
segíthetek rajta! Juanita nagyon bátran és nyugodtan viseli a sorsát. Kérlek,
ne is beszéljünk erről többet… nagyon fáj!

Gertrud asszony anyás aggodalommal simogatta meg a fejét.
– Ne vedd így a szívedre, Gerd. Jellemző rád, hogy a világ minden baját

magadra veszed. Legyen már eszed, hát nem a te hibád!
Gerd megcsókolta a kezét, és rámosolygott.
– Igazad van, Gertrud néni,  nem az én hibám. Összeszedem magam, ne

félj, amint újra a munkámmal foglalkozhatom.
Nitával való találkozásáról nem ejtett szót.
Másnap elutazott a városból. Albert Horst ki akarta kísérni a vonathoz, de

az utolsó pillanatban föltartotta valami fontos üzleti megbeszélés. A két hölgy
viszont még nem öltözött föl kimenéshez, úgyhogy ők sem kísérhették el. Így
aztán  gyöngéd  búcsúzkodás  után  egyedül  indult  az  állomásra.  Nem  ült
kocsiba,  gyalogolni  volt  kedve  a  hosszú  vonatozás  előtt.  A  poggyászát  már
kivitte a vonathoz egy Szolga. Gerd végigment a Lessing utcán, átvágott egy
téren, majd rátért a korzóra, mely az állomásig vezetett.

Megkönnyebbült,  hogy  elhagyhatja  a  várost.  Vágyott  már  a  komoly
munkára,  mely  eltereli  majd  a  gondolatait  a  szívét  betöltő  érzelmekről.  Itt
túlságosan is sok ideje volt arra, hogy Nitára gondoljon és arra, hogy talán



találkozhatnának  még  egyszer.  Érezte,  hogy szüksége  van a  munkára,  csak
annak segítségével nyerheti vissza lelke nyugalmát.

Ahogy gondolataiba  merülve befordult  az állomáshoz vivő útra,  hirtelen
egy járókelőbe ütközött. Fölpillantott, és rémület hasított a szívébe. Az apja
állt előtte. Teljesen megőszült, az arca sápadt volt és búskomor. Gerdet a szíve
mélyéig  megrázta  a  látvány.  Mozdulatlanul,  megdermedve  álltak  így  egy
darabig, és nézték egymást.

– Apám!  –  kiáltotta  végül  Gerd  szívhez  szóló,  könyörgő  hangon,  mikor
végre sikerült összeszednie magát.

Bernhard Falkner hajlott háta kiegyenesedett, arca fölragyogott.
– Hallottam, hogy itt vagy L…-ben, Gerd, az öreg Steckner könyvelő látott

tegnap. Ma reggel ezért elmentem a Lessing utcába, hogy legalább messziről
lássalak.  Épp akkor lépett  ki  Horstéktól  egy szolga.  Koffert  cipelt,  amelyen
megláttam a monogramodat. Követtem a szolgát, mert azt hittem, hogy téged
is már az állomáson talállak. De csak leült egy padra, hogy megvárjon. Akkor
magam is visszafordultam, és itt vártam rád.

Az öregúr halkan, fojtott izgalommal beszélt. Gerd szíve csak úgy kalapált
örömében,  s  a  szeme  boldogan  csillogott.  Megragadta  az  apja  kezét  és
megszorította.

– Hát látni akartál, találkozni akartál velem?
– Természetesen, ha te már nem találod az utat hozzám – felelte keserűen,

fájdalmasan az apja.
Gerd erősebben szorította a kezét.
– Szeretted volna, ha meglátogatlak?
Az öregúr hosszan, fájdalmasan nézett a szemébe.
– Hát nem vagy a fiam? Nem az a legtermészetesebb, hogy ezt kívánjam?
Gerd habozott egy kicsit, aztán halkan felelte:
– Nem tudtam,  apám…  Azt  hittem,  haragszol  rám,  és  nem akarsz  látni

többet.
Most Bernhard Falkner szorította meg erősen a fia kezét.
– Nem, nem úgy van, nem haragszom rád…. már rég nem. Megértettem,

hogy miért mentél el… és miért nem tértél vissza többé.
– Apám!  Édesapám!  –  kiáltotta  Gerd.  Szívéig  hatott  az  apja  arcáról

leolvasható gyötrelem.
Falkner legyintett.
– Hagyd el… Megérdemeltem, amit kaptam. De most… most már annyira

hiányoztál  nekem,  hogy  nem  bírtam  tovább…  hát  idejöttem,  hogy
megvárjalak.

Gerd könnyekig meghatódott.



– Apám,  édesapám…  köszönöm,  hogy  ezt  mondod!  Te  is  végtelenül
hiányoztál nekem, de vártam, hogy hívj.

– És ha most hívlak? Még mindig elkerülnéd a házamat?
Gerd szeme ragyogott.
– Nem, apám, dehogy. Most, mindezek után már tudnám, hogy semmi sem

állhat közénk. Te újra a szívedbe fogadtál, hát én is meg fogom találni az utat
hozzád. Most ugyan el kell utaznom, de eljövök újra, ha a munkám engedi. És
akkor… akkor eljövök hozzád is, édesapám.

Bernhard Falkner föllélegzett, s halványan elmosolyodott.
– Jól, van, én várok rád… de aztán jöjj hamar!
– Igyekezni  fogok,  csak  éppen…  többfelé  elköteleztem  magam,  ezt

figyelembe kell venni.
Az öregúr megint elmosolyodott, de most büszkén, örömtől ragyogva.
– Híres ember lettél, Gerd, és férfi a talpadon. Büszke vagyok rád, tényleg

helyesén választottál hivatást. Ez a büszkeség tartott életben akkor is, amikor
csalódnom  kellett  az  öcsédben.  Súlyos  csapás  volt,  de  nincs  jogom
panaszkodni… ezen a földön minden bűn megkapja méltó büntetését.

– Édesapám! – kiáltotta könyörgő hangon Gerd.
Az apja keserű mosollyal legyintett. Aztán erőt vett magán.
– Indulj,  fiam,  mert  még  lekésed  a  vonatot.  Isten  áldjon  és…  a

viszontlátásra.
– A viszontlátásra, apám.
Hosszan, komolyan néztek egymás szemébe, s szorították egymás kezét.
– És ezentúl ne olyan szűkszavúan írj, jó?
– Nem…  most,  hogy  már  tudom,  eljutnak  hozzád  a  szavaim,  szívesen

megosztok veled mindent, ami foglalkoztat. Isten áldjon, édesapám… és még
egyszer köszönöm, hogy találkozni akartál velem!

Elváltak  egymástól,  ám  e  kurta  találkozás  során  mindkettejük  szívében
leomlott  a  fal,  amely  eddig  szétválasztotta  őket.  Gerd  sajátosan  megindult
hangulatban  helyezkedett  el  a  vonatban,  hogy  újra  elhagyja  szülővárosát.
Roppant benyomást tett rá ez a néhány rövid nap, a lelke legmélyéig megrázta.
Az apjával való találkozás kimosta szívéből a keserűséget, a Nitával való pedig
különös módon megváltoztatta egész életéi, új jelentést adott neki.

Lehunyt  szemmel  hátradőlt  az  ülésen,  és  a  lelkében  ébredt  ismeretlen
érzéseken tűnődött.  Az apja  bűne… milyen jelentéktelenné vált  egyszerre  a
szemében, most, hogy látta, mennyire könnyű bűnbe esni.

Rengeteg megerőltető munka várt  rá.  Féktelen,  kirobbanó erővel vetette
magát  a  tevékenységbe,  hogy  elcsitítsa  az  életét  földúló  vihart.  De  hiába
fordította minden energiáját a munkára, azt a bájos, szelíd női arcot sehogy
sem tudta kitörölni a szívéből. Néha a munka kellős közepén megállt, szemére



szorította  a  tenyerét,  és  vágyakozva  kiáltotta  a  nevet,  mely  most  az  egész
világot,  a  boldogság  teljességét  jelentette  számára.  Fölidézett  magában
minden szót, amit Nitától hallott. A kiadásra szánt írásain dolgozva úgy érezte,
csakis és egyedül Nitának ír, és az asszony forró, gyöngéd szavakat olvashatna
ki a sorok közül.

Nem segített  az  sem,  ha  megpróbált  erőt  venni  magán,  ha  fenyegetően
ismételgette  magában  a  szigorú  szavakat:  „Ne  kívánd  a  te  felebarátod
feleségét!” Nekikeseredve,  újult erővel vetette magát a munkába… míg csak
megint elviselhetetlenné nem növekedett benne a vágy. Hiába volt minden.
Kemény önfegyelme dacára sem tudott úgy gondolni Nitára, mintha a testvére
volna.

XII.

Hónapok  teltek  el  azóta,  hogy  Gerd  és  Nita  viszontlátta  egymást.  Dolf
Falkner már harmadik éve volt Juanita férje. Idegenként éltek egymás mellett,
s  az  idő  csak  növelte  közöttük  a  távolságot.  Dolf  féktelen  dorbézolásai
hallatlan méreteket öltöttek. Már az egész város az ő botrányairól suttogott.
Helene  asszony  még  mindig  mentegette,  bár  a  fiú  őhozzá  is  kemény,
szeretetlen volt. Azt követelte tőle, vegye rá az apját, hogy adja ki végre Juanita
örökségét. Elvágyott szülővárosából, ebből a – Dolf saját kifejezésével élve –
porfészekből, ahol mindenki elítélte kicsapongásait. A talaj egyre forróbb lett a
lába alatt  különféle dicstelen ügyek miatt,  melyekben nem csekély  szerepet
játszott. Berlinbe vagy Párizsba szeretett volna települni, ahol belemerülhet a
világváros forgatagába. Azt nem is kérdezte, Nita akar-e vele tartani. Csak a
vagyon  legyen  egyszer  a  kezében,  akkor  úgyis  ő  határoz,  az  asszony  meg
engedelmeskedik.  Ha  viszont  nem  kapja  meg  a  pénzt,  akkor  sosem  lesz
független, akkor itt  ragad örökre, és továbbra is csak a kamatokat kapja az
apjától, vagy ami még rosszabb, Nita kezéből.

Ehhez  a  legkevésbé  sem  fűlött  a  foga.  Igyekezett  ravasz  hízelgésekkel
megint maga felé fordítani az apja szívét, Sőt néha még szorgalmas munkát is
színlelt. Ám Falkner most már átlátott a mesterkedésein, és elzárkózott tőle.

A  felesége,  Dolf  unszolására,  néha  megpróbálta  kihúzni  belőle,  hogy
megkapja-e a fiú a pénzt Nita huszonegyedik születésnapján.  Ám az öregúr
neki  is  csak  ennyit  felelt  kesernyés  mosollyal:  „Várd  csak  ki  szépen,  majd
megtudod a döntésemet… Dolffal együtt". Helene asszony ilyenkor jeleneteket
rendezett, de a férjéről minden lepergett. Azelőtt boldogtalanná tette Helene
duzzogása, most nyugodt és hűvös maradt. És minél nyugodtabb, hűvösebb
volt  ő,  annál  kevésbé  tudott  az  asszony  uralkodni  az  indulatain.
Megfeledkezett magáról, éles, ingerült megjegyzéseket tett, ügyet sem vetve a



veszélyre, hogy a férje így egyre jobban betekinthet valódi jellemébe, s végül
iszonyodva  elfordul  tőle,  akit  pedig  úgy  szeretett  valaha,  hogy  még  a  bűn
terhét is magára vette érte.

Minél  jobban  elzárkózott  tőle  a  férje,  Helene  annál  forróbb  szeretettel
csüggött a fián. Különös volt, ahogy egyre nagyobb, mélyebb gyöngédséggel
fordult  felé,  holott  Dolf  neki  sosem alakoskodott.  Egyedül  ő  ismerte  a  fiú
szívtelenségét,  durva cinizmusát.  Dolf  nyersen,  megalázóan  bánt  vele,  és  ő
mégis  szerette  –  talán  azért,  mert  a  fiú  testileg-lelkileg  pontos  mása  volt.
Teljesen védtelen volt Dolf kegyetlen durvaságával szemben:

Az  igazságos  sors  így  gondoskodott  arról,  hogy  ez  az  asszony
megbűnhődjék  a  vétkéért.  Eddig  hidegen  hagyták  mások  érzelmei,  mások
keserű  sorsa.  Most  maga  is  megismerte  a  fájdalmat,  a  keserűséget,  most
szenvedni tanult – az egyetlen melegebb érzés által, amely valaha is támadt a
szívében, a fia iránti szeretet által. Dolf vált az ő büntetésévé.

Rég ráébredt már, hogy a férje fölött gyakorolt varázshatalma megtört, és
nemigen  lehel  rá  többé  befolyással.  Ezt  csak  azért  sajnálta,  hogy  így  nem
lehetett  Dolf  segítségére,  neki  magának  voltaképpen  mindegy  volt,  mit  is
gondol róla a férje. Sosem szerette, még akkor sem, mikor fékezhetetlen, forró
szenvedélyt színlelt iránta, hogy elszakíthassa Mariától, és magához láncolja.
Egész  élete  egyetlen  hazugság  volt,  melyet  azért  tartott  fönn,  hogy
gazdagságban, pompában élhessen. Egyetlen igaz érzés lakozott a szívében, a
fia  iránti  szeretet.  Ez  volt  az  egyetlen  sebezhető  pontja,  innen  jött  hát  a
büntetés.

Vasárnap volt. Dolf és Nita ilyenkor mindig a szülőknél ebédeltek, mióta
csak házasok voltak. Eleinte mindnyájuk számára igen kellemesen teltek ezek
a vasárnapi ebédek, mostanában azonban egyre jobban érződött az összhang
hiánya, s egyre ritkább volt az örömteli együttlét.

Dolf  kifejezetten utálta ezeket  az összejöveteleket,  és rég be is  szüntette
volna,  csakhogy  Nita  ragaszkodott  hozzájuk…  az  öregúr  kedvéért.  Ezen  a
komor, télies, késő októberi vasárnapon is mindnyájan olt ültek az asztal körül
– hallgatásba merülve.

Bernhard  Falkner  fáradtnak,  csüggedtnek  látszott,  Helene  asszony
idegesen  morzsolgatott  egy  darabka  kenyeret,  Dolf  pedig  bambán,
másnaposán bámult maga elé. Szép arcán már félreismerhetetlen nyomokat
hagyott a kicsapongó életmód.

Juanita mintha csak a virágzó fiatalság megtestesülése lett volna hármuk
között.  Még  jobban  megszépült  az  utóbbi  időben.  A  tekintete  lelkesebben
sugárzott,  és  mintha  mély  öröm  hatotta  volna  át  egész  lényét,  amelyet
házasságának borzalmai sem olthattak ki. Mintha a Gerddel való találkozás a



nyáron új erőt adott volna az élet elviseléséhez, mintha Gerd új értéket hozott
volna az életébe.

A társalgás  igencsak  akadozott.  Dolf  lopva ásított,  gondosan  ápolt  kezét
szája elé emelve. Mindenki megkönnyebbült, mikor az ebéd véget ért. A kávét
a  szalonban  szolgálták  föl,  közvetlenül  az  ebédlő  mellett.  Utána  Helene
asszony visszavonult a szobájába. Dolf is elhagyta a szalont azzal, hogy elszív
egy szivart,  valójában  azonban  szundítani  akart  ő is,  mivel  reggel  ért  csak
haza, és nagyon álmos volt. Juanita hát kettesben maradt az apósával, mint az
utóbbi  időben  minden  vasárnap.  Mindketten  Örültek  a  zavartalan
csevegésnek, mivel igen közel kerültek egymáshoz az utóbbi időben. Bernhard
Falkner letelepedett egy fotelbe, Nita mellé.

– Úgy  látszik,  megint  be  kell  érned  a  társaságommal,  Nita  –  mondta
szomorkás mosollyal.

Nita  szánalomtól  elszoruló  szívvel  nézte  sápadt  arcát.  Azóta,  hogy  Tina
elmondta neki, milyen dráma játszódott le egykor a Falkner-házban, gyakran
beszélgetett erről az öreg cseléddel. Tina mindig azt bizonygatta, hogy minden
jórészt Helene asszony hibájából történt.

„Mert  a  méltóságos  úr,  az  észhez  tért  volna,  ha az  a  perszóna  békében
hagyja! Sosem lett volna hűtlen a feleségéhez, ha ő nem csábítja állandóan.
Mert  eleinte nagyon is  szerette  a feleségét,  és boldogok is  voltak,  míg az a
vörös hajú, mármint a méltósága, bocsáss meg, Nitácskám, a házba nem jött”
– mondogatta Tina.

Nita  nem tudott  haragudni  az  apósára.  Mindig  olyan  kedves  és  jó  volt
hozzá,  és  mostanában oly figyelmes,  annyit  foglalkozik vele,  mintha tudná,
mennyire magányos. Megragadta az idős férfi kezét.

– Kedves papa… mostanában olyan sápadt vagy, betegesnek látszol. Nem
érzed jól magad?

Falkner  a  tenyerébe  támasztotta  az  állát,  és  eltűnődve  nézte  a  szép
fiatalasszonyt. Juanita rendkívül egyszerű, mégis elegáns, előkelő aranybarna
selyemkrepp ruhát viselt.

– Dehogy,  Nita,  semmi  bajom…  legföljebb  egy  kis  pihenés  hiányzik.
Rengeteg a dolgunk a gyárban, annyi a megrendelés, hogy alig győzzük. Óriási
sikere  lett  az  új  mintáinknak.  Magam  is  gyakran  fél  éjszakákon  át  benn
maradok, különben nem végeznék.

– De  hát  igazán  átadhatnál  valamennyi  munkát  Dolfnak,  hogy
tehermentesítsen – felelte Nita komolyan.

Falkner keserűen, szinte megvetően mosolygott.
– Na hiszen,  Dolf.  Hát  tudod,  tizenegy-tizenkét  óra  előtt  be  sem  néz  a

gyárba.  Egy-két  órát  aztán  üldögél  az  íróasztalnál,  elszív  egy  fél  tucat
cigarettát, és ezzel meg is van az egész napi munkája.



Életében  először  beszélt  ilyen  élesen  a  menyének  Dolfról.  Nita
összeszorította  az  ajkát,  s  megdörzsölgette  a  homlokát.  Aztán  zaklatottan,
csaknem dühösen kiáltotta:

– Emlékeztethetnéd a kötelességére!
– A  kötelességére!  –  kacagott  föl  keményen,  gúnyosan  az  apósa.  –  Mit

képzelsz,  nem  próbáltam  már  ezerszer,  mindenféle  hangnemben?  Kérdezd
csak meg tőle, ha tudni akarod, mit tart ő a kötelességének! Tudod, mit felel
majd? „Egyetlen kötelességem az, hogy élvezzem az életet, és úgy éljek, ahogy
nekem  tetszik.”  Ezt  fogja  mondani.  Ó,  gyermekem,  kimondhatatlan
szenvedést  okoz nekem ez  a  fiú,  és  zúgolódnék  is  a  sorsom ellen,  ha nem
érdemeltem volna ki, hogy szenvedjek. Hidd el nekem, nincs annál rosszabb,
mint ha egy apának be kell látnia, hogy a fia züllött, semmirekellő.

Nita hirtelen kiegyenesedett,  és közelebb hajolt az apósához.  Könnyedén
elpirult, s a szeme csodálatosan ragyogott.

– Hát nincs még egy fiad? – kérdezte halkan. – Olyan, akire igazán büszke
lehetsz? Mondd, ez sem vigasztal?

Falkner döbbenten meredt rá. Beszélgetéseik során még sosem említették
Gerd nevét.

– De igen – mondta végül lassan. – Erre a fiamra büszke lehetnék, ha nem
játszottam volna el a jogomat arra, hogy fiamnak nevezzem.

Nita kedves mosollyal csóválta a fejét.
– Egy apa sosem vesztheti el ezt a jogot. Gerd bizonyosan elismerné.
Fakó mosoly derítette föl Falkner arcát.
– Hát te meg mit tudsz róla, hogy ilyen biztosan beszélsz?
– Többet,  mint  hinnéd  –  emelte  föl  a  fejét  büszke  mozdulattal  Nita.  –

Éppen eleget, hogy tudjam, szeret és apjaként tisztel téged.
Az apósa gyöngéden megszorította a kezét.
– Bátorítani  akarsz,  vigasztalni,  gyermekem,  pedig  neked  is  szükséged

volna bátorításra és vigaszra. Ó, szegény kicsi Nitám, bárcsak legalább téged
megóvhattalak volna ettől! De hidd el, gyermekem, magam sem tudtam, ki az,
akinek odaadlak. Nem ismertem a saját fiamat, és csak később ébredtem rá a
hitványságára. Különben, az Istenre esküszöm, sosem engedtem volna, hogy…
hogy boldogtalanná  tegyen.  Én magam nyitottam volna föl  a  szemedet,  ha
nem  lettem  volna  én  is  éppolyan  vak.  Olyannyira  bíztam  benne,  hogy
méltónak hittem hozzád. Nem jól vigyáztam rád! És most te bűnhődsz emiatt.
Ezért  már  rég  szerettelek  volna  megkérni,  hogy  bocsáss  meg  nekem.
Tapasztalatlan gyerek voltál, s nekem jobban kellett volna vigyáznom rád.

Nita résztvevően simogatta a kezét. Mély, gyötrő fájdalom csendült ki az
öreg szavaiból.



– Ne  gyötörd  magad  ezzel,  papa,  ne  kínlódj  még  emiatt  is!  Dolffal
végeztem, nem tud többe olyat tenni, hogy fájjon. Te sokkal többet szenvedsz
miatta,  hiszen szereted,  mindennek ellenére,  mert  az  édesfiad.  Én azonban
egyáltalán nem szeretem már,  teljesen  idegenné  vált  számomra.  Látod,  ezt
már rég szerettem volna elmondani.

Falkner mélyet sóhajtott.
– Igazad van, hogy nem szereted többé. Arról pedig én fogok gondoskodni,

hogy ne árthasson neked.  Apád szerencsére  óvatosabb,  élesebb szemű volt,
mint én, és a végrendeletében nem adott jogot arra, hogy Dolf kezébe tegyem
az  örökségedet.  Most  már  én  sem leszek  hajlandó  odaadni,  mert  még  egy
ekkora vagyont is képes volna elherdálni.

– De hogy akadályozod meg, papa? Hát nem muszáj kiadnod neki az egész
pénzemet, mikor huszonegy éves leszek?

– Nem, édes gyermekem, hála az égnek, nem! Apád úgy hagyta meg, hogy
vagyonmegosztásban élj a férjeddel, ha az nem méltó az én bizalmamra. Hát
Dolf, sajnos, nem az. Tehát ezentúl is csak haszonélvezetet kap a vagyonod
után,  vagyis  nem jár  neki  más,  mint  a  kamatok.  Ezeket  pedig  továbbra  is
negyedévenként kell kiadni neki, tehát egyszerre sosem kap nagyobb összeget.
Ez az egyetlen módja annak, hogy a minden józan értelemtől elrugaszkodott
pazarlástól  megóvjuk.  Nekem  pedig  változatlanul  gondom  lesz  rá,  hogy  a
bevételetekből csak a felét  kapja kézhez,  a másik felét  viszont neked adom,
nehogy valami hátrányod származzék a pazarló életmódjából.

Nita hálásan nézett rá.
– Nekem a pénz igazán nem számít, papa. De azt pontosan látom, milyen

szerető gonddal vagy irántam, és ezért szívből hálás vagyok. De ne beszéljünk
többet ilyen szomorú dolgokról! Valami mást szerettem volna kérdezni tőled.
Mondd, olvastad a nagyobbik fiad műveit?

Falkner ragyogó szemmel bólogatott.
– Bizony,  Nita,  nem is  egyszer.  Csaknem betéve tudom őket.  Ami kevés

szabadidőm van, azt mindig e könyvek olvasásának szentelem.
Nita összekulcsolta a kezét.
– Ó,  de  örülök!  Többször  olvastam  én  is.  Ugye,  milyen  hihetetlen

izgalmasan ír a kutatásairól és expedícióiról?
Ezzel  élénk  társalgásba  fogtak  Gerd  műveiről.  Bernhard  Falknert

egyáltalán  nem  lepte  meg,  hogy  Nita  ilyen  pontosan  ismeri  őket.  Magától
értetődő volt számára, hogy ezek az írások mindenkit csak érdekelhetnek. És
nagyon jólesett neki, hogy végre beszélhet is róluk valakivel. Ez még közelebb
hozta  kettejüket  egymáshoz.  Szinte  röpült  az  idő.  Odakint  egyre  vadabbul
tombolt  a  vihar,  ők  azonban  csak  beszélgettek  ragyogó  szemmel,  földerült
arccal, és ötkor, amikor megcsendült az óra, meglepetten kapták föl a fejüket.



– Mát öt óra volna? Akkor mennünk kell mamához teázni – mondta Nita,
miközben fölkelt a fotelből.

Mindig  Helene  asszony  szalonjában  szoktak  teázni.  Apósa  szintén
föltápászkodott a helyéről.

– Úgy látszik, még nem ébredt föl, különben hívatott volna. 
Hát  akkor  menjünk  halkan,  óvatosan,  és  ha  mama  alszik  még,  akkor

egyszerűen visszalopózunk.
Gondolom, Dolf is éppen az elmulasztott éjjeli alvását pótolja – fűzte hozzá

keserűen az öregúr.
Hangtalanul  lépdeltek  a  puha  szőnyeggel  borított  szobák  során  át,

óvatosan  lenyomták  a  Helene  asszony  szalonjába  nyíló  ajtó  kilincsét,  és
beléptek. A szalon üres volt, a díványon, amelyen Helene asszony szunyókálni
szokott,  csak  selyem  vállkendője  hevert  hanyagul  odavetve.  A  szomszéd
szobából  viszont,  mely  Helene  budoárja  volt,  beszélgetés  hallatszott.  A  két
szobát csak egy átjáró választotta el egymástól, így minden szót tisztán lehetett
hallani, bár anya és fia igazán nem beszélt hangosan.

– Na de mama,  könyörgök,  legalább  te  ne traktálj  ilyen  ostoba erkölcsi
prédikációkkal! Igazán elég részem van benne,  Az Öregnek más se jön ki a
száján, ha egyszer meglát, és a méltóságos, szeplőtelen feleségem is minden
egyes  lélegzetvételével  az  én életmódom ellen tiltakozik.  Ha neked sincsen
más mondanivalód, akkor hiába vertél föl legszebb álmomból és hurcoltál ide,
a háziszentélyedbe – hallatszott ki Dolf hangja.

Nita, amint meghallotta, sarkon akart fordulni, Falkner viszont komoran
villogó tekintettel  megragadta  a  karját,  s  visszatartotta.  Közben  parancsoló
mozdulattal jelezte, hogy hallgasson. Ott álltak hát, s tanúivá váltak anya és fia
itt következő párbeszédének:

– Maradj  még,  Dolf!  –  könyörgött  épp  Helene  asszony.  –  Meg  kell
hallgatnod. Mostanában oly ritkán látlak, hogy kapnom kell minden alkalmon.
Nagyon  fontos  volna,  hogy  legalább  Nita  születésnapjáig  óvatosabb  légy.
Gondold  meg,  csak  legyen  egyszer  a  kezedben  az  a  pénz,  akkor  már  azt
tehetsz,  amit  akarsz!  Hisz  tudod,  Nitának  nem  lesznek  ellenvetései,  ő
pénzügyekben  teljesen  tapasztalatlan.  Apád  viszont  olyan  képpel  jár-kel  az
utóbbi időben, hogy rosszat sejtek. Szerintem ki akar semmizni, hacsak nem
térsz azonnal  észhez,  és  nem játszod el  neki  a  jó  fiút.  Nekem,  sajnos,  már
semmi befolyásom nincs rá. Legyen már eszed, erre a pár hónapra igazán erőt
vehetsz  magadon!  Békülj  ki  Nitával!  Te tudsz  bánni  a  nőkkel,  igazán  nem
volna nehéz eljátszanod neki, hogy mindennek ellenére még mindig szereted.
Azt hiszed, nekem talán könnyű volt eljátszani, hogy szenvedélyesen imádom
apádat? Fikarcnyival sem szerettem jobban, mint te most Nitát, de ki akartam
kerülni a szegénységből, nyomorból, és amit nagyon akar az ember, az sikerül



is. Ha Nitát visszahódítottad, apáddal már könnyű dolgod lesz. Könyörgök, ne
rontsd el  a dolgodat,  bírd ki  már ezt  a pár hónapot,  különben örökre Nita
pénzének kamataitól fogsz függeni!

Dolf ingerülten fölhorkant.
– Ezt a nyomorúságot! Hogy te sem tudod már irányítani az öreget, épp

most, amikor szükségem volna a segítségedre!  Hát akkor miért adtam föl a
drága szabadságot, miért láncoltam magam ehhez az ostoba, prűd libához, ha
még csak a pénzét sem kaphatom meg? A két szép szeméért biztos nem, mert
nőt,  azt  kaphatok,  amennyi  csak  tetszik,  ahhoz  nem  kell  rabláncra  fűzni
magam.  Kell  a  pénz,  el  akarok  kerülni  innen.  Papa  megőrjít  az  állandó
buzgólkodásával, engem is folyton csak dolgoztatna. Meg akarok szabadulni a
szüntelen  gyámkodástól.  Mi  értelme  örökké  ott  ülni  a  gyárban?  Hát  ezért
fogtam ki egy aranyhalacskát? Hát nem, erről nem volt szó! Az öregúr, úgy
látszik, második gyerekkorát éli. Mi nem jut eszébe, kész nevetség! Én ezt nem
csinálom tovább. Amint szabad kezet kapók, végleg átköltözöm Párizsba vagy
Berlinbe,  hogy végre a saját  ízlésem szerint  éljek. Akkor talán Nita is kissé
elevenebb és vidámabb lesz. Csak megtetszik neki a nagyvárosi élet, én meg
engedek neki  ugyanannyi  szabadságot,  amennyit  magamnak igénylek.  Igaz,
egyelőre még mindig ugyanaz a tiszta lelkű, unalmas és emelkedett kis liba,
aki volt, de majd megváltozik, csak legyünk egyszer Párizsban vagy Berlinben,
és szagoljon bele a nagyvilági életbe.

– Bár veled tarthatnék! – sóhajtott Helene asszony. – Apád amúgy is épp
eléggé  megnehezíti  az  életemet  mostanában.  Szünet  nélkül  morog,  és
mondhatom, az én türelmem is véges. Csak az hiányozna még, hogy Gerd is
fölbukkanjon. Ha egyszer megjelenik itt, akkor megint befészkeli magát.

Dolf durván fölnevetett.
– Hát az szép volna, nem mondom! Épp elég fáradságunkba került, hogy

kiutáljuk. Még csak az kéne, hogy ő is leselkedjen utánam, kritizáljon! Eleget
kínzottt, míg itthon élt. Ugyanolyan unalmasan tud prédikálni, mint az öreg.
Egyébként  is,  szerintem Gerd az apja  pontos mása.  A „híres”  mintagyerek!
Fogadok, az öreg most már rég bánja, hogy Gerd nem jár haza.

– Könnyen lehet. Hát, az biztos, hogy az én beleegyezésemmel ide nem jön
többet. De te, édes Dolfom, ígérd meg, hogy okos leszel, ne fájdítsd a szívem,
ne rombold szét a saját boldogságodat! Nem viselném el, drága fiam… senkim
sincs a világon kívüled.

Dolf durván, közönségesen felröhögött.
– Jóságos ég, mama! Csak ne kezdj érzelegni! Tudod, hogy nem viselem el!
– Ígérd meg sóhajtott  Helene asszony -,  hogy óvatos leszel,  és igyekszel

közelebb kerülni Nitához – unszolta.
Dolf megint cinikusan nevetett.



– Hát jó, végül is egy darabig eljátszhatom az asszonykának a szerelmes
férjet. Gyerekjáték, ennél sokkal nehezebb esettel is elbántam már. Ehhez a
sportághoz igazán értek. Különben is ördögien megszépült mostanában, van
benne  valami  szokatlan,  valami,  ami  vonz.  A  változatosság  kedvéért
beleszerethetek  egy  kicsit  a  feleségembe.  Az  öregnek  is  megtehetem  azt  a
szívességet, hogy buzgó és bűnbánó leszek, legalábbis míg rendbe nem jönnek
a dolgok.

A  két  hallgatózó  dermedten  állt,  támogatva  egymást,  egyszersmind
kapaszkodva egymásba. Először Nita tért magához, és igyekezett elrángatni a
helyszínről az apósát.

Gyere, papa, menjünk innen, épp eleget hallottunk – suttogta, s remegett
az irtózattól.

Az  öregember  megtörten,  akarattalanul  követte.  Nita  halkan  behúzta
maguk mögött a szalon ajtaját. Gépiesen botorkáltak vissza a szobába, ahol az
imént beszélgettek.

Bernhard Falkner nyögve ereszkedett le egy fotelbe, és tenyerével eltakarta
az  arcát.  Most  ismerté  csak  föl  teljes,  alantas  valójában  ama  két  ember
gondolkodásmódját, akik valaha oly drágák voltak a szívének. Mintha az egész
életét összezúzták volna.

Nita  is  megkövülten  ült  a  másik  fotelben,  szívét  mélységes  undor  és
iszonyat töltötte el, valamint forró, gyöngéd szánalom az öregúr iránt. És első
ízben merült föl benne a kérdés, vajon köteles-e egész életét egy ilyen ember
oldalán leélni, aki iránt csak borzadályt és megvetést érez.  Életében először
jutott eszébe, hogy talán mégis a válás volna számára az egyetlen járható út.
Nem, túlságosan is  tiszteli  a  házasságot,  az oltár  előtt  tett  esküt!  El  akarta
hessegetni  a  gondolatot.  Ha  eddig  elviselte  az  életközösséget  Dolffal,  bár
tudta, hogy az megcsalja és züllötten él, akkor ezentúl is vele kell tartania az
élet útján. Csakhogy nem képes ezek után egyetlen lépést sem tenni vele! Az,
amit most hallott, az eddiginél is jobban elválasztja őket, mind testben, mind
lélekben, méghozzá örökre…

Kis idő múltán sikerült erőt vennie magán, és forró szánalommal hajolt az
apósához.

– Papa,  drága papa, együtt érzek veled, úgy szeretnék valami vigasztalót
mondani, de semmit nem tudok – súgta.

Falkner lassan fölemelte sápadt arcát.
– Szegény gyermekem… inkább téged kéne vigasztalni. Hisz velem csak az

történik, amit megérdemeltem! Csak az! Rászolgáltam a büntetésre. Te nem
ismered a múltat, nem tudod, mit követtem el annak idején. Ebben a házban
egy  árnyék  kísért,  igen,  gyermekem,  egy  olyan  lény  árnya,  akit  valaha
szerettem,  és  aztán  kegyetlen  szenvedést  okoztam  neki.  Most  pedig



megbosszulja magát a bűnöm, hanem te… te ártatlanul szenvedsz.  Ez talán
vigasztal  egy  kicsit.  Borzalmas  gondolat,  hogy  megérdemeltem,  ami  most
történik velem!

Mindezt  olyan komor,  reménytelen hangon mondta,  hogy szavai  a szíve
mélyéig  megrázták  Nitát.  Nem  tudta,  mit  mondhatna  még,  csak  némán
simogatta  az  öregember  reszkető  kezét,  és  könnyes  szemmel  nézte  földúlt
arcát.

Jó darabig ültek így, s igyekeztek visszanyerni önuralmukat.
Mikor  Nita  behúzta  maga  mögött  Helene  szalonjának  ajtaját,  a  zár

kattanását meghallották odabent. Azonnal elnémultak, s fülelni kezdtek. Dolf
átlépett  a  szomszéd  szobába  és  körülnézett,  ám  aztán  megnyugodva  tért
vissza.

– Semmi. Hanem vessünk véget ennek a beszélgetésnek, öt óra már elmúlt.
Gondolom, ideje, hogy teához hívd az öreget meg Nitát.

Helene csöngetett és szólt az inasnak, hogy szervírozza a teát, majd hívja a
férjét és a menyét. Ám a hívásra egyedül Nita jelent meg.

– Papa  nem érzi  jó  magát,  lepihent.  Reméljük,  egy  kis  pihenés  jót  tesz
majd.  Dolf,  azt  hiszem,  jobb, ha mi ketten inkább hazaindulunk – mondta
nyugodtan. Semmi sem árulkodott a bensejében dúló viharról.

– Remélem, semmi komoly baja nincs a papának. Jobb, ha utánanézek –
mondta Helene asszony, és már indult volna. Nita visszatartotta.

– Csak  a  feje  fájdult  meg  nagyon,  jobb  békében  hagyni,  úgy  múlik  el
leghamarabb.

– Indulás  előtt  azért  legalább  teázzatok  meg!  –  kérte  Helene  asszony
behízelgő nyájassággal,

– Igen, Nita, ülj csak le, szórakoztassuk egy kicsit mamát! 
Nita elkortyolt egy csésze teát, de aztán sürgetni kezdte az indulást. Haza

akart  jutni  mielőbb,  magányra  vágy  ott,  mint  az  apósa  is,  aki  ebben  a
pillanatban nem volt képes találkozni a fiával és feleségével.

A kocsiban ülve Nita komolyan a férje szemébe nézett, és így szólt:
– Nem tudnád valahogy megkímélni  apádat  a sok munkától? Úgy tűnik,

túlterheli magát.
Dolf kényelmesen hátradőlt, és keresztbe tette a lábát.
– Pedig egyáltalán nem kéne úgy hajtania magát. Többször is javasoltam

már neki, hogy adja el a gyárat. Most éppen jól megy az üzlet, rengeteg pénzt
lehetne kapni érte. De önfejű az öreg, és aki nem hallgat a jó szóra, annak
segíteni sem lehet.

Nita összevonta a szemöldökét.



– Komolyan azt képzeled az apádról, hogy eladná a gyárat? Egész életében
ezért dolgozott, csak hogy valamikor aztán rád hagyhassa. És te azt akarod,
hogy eladja, ahelyett hogy minden erőddel segítenél neki megtartani?

Dolf fölényesen kacagott.
– Nahát,  asszonykám,  pont  úgy  beszélsz,  mint  a  papa.  Ő  is  mindig

kötelességteljesítésről meg a munka örömeiről szónokol. Te viszont túl fiatal
és csinos vagy az efféle bölcsességekhez. Ne légy már unalmas! Papa bolond,
tönkremegy az értelmetlen gürcölésben, és mi haszna belőle?

Semmi,  csak  az  az  elégtétel,  hogy  teljesítette  kötelességét.  Neked,
gondolom, semmit sem jelent ez a szó!

Dolf előbb durván le akarta gorombítani, de aztán eszébe jutott, mit ígért
az anyjának, és kedélyes hangot erőltetett,

– Attól függ, mit is értünk rajta. Nekem is van ám kötelességem, amit nagy
buzgalommal  és  kitartással  teljesítek.  Méghozzá  az  önmagam  iránti
kötelességem. Tudni akarom, mi végre vagyok a világon, és ha egyszer el kell
majd távoznom innen, akkor úgy akarom bevégezni, hogy egyetlen alkalmat
sem mulasztottam el az örömre és élvezetre. Nem nekem való a mindennapi
robot.  Arra  ott  vannak  a  fizetett  emberek,  akiknek  meg  kell  dolgozniuk  a
megélhetésért. Üssek el egy ilyen nyomorultat a kenyérkeresettől azzal, hogy
dolgozom? Na látod,  ez  az  én  életbölcsességem.  Bizonyítsd  be,  hogy  nincs
benne igazság.

Nita lehunyt szemmel hátradőlt.
– Hagyjuk inkább ezt a témát, túlságosan is különböző a véleményünk róla.
– Mint még sok másról, sajnos. Szomorú, hogy nem tudlak a nézeteimre

téríteni, asszonykám. Sokkal jobban állnának a csinos pofidhoz, mint ezek a
véghetetlen szónoklatok – vágta rá Dolf,  és oldalról  sandítva végigmérte az
asszonyt.

Valóban álomszép ez az asszonyka. Kissé kitelt, asszonyosabb lett, átalakult
gyermekien sovány alakja. Ruhájának finom, aranyos árnyalata csodálatosan
illik kreol arcához. Az öltözködéshez aztán tényleg ért.

Nita azonban továbbra is csukott szemmel hallgatott. Dolf elfordult tőle,
halkan  fütyörészni  kezdett,  és  elegáns,  hegyes  orrú  lakkcipőjében
gyönyörködött.

Hazatérve  Nita  azonnal  a  szobájába  ment  átöltözni.  A  szobalány  fehér
háziruhát  adott  rá,  mely puha,  bő redőkben ölelte körül  Nita szép formájú
tagjait.  Aztán  kivette  hajából  a  fésűket  és  tűket,  s  a  fekete  zuhatag
végighullámzott a hátán, szinte az egész alakját befedve. Nita így pihentette a
fejét egy darabig, míg a lány rendbe tette a szobát, aztán megint befonatta a
haját két hosszú varkocsba,  és föltűzte.  Végül Tinát hívatta,  s elbeszélgetett
vele egy kicsit, mert nagyon vágyott egy olyan ember után, aki jó hozzá. Mikor



Tina megint dolgára ment, a fiatalasszony az öltözőszobájával szomszédos kis
szalonba  vonult.  Helyet  foglalt  egy  fotelben  a  márványkandalló  előtt,  mely
azonban csak  a  fűtőtestet  rejtette.  Fotelje  mellett  kis  asztalkán  könyvek  és
újságok hevertek. Nita fölkapott egy könyvet, s hamarosan mélyen belemerült
az  olvasásba.  A  könyv  Gerhard  Falkner  egyik  műve  volt.  Nita  mindig  úgy
érezte, Gerddel magával beszélget, ha az írásait olvassa. Ezzel a szívének oly
kedves olvasmánnyal akarta most elűzni az utolsó órák sötét élményeit.

Attól  nem  tartott,  hogy  megzavarják.  Dolf  most  már  sosem  jött  az  ő
szobáiba,  csak  semleges  területen  találkoztak.  Valószínűleg  előbb  az  éjjel
elmulasztott alvást pótolja, aztán pedig megint a városba megy, hogy rokon
lelkek  társaságában  dorbézolja  át  az  éjszakát.  Ez  már  nem is  igen  zavarta
Nitát, annyira hozzászokott. Annál nagyobb volt aztán a meglepetése, mikor
nyílt az ajtó, és Dolf lépett be, aki úgy döntött, megfogadja anyja tanácsát, és
megint közeledni próbál Nitához. Erre az estére semmi különösebb programja
nem volt, hát gondolta, rögtön hozzá is lát.

Nita  azonnal  becsukta  a  könyvet,  és  visszatette  az  asztalkára.  Kínos
megütközését leplezve, nyugodtan kérdezte:

– Mit óhajtasz?
Hangja  hidegen,  meglepetten  csengett.  Dolf  széket  húzott  magának  az

asztal másik oldalához.
– Helyet  foglalnék,  ha  megengeded.  Csak  csevegni  akartam  veled  egy

kicsit.  Olyan rossz az idő, hogy nincs kedvem elmenni itthonról.  Remélem,
nem zavarlak.

– Épp olvasni kezdtem – felelte Nita meglehetősen elutasító hangon.
Ám  Dolf  nem  hagyta  magát  eltéríteni  a  szándékától.  Leült,  és  azzal  a

bolondítóan  csillogó  tekintetével  nézte  az  asszonyt,  amellyel  annak  idején
meghódította.

– Ez  a  könyv  talán  nem  is  olyan  érdekes,  ugye,  Nita?  –  kérdezte
behízelgően.

– Ha valami fontos megbeszélnivalód van, természetesen várhatok vele –
felelte hűvösen az asszony.

Dolf közelebb hajóit hozzá, s nem vette le róla a szemét. Megfogta a kezét.
– Hát  ahhoz  valami  különlegesen  fontos  ok  kell,  hogy  egy  órácskát

elcsevegjünk kettecskén? Milyen szép vagy, asszonykám, csodásán illik ez a
fehér ruha a fekete hajadhoz – fuvolázta gyöngéden.

Nita hevesen elrántotta a kezét.
– Hagyd már ezt a komédiát, ilyen hangvételnek közöttünk nincs helye.
Dolf  mélyet  sóhajtott.  Izgatta  Nita  ellenállása,  már  szinte  kívánatosnak

találta.



– Nita, miért vagy ilyen rideg, ilyen szigorú? Légy jó hozzám, édes, kicsi
asszonykám,  hagyd  már  ezt  a  csúnya  duzzogást!  Elég  sokáig  voltál  undok
hozzám, és én kész vagyok hamut szórni a fejemre, és zsákruhában vezekelni
könnyelmű  ifjúságom  minden  bűnéért.  Csak  légy  megint  az  én  édes,  kicsi
Nitám!  Hogy  minden  úgy  legyen,  mint  régen.  Hát  már  egyáltalán  nem
emlékszel, milyen szép volt az első hónapokban? Emlékszel még Nizzára, ahol
a  tengerparton  laktunk,  abban  az  idilli  házikóban?  Nem  voltál  boldog  a
karjaimban? Emlékszel arra a holdvilágos éjszakára a tengeren, mikor egyedül
voltunk ketten a csónakban? Akkor hozzám simultál, és az ajkunk összeért…

Nita  fölpattant  a  fotelből.  Arca  lángolt.  Dolf  most  ugyanolyan  édes,
behízelgő hangon beszélt, mint annak idején, mikor sikerült őt behálóznia. De
már  semmi  hatalma  nem  volt  fölötte.  Pontosan  tudta,  mire  megy  ki  a
komédia. Undor és iszony fojtogatta, meg halálos szégyen, hogy hitt valamikor
ebben az emberben, és legdrágább kincsét ajándékozta neki.

– Hallgass! – kiáltotta. – Ne emlékeztess arra az időre, mert megöl a düh
és a szégyen! Szégyellem, halálosan szégyellem magam, ha azokra a napokra
gondolok.  Szeretném  soha  meg  nem  történtté  tenni,  bármi  áron,  hogy  ne
kelljen többé rá gondolnom.

Dolf mindazonáltal  nem adta még föl. Természetesen nem lehet minden
elveszített  területet  egy csapásra visszahódítani,  okoskodott.  Türelemre lesz
szüksége.  Ámde végtére is  becsületbeli  kérdés,  hogy megszelídítse  ezt  a kis
makrancost.  Igazán  megérné  újra  doromboló  kiscicává  változtatni.  Érezte,
hogy  közben  lassan  maga  is  tüzet  fog.  Juanitára  nézett,  s  a  szemében
szenvedélyes  tűz  izzott  föl.  Igazán  szép lett  az  asszonyka.  Van most  benne
valami izgató fanyarság, hidegség, és neki mindig is az volt a kedvenc sportja,
hogy  éppen  az  ilyen  nőket,  a  legvisszautasítóbbakat  igázza  le.  Éppen  az
ilyenből lesz a legtüzesebb szerető. Szívesen kipróbálta volna ezt a receptet a
feleségén  is.  Minél  keményebb  a  harc,  annál  édesebb  aztán  a  győzelem.
Érdekes változatosság volna. Az élete amúgy is kezdett kissé egyhangúvá válni.
Míg  Párizsba  vagy  Berlinbe  nem  költözhet,  szórakoztató  időtöltés  lesz
udvarolni a feleségének.

Csöppet sem sújtották le Nita szavai. Úgy határozott, ügyet sem vet rájuk.
Izgatottan lépett az asszony elé, s le nem vette róla izgatottan fénylő szemét.

– Milyen szép vagy, édes Nita! Tudod, hogy igazán csak most gyújtottad
lángra a szívem? Csak dacból csináltam azt a rengeteg őrültséget. Te űztél el
magadtól a hidegségeddel, azért kerestem vigaszt a kicsapongásban. Hidd el,
nem akarom kedvezőbb színben föltűntetni magam, csak az igazat mondom.
De te  nem olyannak  látod  az  életet,  amilyen  valójában.  A férfiember  nem
szent,  és másként szeret  élni,  mint egy asszony.  Túl szigorú voltál  hozzám,
azzal  hajszoltál  a züllésbe.  Mégis napról napra jobban szerettelek. És most,



most a szívem vadul követeli, hogy az enyém légy! Fordulj megint felém, nem
lesz egy nyugodt percem, míg meg nem bocsátasz, s nem lesz megint enyém a
szerelmed.

Meg akarta fogni Nita kezét, ám ő a falig hátrált, s háta mögé tette mindkét
kezét. Arca megvető kifejezést öltött, s hidegen nézett a férje szemébe.

– Valóban  azt  hiszed,  hogy  a  hízelgő  szavaid  gyakorolnak  még  rám
bármilyen hatást? Tévedsz. Kíméld meg magadat a fáradságtól, engem meg az
efféle jelenetektől! Nekünk többé semmi közünk nincs egymáshoz.

Dolf úgy gondolta, más, kifinomultabb taktikát kell alkalmaznia. Nita már
nem az a balga kis csitri, akit annak idején viharos rohammal hódított meg.
Most  már  jobban  ismeri  őt,  bizalmatlan  iránta.  Előbb  ezt  kell  valahogy
legyőzni. Komoly stratégiára lesz szükség, ha vissza akarja hódítani. Sóhajtott,
mélyen gondterhelt arcot vágott, és visszaült az asztalhoz.

– Igazad van, hogy haragszol rám, Nita. De meg foglak győzni róla, hogy
megváltoztam, és igazán szeretlek. Nincs hőbb vágyam, mint hogy feledtessem
veled mindazt a hántást, amit tőlem elszenvedtél.  Ezentúl minden másképp
lesz,  ígérem.  Gyere;  ülj  mellém,  ne  félj,  hogy  megint  heveskedni  fogok.
Türelmesen  kitartok,  míg  újra  felém nem fordul  a  szíved,  s  megbocsátasz.
Gyere, semmit nem akarok, csak beszélgetni egy kicsit.

Dolf könyörgő arccal beszélt, s ha Nita nem lett volna tanúja az anyjával
folytatott beszélgetésének, még talán meg is téveszthette volna ez a komédia.
A szívéből már minden szenvedély kihalt, melyet egykor e férfi iránt táplált, de
ha hitt  volna őszinte  bűnbánatában,  az asszonyt  jóság arra  indította volna,
hogy  a  kezét  nyújtsa  neki.  Csakhogy  a  fülében  csengtek  még  Dolf  cinikus
szavai, és tudta, mit akar mindezzel elérni.

Lassan visszament a helyére, s leült. Dolf beszédtémát keresve fölkapta az
asztalról a könyvet.

– Mit olvastál épp, mikor megzavartalak? Szabad megnézni? 
– Kérlek – felelte Nita hűvös udvariassággal.
Dolf felütötte az első oldalon. Mikor megpillantotta a fivére nevét, kaján

kifejezés ült ki az arcára, s úgy dobta vissza a könyvet, mintha égetné a kezét.
– Ó, a tisztelt bátyámuram unalmas könyvét olvasgatod! – Csodállak érte.

Ha ebben zavartalak meg, az keresztényi jó cselekedet volt.
Nita a kezét nézte.
– Olvastad talán, hogy ilyen lesújtó véleménnyel vagy róla?
Dolf elutasító mozdulatot tett.
– Köszönöm, nem kérek belőle. Határozottan nem! Eszem ágában sincs.
– Akkor  hogy  állíthatod,  hogy  unalmas?  Nagyon  tévedsz,  szerfölött

izgalmas olvasmány.



– Istenem,  ha  úgy ismernéd  azt  az  arrogáns  erkölcsnemesítőt,  mint  én,
akkor  te  sem kívánnád még az  írásait  is  elolvasni.  Képzelem,  hogy fölfújja
magát, hogy henceg az utazásaival, élményeivel. Persze minden egyes oldalon
elkövet valami gigászi hőstettet.

– Megint  tévedsz.  Inkább  példátlan  szerénységgel  hallgat  a  saját
teljesítményéről, érdemeiről. Csak a tények beszélnek róla, mi mindent tett a
tudományért.

– Na persze, képzelem – tolta el a könyvet megvetően Dolf. – Nekem aztán
nem hint port a szemembe. De úgy látom, te el vagy ragadtatva az írásaitól.

– Úgy is van. A legkedvesebb olvasmányaim. Sok magányos órán forgattam
már őket.

– Úgy,  úgy!  Hanem…  zokon ne  vedd,  de  úgy  gondolom,  nem  illenék  a
tisztelt  bátyámuram  könyveit  olvasnod,  már  csak  amiatt  sem,  ahogy  a
családunkhoz viszonyul. Ezeknek a könyveknek nincs helyük ebben a házban.

Nita szeme föllángolt.
– Miért nincs? Mit tett a bátyád, hogy még a könyveit sem tűröd meg a

házadban?
– Hogy mit tett? Ó, az nem tartozik ide. Mindenesetre nincs többé közünk

egymáshoz.  Anyámról  és  magamról  nem  is  beszélnék.  Elég,  ha  csak,  arra
gondolsz, mit érezne apám, ha véletlenül meglátná kezedben ezt a könyvet.

Nita szeme boldogan ragyogott.
– Ó, amiatt sose aggódj! Apádnak eszébe sem jutna így fölháborodni. Neki

is megvannak a könyvek, olvasta is mindet.
– Lehetetlen! – fortyant föl Dolf.
– Márpedig így van. Épp ma beszélgettünk róla, és ő ugyanúgy lelkesedik a

könyveiért,  mint  én.  Alaposan  megvitattuk a  dolgot,  és  mindketten azon a
véleményen  vagyunk,  hogy  a  bátyád  kiemelkedő  teljesítményt  nyújtott.
Egyébként  ezt  a  mértékadó  körök  is  elismerik,  utánanézhetsz  bármelyik
újságban. Hírneves ember lett belőle – mondta Nita titkos büszkeséggel.

Dolf idegesen rágcsálta a bajuszát, arca ravasz kifejezést öltött.
– Szóval az öregúr Gerd írásait olvassa? Érdekes, mondhatom. És meg is

beszéltétek máma az olvasmányaitokat? Akkor nyilván remekül társalogtatok,
és  mama  meg  én  nem  is  hiányoztunk  nektek  –  jegyezte  meg,  leküzdve
bosszúságát.

Nita büszkén, egyenesen nézett a szemébe.
Annyi biztos, hogy az ő írásairól való beszélgetés volt a legjobb élményem a

mai napon.
Dolf idegesen fölnevetett, aztán tréfálkozni próbált, hogy haragját leplezze.



– Ó, ez aztán romantikusan hangzik! Ha nem tudnám pontosan, hogy már
vagy tizenkét-tizenhárom éve nem is láttad a bátyámat, s még gyerekkorodban
is csak futólag találkoztál vele, még azt hinném, hogy inkább a személyének s
nem is a könyveinek szól a rajongásod. A hők csak akkor rajonganak így, ha
szerelmesek.

Nita  érezte,  hogy  arcába  tolul  a  vér.  Dolf  frivol  szavai  a  legszentebb
érzelmét rántották a porba. Nem volt képes tovább elviselni a férje társaságát,
fölkelt hát.

– Engedelmedet kérem, fáj a fejem.
E szavakkal  sietve  elhagyta  a  szalont,  s  öltözőszobájába  lépett,  azonnal

bezárva maga mögött az ajtót. Dolf egy darabig csak nézett utána titokzatosan
csillogó  szemével.  Arca  közönséges  kifejezést  öltött.  „Várj  csak,  kiscicám,
nemsokára  könyörögni  fogsz  a  társaságomért!  Izgató  vágy,  most  megint
szeretnélek a karjaimba kapni, megcsókolni” – gondolta, és vad fény gyűlt ki a
szemében. Pár percig még habozva üldögélt ott, belelapozott Gerd könyvébe,
és irigy, rosszindulatú arccal nézegette, majd végül bosszúsan visszadobta az
asztalkára. „El kell mondanom mamának, hogy az öreg Gerd könyveit olvassa,
és  Nitával  tárgyalja  meg.  Ez  elgondolkoztató”  –  mondta  magában.  Végül
fölkelt, vetett még egy pillantást Nita bezárt ajtajára, majd kiment a szobából.
A lakosztályába érve a díványra vetette magát, és cigarettára gyújtott.

„Menjek  még  be  a  városba,  vagy  érdemesebb  volna  egyszer  alaposan
kialudni magam?” – morfondírozott, ám elaludt, mielőtt még döntésre jutott
volna.

XIII.

Gerd  Falkner  lázas  munkában  töltötte  az  utóbbi  időt.  Albert  Horst
állandóan  sürgette,  hogy  szállítsa  már  az  új  kötetet.  Közben  itt  is,  ott  is
előadásokat  tartott,  és  mindenütt  ujjongva  fogadták.  Nem  volt  egy  szabad
pillanata sem.

Ennek  azonban  csak  örült,  mert  szüksége  volt  valamire,  ami  eltereli
gondolatait  a  szerelemről.  Nem  bírta  elfelejteni  Nitát,  és  az  utána  való
vágyakozás  nemhogy  halványult  volna,  csak  erősbödött  az  idővel.  Gerd
gyakran azon kapta magát, hogy eltöpreng, vajon mit szól, mit tesz majd Nita,
ha megint találkoznak. Nagyon szerette volna tudni, hogy gondol-e Nita is őrá,
hogy  őt  keresi-e  álmaiban,  Már-már  erőt  vett  rajta  a  vágy,  hogy  mindent
félbehagyva Nitához siessen, hogy akár csak messziről is, de viszontláthassa.
Mindeddig férfiasan leküzdötte ezt a vágyat, de most eljutott odáig, hogy némi
engedményt tegyen magának. Ígért valamit az apjának. Ideje volna beváltani,
nem igaz? Vagy talán nem kéri az öregúr minden levelében, újra meg újra,



hogy mielőbb látogassa meg? Nem azt írta Albert Horst is, hogy személyesen
szeretne tárgyalni egy új szerződésről? Nem kéri Gertrud néni is állandóan,
hogy jöjjön már el egyszer? Van épp elég oka rá, hogy engedjen a vágyának.

Azzal igyekezett magát megnyugtatni, hogy végtére is nem bűn találkozni
és beszélgetni Nitával. Hiszen tudja, hogy Nita elérhetetlen a számára. Csak
viszontlátni szeretné, a hangját hallani, a szemébe nézni. Ez nem lehet bűn. És
nem is kell titkon találkozniuk. Ha ellátogat az apjához, ott nyilván könnyen
találkozhat vele. Csak mint testvér és barát akarja látni őt, hogy semmiképp
meg ne zavarja a nyugalmát.

Gerd Berlinben telepedett meg, egy elegáns, bútorozott lakásban, a nyugat-
berlini Kant utcában.  A lakást egy özvegy számvevőségi  tanácsosné adta ki,
roppant kényelmesen berendezve, jómódú agglegények számára. Volt benne
egy tágas dolgozószoba, nappali és étkező, ezenkívül szellős, világos hálószoba
és  egy  cselédszoba  is.  Itt  lakott  Gerd  segédje,  aki  gyűjteményének
rendszerezésében volt segítségére, s amellett inasként is igen használható volt

Pár  nap telt  csak  el  azon  vasárnap  óta,  hogy Nita  és  Bernhard  Falkner
kihallgatta Helene asszony beszélgetését a fiával. Gerd a reggelinél ült, közben
a  postát  nézte  át.  A  levelezése  már  oly  óriási  méreteket  öltött,  hogy
elgondolkozott rajta, nem kéne-e titkárt alkalmaznia a papírmunkához. A mai
postában volt egy levél, melyet Gerd hosszasan, eltöprengve tanulmányozott.
Aztán fölpattant, s izgatottan föl-le járkált a szobában. Megint leült, megint
átolvasta a levelet. Professzornak hívták szülővárosa egyetemére.

Milyen csábító ajánlat! Most, hogy kibékült apjával, és úgyis föl akarja adni
egy időre a nomád életet, a lehető legjobbkor jön ez a megtisztelő föladat. És
hogy  állandóim  egy  városban  élhet  Juanitával…  forróság  öntötte  el  erre  a
gondolatra. Most fölszínre tört mesterségesen elfojtott vágyakozása. Minden
amellett szólt, hogy fogadja el az ajánlatot.

Hát  nem  volna  csodaszép  a  közelében  élni,  testvérként  vigyázni  rá,
gondoskodni  róla,  az  életét  elviselhetőbbé,  örömtelibbé  tenni?  Önmagát
illetően nem voltak kétségei. Túlságosan is szerette Juanitát ahhoz, hogysem
érzelmeivel  megzavarja  a  nyugalmát.  Vajon  örülne  Nita,  ha  tudná,  hogy  a
városba  költözik?  Gerd  szíve  boldogan  kalapált.  Igen,  bizony  hogy  örülne,
elárulná az az édes, bájos mosolya, amelyet nem lehet elfelejteni. Hát az apja?
Ő mit szólna mindehhez? Örülne, hogy a közelében tudhatja a fiát? Ezer és
ezer  kérdés  merült  föl  Gerdben,  és bár  nagyon csábította a gondolat,  hogy
elfogadja a katedrát, s legszívesebbén azonnal meg is írta volna beleegyezését,
mégis gondolkodási időt adott magának. Végül úgy döntött, megírja apjának,
milyen megtisztelő ajánlatot kapott, és a tanácsát kéri, elfogadja-e. Amit apja
javasol, azt a sors útmutatásának fogja tekinteni, és aszerint cselekszik.



Majdnem elmosolyodott azon, hogy elhatárolja magát a döntéstől. Máskor
olyan  határozott,  olyan  önálló  szokott  lenni,  ebben  a  kérdésben  meg
útmutatásra van szüksége! Épp azért találta ki ezt az új akadályt, mert minden
amellett szólt, hogy mondjon igent. Szíve mélyén viszont azt remélte, hogy ez
az akadály is hamar elhárul.

Asztalhoz ült hát, és írni kezdett:

„Drága Apám!
Ma  katedrát  ajánlottak  nekem  szülővárosom  egyetemén,  méghozzá  a

lehető legjobb föltételekkel. Nagyon is szívem szerint volna, hogy elfogadjam.
Tevékenységem számára ideális tér nyílna ezzel. Mielőtt azonban döntenék, a
Te véleményedet is hallani szeretném. Kérlek, közöld a lehető leghamarabb,
nem volna-e kellemetlen számodra, ha L…-be költöznék. Természetesen a Te
házadban nem lakhatnék, lakást bérelnék az egyetem közelében. Látogatóba
viszont el kellene járnom hozzátok, hogy ne adjunk okot a szóbeszédre. Kérlek,
add tudtomra egészen őszintén, mit kívánsz, fogadjam el az ajánlatot vagy ne.
Elhatároztam,  hogy  döntésemet  a  Te  véleményedtől  teszem  függővé.
Előrebocsátom  azonban,  hogy  mostohaanyámmal  kizárólag  formális
kapcsolatot  vagyok  hajlandó  fönntartani.  Természetesem  megadom  neki  a
tiszteletet, amellyel apám feleségének tartozom. Ezt a pontot levélben akartam
tisztázni, hogy többet ne is kelljen szóba hozni. Kérlek hát, mielőbb válaszolj.
Szívből üdvözöl szerető fiad:

Gerd”

Postafordultával jött a válasz:

„Drága Gerdem!
Hosszú évek óta nem örültem már így semminek,  mint a Te levelednek

most. Megszégyenít, hogy még kétségeid vannak afelől, örülnék-e annak, ha
ideköltöznél. Azt hiszem, még be kell bizonyítanom, hogy bár az irántad való
szerc-  tetemet  sok  gonosz  ármány  fojtogatta  az  évek  során,  azért  mégsem
sikerült kipusztítani. Fogadd hát el azt a megtisztelő ajánlatot, és gyere hamar!
Igen  gyöngén  érzem  magam,  lehet,  hogy  már  nem  is  marad  sok  időm
jóvátenni  mindazt  a  rosszat,  amit  végzetes  tévelygésemben  elkövettem
ellened. Számolom a napokat hazatérésedig, édes fiam.

Szerető apád”

Gerd  szíve  csordultig  telt  örömmel,  és  azonnal  megírta  az  egyetemnek,
hogy elfogadja a katedrát. Apja levelében még többet olvashatott ki a sorok
közül,  mint  a  szavakból.  És  mivel  Gerd  ezt  a  levelet  afféle  istenítéletnek



tekintette,  és  a  sors  végül  is  L.  városába  vezérelte  őt.  Úgy  érezte,  hogy az
életnek  olyan  kapui  tárulnak  föl  előtte  hirtelen,  melyek  mindeddig  zárva
voltak.

Azonnal készülődni, csomagolni kezdett. Új állását bármikor elfoglalhatta,
az csak őrá várt. Úgy döntött, hogy még húsvét előtt átköltözik. Írt Gertrud
néninek, s megkérte, hogy keressen neki lakást. Ismert egy belsőépítészt is, azt
megbízta a berendezéssel. Kényelmes, szép otthont akart teremteni magának
előreláthatólag  hosszabb  időre.  Gertrud  néni  készségesen  teljesítette
megbízását.  Egyik levelében aztán kitért arra, hogy ha Gerd agglegényéletre
rendezkedik be, házvezetőnőt is kell tartania. Nem akarná-e magához venni az
öreg Tinát, kérdezte. Ő volna a legmegfelelőbb, és tűzön-vízen át ragaszkodik
az ő szeretett Gerd úrfijához.

A válasz így hangzott:

„Nem, édes nénikém, Tinára sokkal nagyobb szükség van ott, ahol most
van, nem vagyok olyan önző, hogy kiszakítsam onnan. Nem foszthatom meg
szegény Juanitát ettől a hűséges teremtéstől. Tina ráadásul nem is jönne, mert
tudja  jól,  hogy  Nitának  nagyobb  szüksége  van  rá.  Énnekem  megteszi
bármelyik ügyes, értelmes nőszemély. A segédemet úgyis magammal viszem, ő
nélkülözhetetlen a gyűjteményeimnél, rátermett fickó, és már jól ismeri ezt a
munkát.”

Horstné tehát alkalmazott egy bizalomgerjesztő asszonyságot,  akit valaki
ajánlott  neki.  Az  asszony  már  Gerd  érkezése  előtt  munkába  állt,  hogy
kényelmesen  elrendezzen  mindent.  A  belsőépítész  mindent  pontosan  és
kívánság szerint szállított. A ház a korzó egy csöndesebb részén állott, nem
messze a Lessing utcától, az egyetem közvetlen közelében, s ablakaiból szép
virágágyakra és egy szökőkútra lehetett látni. Csöndes és előkelő villa volt, két
gyermektelen  házaspár  lakott  még  benne.  A  lakásban  öt  szoba  állt  Gerd
rendelkezésére. A jól fölszerelt konyha melletti cselédszobákban kapott helyet
a  házvezetőnő  és  az  inas.  Minden  helyiség  tágas,  világos  volt,  modern
komforttal ellátva.

Véget  ért  a  berendezés  munkája.  Gertrud asszony  elégedetten  szemlélte
meg a lakást.

Azon a csütörtök reggelen, mikorra Gerdet várták, Gertrud asszony Lotti
társaságában érkezett az új lakásba. Mindkettejük karja virágokkal volt tele,
hogy az összes vázát megtöltsék.

– Kényelmes,  kellemes  lakásba  érkezzék  Gerd,  ahol  érezheti,  hogy  női
kezek gondoskodnak róla – magyarázta anyai aggodalommal Gertrud asszony.

Lotti bólogatott.



– Tudod, anyus, annyira szép és otthonos ez a lakás, igazán már csak egy
asszonyka kéne ide. Gerdnek végre meg kéne házasodnia.

– No, no, Lotti – mosolygott rá az anyja.  – Miért ágálsz úgy azért, hogy
Gerd megnősüljön?

– Mert épp a megfelelő korban van, és mert minden egészséges férfinak
kötelessége, hogy megnősüljön, ha már elmúlt harminc.

Horstné fölkacagott.
– Ó, te kis bölcs, hogy jut eszedbe ilyesmin rágódni?
Lotti egy virágokkal megrakott vázát igazgatott nagy buzgón, s könnyű pír

szökött az arcába.
– Hát…  az  ember  csak  elgondolkozik  az  életen,  anyus…  Tizennyolc

múltam,  nem  vagyok  már  gyerek.  Olykor  komolyabb  kérdések  is
foglalkoztatnak már. Mert látod, itt van például Gerd… és még sok más vele
egykorú férfi, mint például doktor Bruckner… aki megengedhetné magának,
hogy családot alapítson, és mégis folytatja az agglegény életet, holott annyi a
fiatal nő, aki szeretne férjhez menni. Hát nem volna kötelességük ezeknek a
férfiaknak a nősülés?

Gertrud asszony titkon fürkésző pillantást vetett a lányára. Aztán látszólag
elfogulatlanul, tréfálkozva így felelt:

– Nos,  Lottikám,  csak  azt  mondhatom,  hogy  tarts  alkalomadtán  egy
kiselőadást ezeknek az uraknak az állampolgári kötelességeikről. Persze csak
azokra az urakra gondoltam, akik az ismeretségi körödbe tartoznak, Gerdre és
doktor Brucknerre. Ki tudja, tán sikerrel is jársz.

Lotti azonban komolyan vette a javaslatot, és gondterhelten rázta a fejét.
– Nem, anyuskám, biztos, hogy nem válna be. Azt mondanák, fiatal vagyok

még hozzá, hogy ilyen kérdéseket megítélhessek. Túl fiatal! Doktor Bruckner
is mindig ezzel torkol le, ha valami komolyabb témát hozok szóba. „Ne törje a
fejecskéjét  ilyen  komoly  dolgokon,  Lotti  kisasszony,  hagyja  csak  ezt  az
öregekre!  Kegyed  csak  kacagjon,  mert  kegyed  hozza  az  embereknek  a
napsugarat, amire olyan nagy szükségük van.” Ezt mondta a múltkor, mikor
vitába  akartam  szállni  vele.  De  hát  nem  lehet  mindig  csak  vihogni  és
szórakozni, nem vágyok már olyan buta gyerek!

Horstné magához vonta és gyöngéden megcsókolta a lányát.
– Kicsi  Lottim,  Bruckner  csak  jót  akart.  Nagyon  kedvel  téged,  azért

szeretné, hogy ne veszítsd el az arany jókedvedet.
Lotti nagy szemeket meresztett az anyjára.
– Tényleg azt gondolod, hogy… hogy Bruckner kedvel egy kicsit?
Az anyja megsimogatta a haját.
– Nem is  csak  kicsit,  hanem nagyon is,  ezt  egész  biztosan tudom. Nem

kéne  olyan  türelmetlenül  zúgolódnod  ellene,  mert  később  biztos  nagyon



megbánod. Ő csak a legjobbat akarja neked, majdnem ugyanúgy, mint apád
meg én.

Lotti az anyja vállához szorította forró arcocskáját.
– Jaj,  anyus,  tudom  én,  hogy  vadóc  vagyok.  De  hát  nem  gondolom

komolyan, ha Brucknerrel veszekszem!
– Elhiszem,  kislányom  –  mosolygott  az  anyja,  –  De  most  gyere,  sok

mindent el kell még intéznünk, és Gerd két órán belül itt lesz.
Bernhard  Falkner  a  családjából  senkinek  sem  említette,  hogy  Gerd

áttelepül  a  városukba.  Dolffal  és  az  anyjával  úgyis  csak  a  legszükségesebb
szavakat  váltotta  ama  vasárnap  óta,  amikor  a  bizalom  végleg  kiveszett  a
leikéből. Látszólag megőrizte velük szemben a nyugalmát, közönyét, s arról,
amit megtudott azon a napon, egy szóval sem beszólt.

Juanita sem tudott róla, hogy Gerd L…-be jön tanítani, míg meg nem látta
a  hírt  az  újságban.  Forró,  örömteli  riadalom  töltötte  el  a  szívét.  Gerd  a
városukba  jön,  évekre,  talán  örökre  is  a  közelébe  költözik!  Ez  a  tudat
csodálatos érzéssel  járta át.  Nem töprenkedett azon, mi ez a félénk, boldog
reménység,  ami  a  szívében  ébred,  ha  arra  gondol,  hogy  Gerd  ezentúl  a
közelében fog élni,  és gyakran láthatják egymást.  Minden fönntartás nélkül
adta át magát az örömnek.

Aznap délután meglátogatta az apósát. Az utóbbi időben még gyakrabban
keresték  egymás  társaságát,  mivel  tudták,  hogy  sokat  adhatnak  lélekben
egymásnak. Nita némán az apósa elé tette az újsághírt. Az mosolyogva nézett
várakozó arcába.

– Én már rég tudtam ezt, Nita, Gerd megírta.
– És nem mondtad el, papa?
– Gyermekem, nem gondoltam, hogy ennyire érdekel. Ismered ugyan Gerd

írasait de azért voltaképpen idegenek vagytok egymásnak.
Nita elpirult, ám a szeme fölragyogott.
– Szeretnék elmondani valamit, papa, egyedül csak neked. Gerd egyáltalán

nem  olyan  idegen  nekem,  mint  azt  hiszed,  illetve  mint  hiszitek.  Fontos
szerepet  játszott  az  életemben,  amiről  semmit  sem  tudtok;  Eddig  nem
beszéltem  erről,  még  neked  sem.  Sokáig  nem  tudtam,  mi  a  véleményed
Gerdről, azt hittem, hallani sem akarsz róla. De most már tudom, hogy ha el is
idegenedtetek  egymástól,  ennek  már  vége.  Ezért  már  én  is  nyugodtan
beszélhetek Gerdről, és elmondhatom, mit is jelent ő nekem. Annyi szépet és
jót köszönhetek neki! Őrangyalként vigyázott rám, már amennyire tehette.

Bernhard Falkner komolyan, csodálkozva nézte Juanita sugárzó arcát.
– Mondd csak el, gyermekem!



– Igen,  papa.  De add a  szavadat,  hogy minden köztünk marad!  Csak  te
tudhatod  meg,  hogy  volt  ez  Gerddel.  Nem  akarom,  hogy  a  legszentebb
érzelmeimbe hideg, kritikus szemek tekinthessenek be.

Falkner a kezét nyújtotta.
– Beszélj csak, gyermekem, minden köztünk marad. Tudod jól, hogy van

egy-két  közös  titkunk,  és  megbízhatsz  bennem,  mert  sosem  vágytam  még
ennyire, hogy igaz, jó apád legyek, mint épp most.

Nita letelepedett mellé, megfogta a kezét, és mindent elmondott. Hogy jött
be hozzá Gerd akkor éjjel,  mikor magára hagyottan zokogott  a szobájában,
hogy  vigasztalta,  hogy  csüngött  ő  a  fiún  magányos  kis  szíve  minden
gyöngédségével, és milyen végtelenül kedves volt hozzá Gerd, sosem felejti el.
És hogy aztán elvitte hozzá a drága öreg Tinát, és az ö szerető gondoskodására
hízta,  és  hogy  Tinának  mindig  értesítenie  kellett  Gerdet  az  ő  hogy létéről.
Aztán elmondta őszintén azt is, hogy találkozott Gerddel a városligetben, és
Gerd arra kérte, senkinek ne említse a találkozást, mert apja megbántódhat,
ha a fülébe jut, hogy ő a városban járt.

– Innen  tudtam,  drága  papa,  hogy  szeret  és  tisztel  téged,  és  nagyon
hiányzol neki – fűzte hozzá mosolyogva.

Azt  is  megvallotta  apósának teljesen  nyíltan és  elfogulatlanul,  mennyire
szereti  és  tiszteli  Gerdet,  hogy  őt  tartja  a  világ  legjobb,  legnemesebb
emberének, boldog, hogy L…-be jön, és végtelenül megnyugtatónak érzi, hogy
kibékült végre az apjával.

Az öregúr különös érzésekkel  hallgatta  e  beszámolót.  Sejtelme sem volt
róla,  hogy Gerd és Nita között  ama városligeti találkozó óta egy új érzelem
lobbant  föl,  mely  a  lelkek  harmóniájából  született,  de  végzetes  lehet
mindkettejük számára, ha nem vigyáznak.

Juanita nagyon is ártatlanul, elfogulatlanul vallott Gerd iránti vonzalmáról,
Falkner  így  nem foghatott  gyanút.  Mélyen megindította,  hogy éretlen korú
fiában  mennyivel  több  megértés  volt  az  árva  gyermek  iránt,  mint  őbenne.
Hirtelen  átlátta,  hogy  Gerd  a  saját  megnyomorított  szívén  tapasztalta,  mit
érezhet  Nita a gyámja házában,  és ezért  értette  meg olyan jól  a  magányát.
Szíven ütötte a fölismerés, hogy sem a fiát, sem a gondjaira bízott árvát nem
értette meg igazán. Elvakította a Dolf és Helene iránt érzett végtelen szeretete,
megingathatlan bizalma.  Most  tehát  Juanita elhibázott  életét  is  fölírhatta a
bűnlajstromára.  Egyetlen vágy hatotta át  egész  lényét:  jóvátenni,  amit  még
lehet.

Dolf és az anyja már szinte teljesen idegenné váltak a számára. Feleségét
kritikusan szemlélte, s már maga sem értette, mivel tudta ez az asszony olyan
sokáig elbolondítani. Dolf iránti szeretete persze nem hunyt ki egészen, hisz
mégiscsak édesfia volt ez az ember, éppúgy, mint Gerd. És ha olyan kevéssé



hasonlít  Gerdre,  az  talán  nem  is  egyedül  az  6  hibája.  Apjának  lett  volna
kötelessége, hogy idejekorán fölismerje és helyreigazítsa jellembeli torzulásait.
Nem kellett volna teljesen az anyjára hagyni a nevelését, többet kellett volna
törődni vele is. Dolf testben és lélekben anyja tökéletes mása, Helene minden
hibáját örökölte, és az egyoldalú nevelés csak erősítette ezeket. Nem lehet őt
egyedül felelőssé tenni. Hajlamai és neveltetése alakították. Bernhard Falkner
szemében  most  ez  is  jól  megérdemelt  büntetésnek  tűnt,  hogy  a  fia  ennyi
szenvedést  okoz  neki.  Hanem  azt  nem  tűrheti,  hogy  Nita  még  többet
szenvedjen miatta. A vagyont semmi esetre sem kaphatja kézhez, mert akkor
Nita  ki  volna szolgáltatva kénye-kedvére,  és  ki  tudja,  mire  képes  egy ilyen
jellemtelen ember.

Az  öregúr  magában  már  a  fiatal  pár  válásának  lehetőségét  fontolgatta.
Tudta azonban, hogy amíg Nita nem említi, addig ő sem hozhatja szóba. Dolf
épp elég  válóokot  szolgáltatott  már.  Mindenesetre  nem lehet  kizárni,  hogy
Nita valamikor majd válni akar, és akkor a vagyoni helyzetének lehetővé kell
tennie, hogy bármikor elhagyhassa Dolfot.

Most, hogy Nita elmesélte neki a városligeti találkozót, ő is elmondta, hogy
a vasútnál megvárta Gerdet.  Elmondta azt is,  milyen régi  vágya, hogy a fiú
visszatérjen szülői házába. Csak arról nem beszélt egyelőre, mi volt az ő életét
beárnyékoló  bűn.  Nem  akarta  megterhelni  ezzel  Nita  tiszta  lelkét,  bár
jótétemény  lett  volna  számára,  ha  végre  valakinek  kiöntheti  a  szívét,  s
meggyónhatja minden bűnét. Tudta, hogy a fiatalasszony megértené, s igazi
női  együttérzéssel,  gyöngédséggel  vigasztalná.  Mégis  lemondott  erről  az
áldásról – Nita érdekében. Fogalma sem volt róla, hogy a menye már ismeri
élete tragédiáját. 

XIV.

Pont abban az időben,  mikor Gertrud Horst asszony és Lotti  virágokkal
díszítette  Gerd lakását,  Dolf  Falkner  bejelentés  nélkül  robbant  be az  anyja
szobájába.

– Istenkém, de megijesztettél, Dolf! – fordult felé Helene.
– Mi történt, hogy ilyenkor jössz hozzám?
A fiú fesztelenül egy fotelbe telepedett, és rosszidulatúan villogó szemmel

bámult az anyjára.
– Elbűvölő kis meglepetésem van – sziszegte epésen.
Viselkedéséből már amúgy is világos volt, hogy rossz hírt hoz. Anyja fölkelt

és odalépett hozzá.
– Beszélj! – parancsolta idegesen.



Dolf  némán  bámulta,  gyönyörködött  zaklatottságában.  Helene  nagyon
megöregedett az utóbbi két évben. Egykor oly csodálatos arcbőrét hervadttá,
petyhüdtté tette az idő. Ha elment hazulról, vastag púderréteg mögé rejtette az
arcát  behálózó  ráncokat,  de  most  hiányzott  ez  a  védőréteg,  és  világosan
kitetszett  a  valóság.  A  valaha  körülrajongva  csodált  aranyvörös  haj  is
megfakult, megritkult, s Helene asszony póthajjal igyekezett a régi, dús tömeg
látszatát kelteni. Kellemetlen jelenség volt: az idősödő asszony, aki szépséget
és ifjúságot próbál hazudni; ám hiába. Dolf megállapította, hogy az anyja így
nem mutat valami előnyösen.

– Nos hát, hallgass meg, de nekem el ne ájulj! – mondta lassan, ádázul. –
Gerhard  Falknert  professzornak  hívták  az  itteni  egyetemre,  és  a  napokban
meg is érkezik.

Helene asszony arcát eltorzította a rémület.
– Honnan tudod? – kérdezte rekedten, s a szemében gonosz fény villant.
Dolf gúnyosan fölkacagott.
– Épp  most  gratulált  egy  barátom  az  örvendetes  eseményhez.  Persze

ragyogott a képe. Elmondta, hogy a diákok fáklyásmenetet rendeznek hírneves
bátyám  tiszteletére.  És  persze  nekem  is  bájvigyorognom  kellett,  pedig
legszívesebben bevertem volna azt a sugárzó ábrázatát, amiért ilyen pompás
hírt hozott – kiáltotta dühöngve.

Helene asszony magába roskadt.
– Még csak ez hiányzott! Most persze ide is megint be fog vonulni.
– Hát persze! Harsonával! Az öreg tárt karokkal fogadja, amilyen bárgyú,

és hízott borjút vágat az örömére. Mi pedig majd csodálhatjuk, ahogy illik, és
sütkérezhetünk egy kicsit a dicsőségében! Ismerd be, hogy megható kis családi
idill lesz. Igaz, a mi költségünkre.

– Soha!  Nem  tűröm,  hogy  az  a  megátalkodott  valaha  is  átlépje  ezt  a
küszöböt. Az ellenségem! – sikoltotta Helene.

Dolf nyeglén vállat vont.
– Pedig hiába toporzékolsz, biztos, hogy ide fog jönni. Tudod, hogy rajong

az öreg a „híres” fiáért. Mit számítunk mi őmellette! Hál’ istennek, legalább én
nem lakom már itthon, nem muszáj elviselnem. Míg Nita pénzügyei nincsenek
tisztázva,  addig  vigyáznom  kell  az  öreggel.  Az  utóbbi  hónapokban
összekaptam magam,  és  úgy látszik,  ez  nem is  maradi  hatástalan.  Az  öreg
egyetlen rossz szót sem szólt, mióta játszom a töredelmes bűnöst, és állandóan
az irodában penészedem. Igaz, nem túl barátságos és nem éppen közlékeny, de
lényeg az, hogy hisz az őszinte bűnbánatomban, mert akkor ki is adja majd a
pénzt. Már nem kell sokáig kibírni… és aztán nem látsz itt többet.

Helene asszony riadtan kapta föl a fejét.
– És én, Dolf… hát én? Engem is el akarsz hagyni?



Dolf közönyösen rándított egyet a vállán.
– Eljöhetsz  hozzám,  amikor  csak  tetszik.  Egyébként  épp  arra  akartalak

kérni, hogy látogasd gyakrabban Nitát.
– De hát miért? Mindig olyan rideg és tartózkodó velem.
– Badarság,  képzelődsz.  Mindenképp  szükséges,  hogy  megdolgozd  egy

kicsit.  Valami  érthetetlen  ellenállással  fogadja  most  minden  közeledési
kísérletemet. Pedig mindent megpróbáltam, és Isten a tanúm, hogy magam is
megperzselődtem  közben.  Most  már  igazán  szeretném  visszahódítani.
Csakhogy nem bízik bennem. Ezért kéne elmenned hozzá. Mesélhetnél neki
mindenfélét… hogy én meggyóntam neked, meg hogy mennyire imádom és
vágyom a megbocsátására. Hogy ő az egyetlen, aki új, jobb embert faraghatna
belőlem, Ez mindig bejön a nőknél. Mesélhetnél neki megható kis történeteket
a bűnbánatomról, megtérésemről. Nohát… mindig is ügyes diplomata voltál.
És nem is hazudnál olyan nagyon, mert azt valahogy elérté az asszonyka, hogy
megint  beleszeressek.  Most  fogtam csak  igazán  tüzet!  Egyáltalán  nem esik
nehezemre, hogy a szerelmes férj szerepét játsszam. Csak engedne már az a kis
makrancos! Most nem adja ám magát olyan könnyen, de mindegy, a végén
úgyis megint az enyém lesz. Csak a bizalmatlanságát kéne valahogy eloszlatni.
Ebben segíthetnél, mama. No, igazán, vesd már be magad!

Helene asszony nagyot sóhajtott, de aztán megígérte, hogy közbenjár.
– Csak ez a Gerd ne jönne, ez borzasztóan nem tetszik – panaszolta.
– Hja,  hát  ezen  nem  segíthetünk,  mama.  Most  viszont  mennem  kell,

nehogy  elkéssem  a  gyárból.  Példát  kell  mutatnom  kötelességtudatból  és
ügybuzgalomból, hogy az öreg legalább hajlandó legyen értelmesen beszélni a
pénz dolgáról. Végtére is nála van az adu ász.

– Jaj, Dolf nekem olyan rossz érzésem van – felelte aggodalmasan az anyja.
– Papa szörnyen zárkózott mostanában. Jobb lett volna, ha hallgatsz rám, és
kezdettől fogva igyekszel, míg kezedben nincs a pénz.

Dolf arcára egyszerre kiült a jól ismert, durva vonás.
– Hagyj  már  a  szemrehányásaiddal,  semmi  értelme!  Ami  történt,

megtörtént. Talán három értékes évemet arra kellett volna pazarolnom, hogy a
jó fiút játsszam? Ez a pár hónap is borzalmas volt! Kár minden percért, amit
nem élvezhet ki az ember. Az élet olyan rövid! Na, ég veled. És örülj előre az
elveszett fiú hazatérésének. Megrendítő családi jelenet lesz.

Kaján mosollyal kiment a szobából, és becsapta maga után az ajtót.
Juanita  ragyogó  szemmel  járt  föl-alá,  s  a  szívében  ujjongó  dal  zengett:

„Jön,  jön,  újra  láthatom!”  Elképzelte,  milyen  lesz,  ha  majd  nyíltan,
akadálytalanul találkozhatnak az apósáéknál, s ha mindent megoszthat vele,
ami csak érdekli. Örömtől ragyogva adta hírül Tinának, hogy Gerd L…-be jön,
és kibékült az apjával. Az öreg cseléd is sírt örömében.



– Most már jobb idők jönnek rád is, Nitácskám, ebben biztos lehetsz. Gerd
úrfi majd melléd áll, mint egy igazi jó testvér.

Nita buzgón bólogatott.
Mint egy igazi jó testvér, gondolta boldogan. Ártatlanságában még mindig

nem tudta, hogy amit Gerd iránt érez, az mélyebb és forróbb, mint a testvéri
szeretet.  Nem  méricskélte  aggodalmasan  az  érzést,  fönntartás  és  félelem
nélkül adta át magát neki. Apósától megkérdezte,  mikor is érkezik Gerd, és
Tinával egy kosárka illatos ibolyái küldött a lakására. Köszöntőnek szánta a
virágot, és egy kis kártyát is tett mellé: „Isten hozott itthon – Juanita.”

Dolfnak nem szólt erről a virágról, egyáltalán nem is beszélt vele Gerdről.
Csak apósának mesélte el egészen elfogulatlanul, mivel köszönti a fiát. Az Öreg
boldog volt,  hogy Nita  is  örül  Gerd hazatérésének,  hisz  ő volt  az  egyetlen,
akivel beszélhetett erről.

Dolf ezen a napon rosszkedvűen tért haza. Étkezés közben egy szót sem
szólt,  aminek  Nita  voltaképpen  örült,  mivel  a  férfi  közeledési  kísérletei
feszélyezték. Nem is sejtette, mi okozza Dolf rosszkedvét. A nap folyamán több
ízben gratuláltak neki Gerd kinevezéséhez, ez bőszítette föl a végsőkig.

A kitűnő ebéd és a sebtiben elfogyasztott néhány pohár bor azonban jobb
kedvre derítette, és ahogy elnézte Nitát, megint meg kellett állapítania, mint
az utóbbi időben annyiszor, hogy csodálatosan kivirágzott. Le sem buta venni
a szemét karcsú nyakáról, mely oly kecsesen emelkedett ki a világoskék ruha
szoros kivágásából. Vad vágy lángolt föl a férfiban. Legszívesebben fölpattant
volna,  hogy  magához  rántsa  Nitát,  és  csókokkal  halmozza  el.  Valódi
szenvedély  ébredt  benne,  nem  esett  nehezére  megjátszani  a  bűnbánó
szerelmest.  Ám  volt  valami  az  asszony  lényében,  ami  óvatosságra  intette.
Sejtette,  hogy  mindent  elronthat  a  heveskedésével.  Mikor  azonban  már  a
desszerten is túl voltak, és az inas távozott, Dolf nem bírt tovább nyugton ülni
az  asztal  túlsó  végénél.  Fölpattant,  Nitához  sietett,  és  térdre  esett  előtte.
Átölelte a derekát, és fejét az ölébe fúrta.

– Nita,  édes  Nitám,  meddig  akarsz  még  kínozni,  meddig  kell  még
könyörögnöm,  hogy  légy  megint  az  enyém?  Hát  nem  érzed,  mennyire
szeretlek, mennyire vágyom rá, hogy megint a karjaimban tarthassalak? Légy
jó hozzám, Nita, ne taszíts el magadtól, eleget gyötörtél. Erezned kell, hogy
megváltoztam! Igazán eléggé megbüntettél már a könnyelműségemért, fogadj
végre vissza a szívedbe! Nem felejthettél el mindent, ami valaha oly boldoggá
tett  minket.  Elég már a büntetésből.  Csókolj  meg, Nita,  csókolj meg! Hadd
bizonyítsák a csókjaim, mennyire szeretlek! Szeress megint, édes asszonykám!
Tudod,  hogy boldoggá tudlak tenni… Vagy elfelejtetted már,  milyen boldog
voltál  valaha  a  karjaimban?  Úgy  lesz  megint.  Mindent,  mindent  el  fogsz
felejteni, ha a karomba veszlek, ha megcsókollak, csak azt nem, hogy szeretsz,



mint rég, és hogy én is szeretlek, szenvedélyesen! Légy megint az enyém, édes
Nitám, légy az enyém!

Nita  sóbálvánnyá  meredve  ült,  s  forró  hullámként  borították  el  a
szenvedélyes szavak. Érezte, hogy Dolfban valódi szenvedély lángol, s éppen ez
töltötte el olyan kimondhatatlan iszonyattal. A férfi szenvedélyes könyörgése
nem érintette  meg  a  lelkét.  Az  érzelmei  iránta  réges-rég  kihaltak.  Egyszer
régen megnyitotta szívét  e szenvedélyes  szavaknak,  mivel az igaz szerelmet
hallotta ki belőlük. Most azonban tudta már, hogy Dolf szívében nyoma sincs
az őszinte szerelemnek, s szavait csak a számítás meg az érzéki vágy diktálja.

Félt tőle, mert a szemében olyan vágyakozás lángolt, amelynek semmi köze
a lélekhez!  Tehetetlenül ült  csak, megbénította a rémület,  és Dolf  azt  hitte,
ezúttal  elérte  a  célját.  Érezte,  hogy  az  asszony  remeg  a  fölindultságtól.
Félreértette remegését, s megpróbálta még szorosabban magához vonni, Ám
Juanita minden erejét összeszedve kitépte magát a karjából, fölugrott, és egész
testében reszketve, szótlanul kisietett a szobából.

Dolf diadalmas mosollyal törölte meg a homlokát, és fölemelkedett. Még
soha egyetlen nő nem tudott neki ellenállni, ha bevetette minden tudományát,
egész  behízelgő  lényét,  hogy  elbolondítsa.  Juanita  remegése,  izgalma  is
mihamarabbi  győzelmet  ígért.  Nem is  sejtette  Nita  valódi  érzelmeit.  „Hisz
tudtam én – ujjongott magában. – Csak egy kis türelem, és az enyém lesz.” És
elképzelte  magának,  hogy  fog  Juanita  hamarosan  a  karjába  simulni,  s
csókjaitól  megremegni.  Minél nehezebb a csata,  annál édesebb a győzelem.
Nagylelkűen  elhatározta,  hogy  boldoggá  teszi  az  asszonykát,  már  csak
kárpótlásul is az elhidegedés hosszú hónapjaiért.

Elgyönyörködött  a  tükörképében,  és  elégedetten  pödörgette  a  bajuszát.
Mégiscsak  ördögi  fickó,  gondolta magáról.  És igazán izgalmas volt  ez a kis
játék a saját kis asszonykájával. Különben oly ritkán talál ellenállásra a nőknél.
Nita alaposan föladta neki a leckét, és tulajdonképpen kár, hogy máris meg
akarja adni  magát.  Dolf  ismerte magát,  tudta,  hogy ha egyszer  eléri  a célt,
akkor vége is az izgalomnak, akkor hamar kihuny szalmaláng-szenvedélye. És
akkor minden megint fakó és unalmas lesz. Csak addig izgatta egy nő, míg le
nem igázhatta.

Ha sejtette volna,  hogy Nita bezárkózott a szobájába,  és  még mindig az
undortól reszketve, némán mered maga elé, ha olvashatott volna a lelkében, s
látta volna, mennyire megveti, gyűlöli őt, s hogy ettől a szenvedélyes ostromtól
még jobban irtózik, mint a legdurvább cinizmusától, akkor bizony nem ilyen
diadalmas hangulatban távozott volna az ebédlőből.

XV.



A Horst család az állomáson fogadta Gerd Falknert. Elkísérték a lakására,
ahol a házvezetőnő máris ízletes ebéddel várta, azután magára hagyták az új
otthonában. Amikor az úton Lotti félig tréfásan, félig komolyan megjegyezte,
hogy a lakás egyszerűen tökéletes, már csak egy fiatalasszony hiányzik belőle,
Gerd  nevetve  hárította  el  a  tréfát.  Most  viszont,  ahogy  magára  maradt  a
kényelmes,  jó  érzékkel  és  ízléssel  berendezett  lakásban,  nagyot  sóhajtott.
Nagyon is szívesen hozott volna ide asszonyt. Ó, még azt is pontosan tudja,
hogy nézne ki… Mikor láthatja viszont Juanitát? Tudja-e vajon, hogy ő most
ideköltözött? Vajon mit szólna, ha tudná?

Gerd  belépett  a  dolgozószobába.  Az  imént  csak  futólag  tekintette  meg,
most szerette volna jobban megnézni magának. Édes ibolyaillát csapta meg az
orrát.  Körülnézett,  s  az asztalon egy kosárka ibolyát pillantott  meg. Milyen
bőkezűen bántak a virággal Gertrud néniék! Még a komoly íróasztalra is jutott
illatos ibolya, gondolta, és közelebb lépett. Ahogy a kosárka fölé hajolt, hogy
beszívja  a  virágok  illatát,  keskeny  borítékra  lett  figyelmes  a  szirmok  közt.
Kihúzta és azonnal föl is nyitotta. „Isten hozott itthon – Juanita” – olvasta.

Gerd egész testében megremegett. Leroskadt az íróasztal
előtt álló székre, és ajkát a papírra szorította, ott ahol Nita neve állt, aztán

két  karjával  magához  ölelte  a  kosarat,  és  izzó  arcát  a  hűs  szirmok  közé
hajtotta.

– Juanita! Juanita – suttogta. Ám aztán fölriadt és összeszedte magát. 
– Ne  kívánd  a  te  felebarátod  feleségét  –  mondta  ki  halkan,  és  az  arca

kemény, elszánt kifejezést öltött. Mélyet lélegzett, s eltolta magától a kosárkát
Gyöngéden  végigsimított  a  szirmokon.  –  Légy  nyugodt,  kicsi  Nita…  nem
zavarom  meg  a  nyugalmadat.  Te  leszel  a  napsugár,  mely  megvilágítja  az
utamat.

Lassan körbejárt a szobában. Sorra vizsgálta a bútorokat. Az ő kívánsága
szerint készült mind, praktikus volt, mégis szép vonalú, harmóniát sugárzó.
Elégedetten nézelődött. Épp ez a szoba volt a legfontosabb, hisz itt tölti a nap
legnagyobb részét.  Inasa,  akit  előreküldött,  már  a  könyvtárát  is  elhelyezte,
Gerd kivett egy könyvet, s lapozgatni kezdte.

Ebben  a  pillanatban  megszólalt  a  kapucsengő,  s  a  segéde,  aki  az  inas
teendőit is ellátta, Bernhard Falkner urat jelentette. A fogadószobába vezette
az  öregurat.  Gerd azonnal  odasietett.  Két  kezét  nyújtotta  az  apja  felé,  s  az
erősen megszorította üdvözlésül.

– Kimentem volna  eléd  az  állomásra,  de  aztán  úgy  gondoltam,  Horsték
lesznek ott – mondta bizonytalanul, kissé remegő hangon.

– Úgy is volt, édesapám, de hát attól még kijöhettél volna. Nem lehetne,
hogy velük is kibéküljél? – kérdezte Gerd.

Bernhard Falkner fájdalmasan mosolygott.



– Félreértesz,  fiam.  Nem  nekem  van  itt  jogom  haragudni,  hanem  a
nénédnek. De hagyjuk most ezt,  csak annyit  akartam megmagyarázni,  hogy
miért nem az állomáson fogadtalak. De most végre itt vagyok, s elmondhatom,
mennyire örülök, hogy megint a közelemben fogsz élni.

Gerd egy fotelhez tessékelte.
– Foglalj  helyet,  kérlek.  Most  először  vagy  a  vendégem.  Isten  hozott,

remélem, gyakran láthatlak majd itt.
Ő is letelepedett, szemben az apjával.
Az körülnézett a szép, előkelően berendezett szobában, aztán a fia karcsú,

izmos alakján pihentette a  tekintetét.  Gerd elegáns,  sötétkék öltönyt  viselt,
mely  remekül  állt  rajta.  Markáns,  simára  borotvált  arcán  még  mindig
észrevehető  volt  az  expedíción  szerzett  bronzszínű  árnyalat.  Okos,  eleven
szeme  meleg  tekintettel  szegeződött  az  apjára.  Az  álla  és  szája  körüli
jellegzetes  vonások,  melyek  már  kamaszkorában  is  kirajzolódtak,  még
élesebbek lettek. Ám a szemében már nem ült az a régi,  komoran tépelődő
kifejezés. Ez a szempár most már nyíltan, derülten nézett a világba. Gerd érett
felnőttkorára  igen  kellemes,  rokonszenves  jelenséggé  vált.  És  bár  a  fivérek
közül Dolf volt a szebb és ragyogóbb, Gerd viszont tagadhatatlanul jelentősebb
személyiség volt. Még Bernhard Falkner gyászos arca is földerült kissé, ahogy
a fiát nézte.

– Az új otthonod, fiam! – sóhajtotta végül. – Azért jobb szerettem volna, ha
az én házamban rendezed be. De tudom, hogy ez lehetetlen… belenyugodtam
már.  És  nagyon  nagyra  értékelem,  hogy  mindazok  után,  ami  történt,  még
hajlandó vagy újra átlépni a küszöbömet. Ezennel kérlek, légy holnap te az én
vendégem. Meg akarlak ünnepelni, a legnagyobb tisztelettel fogadni. Ezzel az
elégtétellel tartozom neked, már csak azért is, mert annak idején olyan ridegen
engedtelek  el.  És  meg  akarom  mutatni  az  egész  világnak,  milyen  büszke
vagyok a fiamra. És van itt még valami. Mielőtt átlépnéd a küszöbömet, tiszta
vizet kell öntenünk a pohárba. Arra kérlek, hallgasd meg, hogy elmondjam, a
gyónásomat.

Gerd megragadta a kezét.
– Édesapám, ne kínozd magad! Hagyjuk a múltat, kérlek!
Az öregúr azonban csak a fejét rázta.
– Nem,  édes  fiam,  hagyj  csak  beszélni,  jótétemény  lesz  nekem.  Nem is

sejted,  mi  mindent  éltem át  és  szenvedtem  meg  az  utóbbi  években.  Talán
könnyebb lesz a szívem, ha egyszer mindent elmondhatok.

Gerd gyöngéd részvéttel nézett rá.
– Jól  van,  apám,  beszélj  hát,  ha  erre  van  szükséged.  Hanem várj  csak,

előbb megkínállak egy kis innivalóval az érkezésed örömére, aztán átmegyünk
á dolgozószobámba, ott senki sem fog zavarni.



Gerd fölkelt és csöngetett. Takarosan öltözött, negyvenes asszonyság lépett
be. Gerd barátságosan fordult hozzá:

– Kérem, Wendtné asszony, van itthon valami innivaló?
– Igenis, professzor úr – bólintott mosolyogva az asszony. – A nagynénje

őnagysága többfajta bort is átküldött.
– Ó,  hát  ez  pompás.  Akkor,  kérem,  bontson  föl  egy  palackot…  ugye,  a

moselit szereted a legjobban, apám?
Bernhard Falkner bólintott.
– Tehát moselit, Wendtné, és kérem, a dolgozószobába vitesse. Senkinek

nem vagyok itthon.
– Igenis, professzor úr – felelte az asszonyság és eltűnt.
Gerd átvezette apját a dolgozószobába.
– Látod,  apám… itt  kellemesebben  érzem magam,  mint  a  szalonban,  itt

már vannak személyes holmijaim. Otthonosabb. Gyere, ülj ebbe a kényelmes
fotelbe!

Az inas bort és poharakat hozott tálcán, melyet, gazdája intésére a szoba
közepén álló asztalra helyezett. Gerd teletöltöt- te a két poharat, s egyiket az
apjának nyújtotta.

– Egészségedre, édesapám, és arra, hogy többé semmi se zavarhassa meg a
kapcsolatunkat.

– Én  is  szívből  kívánom!  Egészségedre,  fiam  –  felelte  megindultan  az
öregúr.

Egymás szemébe néztek, és fenékig ürítették a poharat.
Gerd leült, szemben az apjával. Az a tenyerébe támasztotta homlokát, s egy

pillanatra  eltakarta a szemét.  Aztán föltekintett,  és belekezdett  a gyónásba.
Őszintén  elmondott  mindent  a  fiának,  hogy  milyen  boldog  volt  eleinte  a
feleségével, Gerd édesanyjával, míg be nem lépett az életükbe Helene Alving,
Ettől  a pillanattól  fogva a sorsa meg volt  pecsételve,  mondta és kíméletlen
őszinteséggel vallotta meg, hogy már a felesége életében rabul ejtette Helene
varázsa,  és  nem  volt  más  kívánsága  többé,  mint  hogy  ez  a  lány  legyen  a
felesége. Hogy azt tervezte, elválik Gerd édesanyjától.

– Nem akarom részletezni, mit küzdöttem önmagammal, mert borzalmas
volt, hogy fájdalmat kell okoznom szegény édesanyádnak. Ám a Helene iránti
szenvedély oly erős volt, hogy még anyád könnyei, boldogtalan, sápadt arca,
nyilvánvaló kétségbeesése sem tarthatott vissza a döntéstől. Elég annyi, hogy
elhatároztam,  elválok  Mariától.  És  aztán  hirtelen  szabaddá  lettem…  csak
éppen másképp. Édesanyádat egy reggel holtan találták az ágyában. Az orvos
megállapította, hogy túl sok nyugtatót vett be. Úgy álltam a halálos ágyánál,
mint  egy  bűnöző,  mert  attól  tartottam,  hogy  szándékosan  vetett  véget  az
életének, hogy nem bírta elviselni, amit tettem vele. Sokáig gyötört ez a kétely,



és még most sem szabadultam meg tőle egészen, pedig szívből kívánom, bár
lenne alaptalan! Hiszen valóban lehetett véletlen is… csak éppen nem biztos.
Édesanyád halála egy pillanatra fölrázott a Helene iránti szenvedélyemből. De
aztán megint találkoztam vele… azt mondtam neki, hogy el kell válnunk… erre
ő  kijelentette,  hogy  akkor  meghal,  mert  oly  végtelenül  szeret.  Nos,  végül
feleségül vettem, nem tehettem másként… túlságosan szerettem. És hittem a
nagy szerelmében, hittem abban, hogy a jelleme kifogástalan, és hogy hozzám
hasonlóan őt is a szenvedély vitte bűnbe. Határtalan hatalma volt fölöttem… te
tudod a legjobban, hogy dróton rángatott.  Elidegenedtem tőled is,  és egész
szívemmel csak a feleségemen és Dolfon csüggtem.

Sokáig  éltem  abban  a  tévhitben,  hogy  boldog  ember  vagyok,  még  ha
időnként vádlóan megjelent is előttem szegény édesanyád szelleme. Közben
Juanita  is  a  házunkba  került.  Ezt  a  szegény  gyermeket  is  kiszolgáltattam
Helenének, mert azt hittem, hogy valóban szeretettel gondoskodik róla. Ám ez
az asszony soha életében nem szeretett senkit önmagán és a fián kívül!

– Apám! – kiáltott föl rémülten Gerd.
Az apja keserű mosollyal legyintett.
– Bizony, fiam… eljött a bűnhődés napja is. Dolf és Nita esküvőjéig boldog

voltam, de aztán jött a fölismerés, hogy, látszatboldogságban éltem annyi éven
át.  Végül a feleségem és a fiam szájából  kellett  hallanom, hogy mindketten
csak színlelték az irántam való szeretetet, és őrült voltam, hogy hittem ebben a
szeretetben!

Falkner kimerültén hanyatlott vissza a fotelbe.
– Apám, édesapám… elég, ne kínozd magad tovább! – könyörgött Gerd.
Falkner kiegyenesedett.
– Hagyd csak, már mindjárt  vége. Elvesztettem a feleségembe és Dolfba

vetett  hitemet.  Nem  részletezem,  milyen  tapasztalatok  vittek  rá  erre,  nem
panaszkodom a feleségemre. Megérdemeltem, amit kaptam. De neked tudnod
kell, hogy ez az asszony már idegen számomra, és semmi sem köt hozzá… csak
a  közös  bűn.  Magamra  maradtam  az  életben,  ha  csak  tőled  nem  kapok
szeretetet és ragaszkodást. Mégis, mindennek ellenére a feleségem mellettem
marad, hisz ő a fiam anyja, és semmi nem köt úgy össze, mint a közös bűn.
Éppen ezért  arra kérlek téged is,  bánj  vele úgy,  ahogy az  apád feleségének
kijár.  Azért  is  nem  mehetek  el  Gertrud  Horsthoz,  s  nem  kérhetem,  hogy
bocsássa meg,  amit  a nővére ellen vétettem, mert a feleségem még mindig
hozzám  tartozik.  Köztünk  ezért  nem  állhat  fönn  kapcsolat.  Gertrud  nem
lépheti át a házam küszöbét, hisz még mindig ott lakik az a nő, aki a testvérét
kiszorította a szívemből. Egyszer, ha majd négyszemközt beszélsz a nénéddel,
mondd meg neki, hogy Maria meg van bosszulva.

Gerd a szíve mélyéig megrendült.



– Édesapám… milyen borzasztó lehet ez neked!
Az öregúr gyászos szomorúsággal nézett a szemébe.
– Igen,  fiam,  az  én  életem  most  csupa  keserűség.  Te  vagy  nekem  az

egyetlen  fénysugár…  és  ezt  sem  érdemeltem  meg.  Hadd  köszönjem  meg
neked! És most mondd, mindezek után is akarsz-e még a házamba jönni?

Gerd  megdörzsölte  a  homlokát,  aztán  föllélegezve  ragadta  meg  az  apja
kezét.

– Édesapám…  alig  mondtál  újat  nekem.  Mindenről  tudtam,  csak  arról
nem, milyen keserű tapasztalataid voltak Dolffal és a mostohámmal. Tudtam
azt is, hogy ők álltak közénk, hisz én tisztább, élesebb szemmel néztem ezt a
két embert.,, talán túlságosan is éles szemmel. Beismerem, annak idején igen
keményen  ítéltelek  meg  titeket…  a  fiatalokra  jellemző  ez  a  keménység.
Gyűlöltem a mostohámat,  rád  pedig  nagyon haragudtam.  De azóta  jobban
megismertem  az  életet,  a  szenvedést  és  a  bűnt,  és…  és  saját  magamon  is
megtapasztalhattam, milyen könnyű letérni az igaz útról. Ma már csak annyit
mondhatok, óvjon meg a gondviselés attól, hogy bűnbe essünk! Annak idején,
mikor  elhagytam  a  szülői  házat,  úgy  gondoltam,  nem  térek  vissza,  míg  a
mostohám  ott  van.  Most  már  másként  gondolkodom  erről  is.  Elmegyek
hozzátok, és képes leszek úgy viselkedni, hogy ne okozzak neked gondot. És
ezzel hagyjuk is ezt a kellemetlen témát, apám. Nagyon boldog leszek, ha némi
fényt és melegséget hozhatok az életedbe. Kérlek, ne gyötörd magad ezentúl
lelkifurdalással.  Ostoba  érzés  ez  a  bűnbánat,  csak  megrabolja  az  embert
minden  erejétől,  és  közben  semmit  nem  változtathatunk  vele.  Semmit  a
világon! Hidd el, anyám maga is megbocsátaná minden bűnödet!

Így beszélt Gerd, melegen, nagy meggyőződéssel.  Apja szemébe könnyek
tolultak. A fiú egyetlen szóval, egyetlen pillantással nem árulta el, hogy tudja,
anyja szándékosan dobta el az életét. Csak a kezét szorította öntudatlanul arra
a helyre, ahol a levéltárcáját tartotta, melyben anyja utolsó levele lapult. Ezt a
levelet mindig magánál hordta. Mintha az öntudatlan kézmozdulattal a titkot
akarta  volna  még  mélyebbre  temetni,  még  biztosabban  elrejteni.  Elszánta
magát, hogy sosem árulja el apjának, mi okozta végül is az anyja halálát.

Elüldögéltek még egy órácskát kettesben, elbeszélgettek erről-arról. Mikor
Bernhard Falkner végül fölkelt és búcsúzkodni kezdett, észrevette az ibolyás
kosárkát Gerd íróasztalán. Mosolyogva simított végig a virágokon.

– Ez Juanita ibolyája, ugye? – kérdezte gyöngéden.
Gerd alig észrevehetően összerezzent.
– Hát tudod, hogy virágot küldött nekem?
– Hogyne, fiam, elmondta. Tudnod kell, hogy Juanita már olyan nekem,

mintha  az  édeslányom  volna.  Szinte  nincs  is  titkunk  egymás  előtt.  Teljes
szívemből  megszerettem,  és  tudom,  hogy  ő  is  ragaszkodik  hozzám.  A



legszömyűbb időkben ő volt a vigaszom. Vele nyugodtan beszélhettem rólad is.
Mindketten szorgalmasan olvastuk a műveidet, és azt hiszem, senki sincs, aki
jobban ismerné őket, mint Nita. Mi vagyunk a leglelkesebb rajongóid. Néhány
napja azt is elmondta, hogy mindig fontos szerepet játszottál az érzelmeiben
és gondolkodásában, és hogy találkoztatok is, mikor legutóbb itt jártál. Akkor
árulta el azt is, hogy ibolyával akar köszönteni. Azt állítja, te vagy a legjobb és
legnemesebb ember, akit ismer. Nos hát, nem akarok elfogult apának látszani,
de azt hiszem, igaza is van.

Bernhard  Falkner  mosolyogva  beszélt,  s  nem  is  sejtette,  szavai  milyen
nyugtalan szívdobogást okoztak a fiának.

Az apa ezután elbúcsúzott.
– A holnapi viszontlátásra, fiam. Hétre hívtuk a vendégeket, remélem, te

eljössz már hatra. Nem kellenek kívülállók, mikor ennyi idő után először léped
át a szülőházad küszöbét.

– Jól van, apám, hatra ott leszek.
Bernhard Falkner kilépett a házból, s Gerd utánanézett, ahogy végigment a

korzón. Milyen hajlottan jár ez a tekintélyes ember! Forró szánalom töltötte el
a fiú szívét.

Aztán megint az íróasztalhoz ment, és mely sóhajjal hajtotta arcát Juanita
virágai közé.

Hazaérve Falkner a felesége szobájába ment.
– Minden  előkészület  megtörtént  a  holnapi  ünnepségre?  –  kérdezte

udvariasan, ám kimérten, ahogy mostanában mindig beszélt az asszonyhoz.
Az bizonytalanul, mégis dacosan tekintett rá.
– Természetesen.  Mindent  a  kívánságod  szerint,  különös  gonddal

intéztem. Csak azt szeretném tudni, miért rendezel most, a szezon végén ilyen
különleges ünnepséget. Egyébként utálod a nagy társaságot, sosem érdekelt.
Miért éppen most? Valami különleges alkalom van talán?

– Van bizony! Ezért is jöttem most ide, hogy közöljem, miért akarok ilyen
rendkívüli  ünnepélyt  rendezni.  Gerd  fiamat  professzornak  nevezték  ki  az
egyetemünkre, és holnap eljön hozzánk. Az ő tiszteletére rendezünk fogadást.

Helene arca kigyúlt, s a szeme félelmetesen villogott.
– Úgy,  a  fiadat  fogjuk  ünnepelni?  És  én  ezt  csak  most  tudom  meg?

-sziszegte elfojtott dühvel.
Falkner keményen a szeme közé nézett.
– Attól tartottam, nem szerveznéd olyan gondosan a fogadást, ha tudnád,

kinek a tiszteletére szolgál.
Az asszony harciasan kihúzta magát.
– Joggal tartottál ettől, mert a kisujjamat sem mozdítottam volna azért a

fiúért, aki mindig csak gondot és kellemetlenséget okozott nekem!



– És akit ezért kitúrtál a szívemből és a házamból – vágta rá keserűen a
férje.

Helene fölvágta a fejét.
– Hát én biztos hogy nem rendeznék neki ünnepélyes fogadást!
– Ha úgy volna, ahogy te akarod, akkor nyilván soha többé nem is lépné az

apja házának küszöbét – felelte élesen
Falkner.  –  De  akár  tetszik  neked,  akár  nem,  holnap  idejön,  és

megkövetelem,  hogy  úgy  fogadd,  ahogy  az  apja  házában  fogadni  illik.  Ő
megígérte nekem, hogy illendően, udvariasan fog veled viselkedni, ugyanezt
tőled is elvárom.

Helene asszony az ajkába harapott.  A férje még sosem szólt  hozzá ilyen
parancsolóan.  Ez a hanghordozás végtelenül felbőszítette,  ám tehetetlennek
érezte magát, tudta, hogy nincs többé hatalma a férfi fölött.

– És ha nem vagyok hajlandó? – sziszegte.
A férje közelebb lépett, és hidegen nézett a szemébe.
– Olyat  te  nem teszel… nem mutatod ki  a  nyilvánosság  előtt,  mennyire

utálod a  mostohafiadat.  Okosabb vagy annál.  Még előjönnének mindenféle
csúf szóbeszédek a múltból.

Helene  fogcsikorgatva  érezte,  hogy  vesztett.  Mióta  a  férje  már  nem
szerette, mióta fölismerte valódi jellemét, erősebb is volt nála. Helene azonban
még egyszer föllázadt a hatalma ellen.

– Eh, mit törődöm én az ostoba pletykákkal! – kiáltotta megvetően.
– Én bizony törődöm velük, mert nem vagyok bűn nélkül való – felelte a

férje komoran.
Helene  tanácstalanul  állt  egy  darabig.  Hirtelen  vad  vágy  ébredt  benne,

hogy  a  férfi  megint  a  lábai  előtt  heverjen;  hogy  uralkodhasson  fölötte.
Odasiklott  hozzá,  mint  egy  kígyó,  fehér  kezét  a  karjára  tette,  és  a  régi,
varázslatos pillantásával nézett a szemébe.

– Bernhard, miért vagy mostanában olyan rideg és kemény hozzám, miért
nincs már egy jó szavad sem? Ha Dolf megharagít, és én a pártját fogom, azt
csak az anyai szívem diktálja. Nem bírom hallgatni, ha szidod. Hát olyan nagy
bűn ez? Talán én is olykor túl nyers voltam hozzád, a sértett anyai szeretetem
miatt. De hát ez már elég ok arra, hogy megvond tőlem a szerelmedet? Ezért
már ellenségnek kell lennünk? Dolf a te fiad is, ugyanúgy, mint az enyém, és
neked is látnod kell, hogy már jó útra tért. A hibáit csak az ifjúi könnyelműség
okozta.  Megjött  az  esze,  hidd  el,  és  a  helyzet  csak  javulni  fog.  Nézd,  ha  a
védelmembe veszem, az azért is van, mert ő a te fiad, azé a férfié, akit úgy
szerettem egész életemben. Ezért is szemrehányás jár nekem?

Mindezt a régi, megbűvölő hangján mondta, s közben egyre szorosabban
simult a férjéhez. Az sötéten nézett le rá.



– Akit úgy szerettél egész életedben? – kérdezte metszően, majd keserűen
fölkacagott. – Ugyan, hagyd el, ne törd magad… tudom jól, milyen nehezedre
esett, hogy szerelmet színlelj. A saját szájadból hallottam, magad mondtad a
fiadnak, hogy sosem szerettél, s csak azért jöttél hozzám, hogy megmenekülj a
nyomortól. Valóban nem kis árat fizettél a gazdagságért és pompáért!

Helene összerezzent, és minden vér kifutott az arcából.
– Hallgatóztál! – kiáltotta.
Falkner lassan bólintott.
– Bizony… hallottam, ahogy szépre, jóra tanítod a fiadat. Hallottam azt is,

milyen  szépeket  mondtatok  rólam,  és  most  már  tudom,  hogy  is  szerettek
engem valójában. Egyébként szinte már szükség sem volt erre a bizonyítékra,
mert régebb óta tudtam, hogy hazugságra épült az életem. Nem panaszkodom,
csak  azt  kaptam,  amit  megérdemeltem.  Nagy  bűnt  követtem  el,  mikor
megcsaltam Gerd édesanyját, és ez megbosszulta magát. Most tudod hát, hogy
többé nem köt össze minket semmi, csak a közös bűn.

– Én nem követtem el  semmi  bűnt!  –  kiáltotta  Helene  heves,  elutasító
mozdulattal.

A férje hosszan, némán nézett a szemébe.
– Könnyű neked, ha nem ismered föl a bűnödet. De mostmár elég, ezt a

témát  befejeztük!  Tudod,  hogy  Gerd  holnap  érkezik.  Elég  okos  vagy,  hogy
belásd, hogyan kell viselkedned vele.

Helene,  amint  egyedül  maradt,  dühében  addig  szaggatta  csipkés
zsebkendőjét, míg apró darabokban nem hevert szanaszét.

Hogy lehetett ilyen óvatlan! Hogy nem gondolt rá, hogy kihallgathatják a
beszélgetésüket! Mit is beszéltek akkor pontosan? Hogy lehet egyáltalán, hogy
kihallgatták,  és  ő  észre  sem  vette!  Ezt  nem  mondhatja  el  Dolfnak,  mert
elbizonytalanodik, és a végén még mindent elront.

Így töprengett  Helene asszony.  Nem érzett  szánalmat  a  férje  iránt,  akit
megcsalt,  becsapott,  bűnbe rántott,  csak azért  dühöngött,  hogy nincs  többé
hatalma fölötte.

XVI.

Juanita az  öltözőszóbájában állt  a  nagy tükör előtt,  és boldog mosollyal
nézegette  magát.  Csodaszép  volt  drága,  elegáns,  selyemrojtokkal  és
ezüsthímzéssel ékes muszlinruhájában. A puha anyag szorosan simult karcsú
alakjára, lent pedig kibővült és uszállyá szélesedett. Arcbőrének meleg, barnás
árnyalata  izgalmas  kontrasztot  képezett  a  ruha  hófehér  színével.  Egyetlen
ékszere  egy értékes  gyöngysor  Volt,  mely  különös szépséggel  övezte  karcsú
nyakát. Dús hajában mélyvörös virág ragyogott, mintha csak véletlenül hullott



volna az éjszín fürtök közé, ám éppen a megfelelő helyre ahhoz, hogy egészen
különleges hatást keltsen. Juanita örült, hogy ilyen jól néz ki, hisz tudta, hogy
Gerd  lesz  az  ünnepelt  az  apósáéknál  tartandó  fogadáson.  Tetszeni  akart
Gerdnek, bár teljesen ártatlanul. Szép akart lenni, hogy Gerd büszke lehessen
kis védencére, s meg akarta mutatni neki, hogy a tiszteletére milyen szépen ki
tud öltözni.

A szíve csak úgy remegett a viszontlátás forró örömétől. Boldogságát nem
zavarta meg semmilyen sötét gondolat. Nem tudta, hogy amit érez, az több az
igaz  testvéri  szeretetnél.  Teljesen  természetesnek  és  magától  értetődőnek
érezte, hogy ennyire vágyott viszontlátni Gerdet.

Miután elkészült a toalettjével, lement az előcsarnokba. Keskeny lábacskája
bájosan villant ki a szoknya alól, s a ruha uszálya szépen gyűrűzött utána.

Dolf – elegáns estélyi öltözékben – már várta. A frakk, mely másokon oly
előnytelenül is  tud állni,  az ő karcsú alakját rendkívül hízelgően emelte ki.
Juanita megjelenésétől a lélegzete is elakadt. Ahogy így egymás mellett álltak,
úgy tűnhetett,  hogy ezt  az emberpárt  maga a Teremtő is  arra szánta,  hogy
boldoggá tegyék egymást.

Juanita  szinte  észre  sem  vette  a  férjét,  Dolf  szemében  viszont  vad  tűz
lobbant föl. Az inas hozta Juanita kabátját, Dolf átvette tőle, hogy az asszony
vállára terítse. Ahogy odahajolt hozzá, egész közelről látta Nita karcsú nyakát
és finoman ívelt tarkóját az illatos, sötét haj alatt. Nem bírt magával, s ügyet
sem vetve a közelben álló inasra, belecsókolt felesége nyakába.

Nita  összerezzent,  mint  akit  megütöttek,  és  szorosra  fogta  a  kabátja
gallérját. Az inas előtt azonban nem akart szólni, kisietett a várakozó kocsihoz.
Dolf észrevette,  hogy összerezzent,  s önelégültségében nem is sejtette,  hogy
Nita a csókot sértésnek érezte, s hogy a nyoma úgy ég a nyakán, mint a tüzes
billog. Diadalmas mosollyal követte, és besegítette a kocsiba. Nita még mindig
összefogta  a  gallérját,  és  a  kocsi  sarkába  húzódott,  nehogy  véletlenül
egymáshoz  érjenek.  Mikor  a  férje  közelebb  próbált  rukkolni,  összefogta  a
szoknyáját.

– Vigyázz, kérlek, összegyűröd a ruhámat – hadarta.
Dolf mosolyogva simított végig a puha anyagon.
– Hogy tudnak a nők a toalettjükért aggódni! Persze kár is volna ezért a

szép estélyiért, csodálatosan áll. Olyan vagy benne, mint egy királynő!
Nita lehunyta a szemét. Képtelen volt bármit is felelni erre a megjegyzésre.

Nem akart  kiszakadni  örömteli  hangulatából.  A  lelkében  szüntelenül  dalolt
egy ujjongó hang: „Gerd itt van! Gerd eljött!”

Dolf már kevésbé volt rózsás kedvében. Csöppet sem volt ínyére, hogy utált
mostohabátyja  visszatér  a  szülői  házba,  és  hogy  neki  részt  kell  vennie  a



tiszteletére rendezett fogadáson. Ám anyja figyelmeztette, hogy az apját most
semmivel sem szabad megharagítani. Kénytelen volt tehát jó képet vágni.

Őket  is  egy  órával  korábbra  hívták,  mint  a  többi  vendéget.  Mikor
megérkeztek,  Gerd  még  nem  volt  ott.  Az  „ünnepélyes  aktus”,  ahogy  Dolf
epésen emlegette, még nem játszódott le. Juanita ragyogó mosollyal nézett az
apósa szemébe, és hosszan szorongatták egymás kezét. Az öregúr izgalomtól
sápadtan támaszkodott a kandallóhoz. Juanita csatlakozott hozzá, míg Dolf az
anyja mellé telepedett egy karosszékbe. Helene idegesen rágta a szája szélét.

Ebben a pillanatban jelentették Gerd érkezését.
Apja  elébe  sietett  az  ajtóhoz,  s  két  kezét  nyújtotta  felé  üdvözlésül.

Szótlanul,  megindultan nézte  előkelő,  elegáns megjelenésű fiát,  és  hosszan,
erősen szorította a kezét. Dolf éles, vizsla pillantással méregette a bátyját, s
nagy  bosszúságára  azt  kellett  látnia,  hogy  külseje  akár  az  övével  is
versenyezhetne.  Igaz,  talán  nem olyan  szép  vonású  az  arca,  viszont  sokkal
jelentősebb,  érdekesebb  személyiség  benyomását  teszi.  Helene  asszony
bizonytalan,  elfogódott  volt.  A  tegnapi  beszélgetés  a  férjével  kissé
megrendítette az önbizalmát.

Bernhard Falkner magával húzta fiát a szobába. Gerd pillantása a kandalló
mellett álló karcsú, fehér alakra vetődött, aki tágra nyílt, csodálatosan fénylő
szemmel nézett rá. Egy kis időre egymásba fonódott a pillantásuk. Gerd szíve
bolondul  kalapált.  Juanita  szépsége  szinte  elvakította,  és  a  szívét  egyszerre
ragadta  meg  a  legmélyebb  fájdalom és  a  legnagyobb  öröm.  Juanita  szeme
fölragyogott, mintha ujjongva kiáltaná: „Isten hozott!” Oly nagy élmény volt
Gerd  számára  ez  a  kurta  pillanat,  hogy  minden,  ami  még  ezután  történt,
lepergett róla, meg sem érintette.

Üdvözölte  az  apját,  aztán magabiztosan,  fegyelmezetten  a  mostohájához
lépett,  meghajtotta magát,  s megfogta az asszony kezét, melyet az habozva,
kelletlenül, szinte akarata ellenére nyújtott felé, mintha csak Gerd imponálóan
előkelő  föllépése  kényszerítené  behódolásra.  A  férfi  gáláns  mozdulattal
ajkához emelte  Helene kezét.  Futó  érintés  volt  ez,  puszta  formaság,  ám az
asszonyt kellemesen meglepte ez a magabiztosság és előzékeny udvariasság.
Titkos harcra készült, azt várta, hogy Gerd kíméletlen és ellenséges lesz iránta.
A fiú viselkedése ehelyett azt az igyekezetet fejezte ki, hogy elviselhető emberi
kapcsolatot teremtsen apja feleségével. Helene megkönnyebbülten föllélegzett,
s  kis  híján  hálaérzet  támadt a  szívében.  Így már  sokkal  könnyebben jöttek
ajkára az udvarias köszöntő szavak is, mint hitte volna.

Dolf  éles  szemmel  megfigyelt  mindent,  s  mikor  Gerd  elfogulatlanul
odalépett  hozzá,  és  úgy nyújtott  kezet,  mintha mindennapos  dolog volna a
találkozásuk, nem tehetett mást, elfogadta ezt a fesztelen, bár nem túlzottan
barátságos hangvételt.



Bernhard  Falkner  aggodalmasan  figyelte  találkozásukat,  és  most  lopva
föllélegzett.

Gerd  végül,  mintegy  jutalmul  Juanita  felé  fordulhatott.  Tekintetét  a
sugárzóan hófehér alakra szögezte, aki most odalépett hozzá, kezét nyújtotta,
és  rámosolygott  azzal  az  édes  mosollyal,  amelyet  Gerd  ébren  és  álmában
szüntelenül maga előtt látott.

– Gerd,  édes  Gerd,  Isten  hozott  itthon.  Olyan  boldog  vagyok,  hogy
láthatlak végre – rebegte Nita.

Gerd elsápadt fölindultságában. Az asszony kezére hajolt, s rászorította az
ajkát.  Mikor  kiegyenesedett,  s  Nitára  nézett,  olyan  kifejezés  villant  meg  a
szemében, mely megdobogtatta az asszony szívét.

– Köszönöm, Juanita – súgta.
Dolf megütközve nézte a jelenetet, és hirtelen szorosan odalépett a felesége

mellé.
– Meglepő, hogy emlékeztek még egymásra: Megvallom, azt vártam, hogy

be kell majd mutatnom a feleségemet, Gerd.
Fivérének közben sikerült összeszednie magát.
– Látod, Dolf, aztán mégsem kellett – felelte.
Dolf megpróbálta átfogni Juanita vállát, mintegy a tulajdonos gesztusával,

ám az asszony ellépett tőle, s ösztönösen az apósához menekült. Az belekarolt,
és gyorsan másra terelte a szót. Mivel mindnyájan azon voltak, hogy semmi ne
zavarja  meg  a  látszólagos  harmóniát,  azonnal  élénk  társalgába  fogtak.  Az
udvarias hangvétel csak olyankor kapott némileg melegebb színezetet, ha Gerd
az apjához vagy Juanitához beszélt.

Senki nem sejtette, milyen emberfölötti erőfeszítésbe kerül Gerdnek, hogy
Juanitával  látszólag  nyugodtan  és  fesztelenül  társalogjon.  Elbűvölte  az
asszony  szépsége,  melyet  a  káprázatos  estélyi  még  jobban  kiemelt,  mint  a
fehér utcai ruha, melyben először láthatta. Szelíd bája szinte kábítóan hatott
az egyébként oly nyugodt, céltudatos férfira. Veszélyes bizonyosság költözött
Gerd szívébe: tudta, hogy ő is drága Juanitának, s hogy az asszony melegebben
érez iránta, mint hinné. Megesküdött magának, hogy nem fogja megzavarni
Nita  nyugalmát,  gyanútlanságát,  s  hogy  erős  lesz  mindkettejük  érdekében,
erősnek  kell  lennie.  Mire  ez  az  este  véget  ér,  talán  újra  hozzászokik  kissé
Juanita  látásához,  a  lényéből  napfényként  sugárzó  bájhoz,  s  akkor  talán
sikerül valamennyire visszanyernie a nyugalmát.

Röpült az idő, s mire egy óra múlva megérkeztek a vendégek, a Falkner
család látszólag maga volt a harmónia. Természetesen mindenki Gerdet akarta
látni,  elbeszélgetni  a  hírneves  kutatóval,  mondani  neki  valami  hízelgőt.
Valóban  ő  volt  az  ünnepi  fogadás  középpontja,  büszke,  imponáló  alakja
minden tekintetet magára vont.  Akarva-akaratlan állandóan felé tekingetett



még Helene asszony is. Kénytelen volt beismerni, hogy Gerd egyáltalán nem is
hasonlít arra az ellenségképre, melyet alkotott róla.

Dolf  azonban  dúlt-fúlt,  hogy  gyűlölt  fivére  ilyen  könnyedén  a  háttérbe
szorítja  őt.  Máskor  a  hölgyek  az  ő társaságáért  törik  magukat,  most  pedig
mintha csak Gerd létezne a világon. Volt azonban annyi esze, hogy eltitkolja
érzelmeit, s úgy tegyen, mintha szívből szeretné népszerű fivérét.

Juanita  sugárzott  a  szerető  büszkeségtől.  Nem  tudott  betelni  a  karcsú,
elegáns  alak  látásával.  A  férfi  keskeny,  markáns,  napbarnított  arca  szinte
delejesen  vonzotta  a  tekintetét.  Juanita  szeme  ujjongva  fölragyogott,
valahányszor összetalálkozott Gerd mélyen ülő, okos szemének pillantásával.
Még most sem adott számot magának arról, mit is érez Gerd iránt, csak annyit
tudott, hogy végtelenül boldoggá teszi a férfi társasága, Magányos fiatal szíve
gyanútlanul nyílt meg Gerd felé, s adta át magát, mintha nem is történhetett
volna másképp.

Az asztalnál szemben ült vele, s valahányszor felé pillantott, találkozott a
tekintetük.  Gerd  nem volt  képes,  de  nem is  akart  már  védekezni  a  rátörő
boldogság ellen. Úgy érezte, elég erős ahhoz, hogy uralkodjon magán, s ennek
biztos tudatában nyugodtan adta át magát az asszony gyöngéd bájának.

Vacsora után a társaság szétszéledt a szomszédos szobákban. Gerd egy perc
nyugalomra  vágyott,  s  kilopózott  egy  kisebb,  félreeső  szobácskába  abban a
hitben, hogy üresen találja. Ám ahogy belépett, Juanitát pillantotta meg. Egy
fotelben ült, lehunyt szemmel, hátradőlve.

Gerd  megtorpant,  s  égő  szemmel  csodálta  az  elbűvölő  képet.  Édes,
álmodozó mosoly játszott Juanita ajka körül. Gerd úgy gondolta, Juanita is
pihenni szökött ide, ezért észrevétlenül távozni akart. Ám ebben a pillanatban
az asszony fölnyitotta a szemét, megpillantotta őt, és azonnal kiegyenesedett
ültében.

– Ó, Gerd… téged is kifáraszt a tumultus, ugye…? – mosolygott föl rá.
– Bizony… pihenni akartam egy percet. De nem akarlak zavarni, Nita.
– Dehogy  zavarsz,  Gerd  –  rázta  a  fejét  Nita.  –  Gyere,  ülj  mellém,

beszélgessünk egy kicsit, vagy nincs kedved? Akkor hallgassunk együtt! – És
fesztelenül a mellette álló fotelre mutatott.

A szobában uralkodó félhomály meghitt hangulatot árasztott. Gerd érezte,
milyen veszedelmes lehet a bizalmas együttlét varázsa, mégis leült Nita mellé.

– Veled társalogni felüdülés számomra – mondta fegyelmezetten.
Nita a szívére szorította a kezét, s boldogan rámosolygott.
– Ó,  Gerd!  Olyan  boldog  vagyok,  hogy  hazajöttél!  Kimondhatatlanul

vágytam rá, hogy viszontlássalak! 
Forró hullám árasztotta el Gerd testét, úgy érezte, még a szívverése is eláll.

Nem tudott válaszolni. Nita aggodalmasan nézte sápadt arcát.



– Hát  te,  Gerd…  te  nem  örülsz?  Nagyon  nehezedre  esett  idejönni…  a
mostohádhoz?

Gerd nagyot sóhajtott.
– Hisz  tudtam,  hogy  te  is  itt  leszel,  Nita,  meg  apám  is.  Csak  erre

gondoltam, és nagyon örültem, hogy viszontlátlak titeket.
- Tényleg?
Gerd mosolyogva bólintott. Nita a gyöngysorát igazgatta, mintha szorítaná

a nyakát. Gerd arra gondolt, hogy még soha életében nem látott ilyen szépet,
mint  ez  a  fehéren  derengő  gyöngysor  a  selymes  barna  bőrön.  Alig  tudta
levenni róla a tekintetét.

– És hogy ment a sorod, mióta nem találkoztunk? kérdezte résztvevően.
Nita mosolyogva sóhajtott egy kicsit.
– Ő, sokkal jobban, mint azelőtt. Hiszen megtaláltalak,
Gerd, és tudtam, hogy van valahol egy igaz barátom, aki mindig gondol

rám. Mert, ugye, sokat gondoltál rám?
– Nagyon sokat – bólintott mosolyogva Gerd.
– Ó, éreztem én. Na és még a könyveid is itt voltak nekem. Mióta láttalak

téged,  az  írásaid  is  megelevenednek  a  képzeletemben.  Lélekben  veled
vándoroltam  azokon  az  idegen  vidékeken.  Olvastam  egy  részt,  aztán
behunytam a szememet, és úgy éreztem, mintha te beszéltél  volna hozzám.
Tisztán hallottam a hangodat.  Így aztán sosem voltam egyedül.  És  papa is
annyira jó hozzám mostanában. Hozzá mindig fordulhatok baráti jó tanácsért.
Ilyen  gazdag  vagyok!  Hát  ne  legyek  boldog  és  hálás?  Nem  kell  ezek  után
bátran elviselnem azt… azt, amit még most is nehéz elviselnem?

Gyöngéd  becézés  volt  az  asszony  minden  szava.  Gerd  szeretett  volna
fölkiáltani: „Állj, gyermekem, hát nem is sejted, miről árulkodik minden egyes
szavad? Nem tudod, hogy ilyen nyelven csak a szerelem beszél,  nem érzed,
hogy minden szó egymás felé röpíti szíveinket?” Mégis hallgatott. Tudta, hogy
olyan most  Juanita,  mint  az  alvajáró,  akit  nem szabad fölriasztani,  nehogy
fölismerje, mekkora veszélyben forog. – Neki gyanútlannak kell maradnia. De
kimondhatatlanul édes érzés volt ezt az öntudatlan vallomást hallani. Milyen
magától  értetődőnek  érzi  Juanita,  högy  ők  lélekben  összetartoznak!
Gondolkodásában  valóban  gyermek  még,  és  mégis  elbűvölő  asszony,
érzésvilágának mélysége fölött varázslatos tisztaság lebeg. Milyen édes lehetne
fölnyitni  a  szemét  a  valóságra…  Gerd  gyorsan.  megdörzsölte  a  szemét  és
kiegyenesedett, nehogy erősebb legyen nála a kísértés.

– Örülök, hogy most már nyugodtabban tudod fogadni a sorsodat,  Nita.
Csak talán eszére tér Dolf is, és rendbe jöhet még a házasságotok.

Minden erejét össze kellett szednie, hogy a becsület kedvéért eme szavakat
kipréselje magából. Nita azonban elsápadva, riadtan nézett rá.



– Nem, édes Gerd, erre gondolni sem lehet! Kérlek, ne beszéljünk erről!
Könyörgök, ne rontsuk el ezt a gyönyörű, boldog alkalmat! Meg kell tudnod,
hogy…  Dolf  teljesen  idegen  számomra,  annyira  idegen,  hogy…  én  sosem
térhetek vissza hozzá! Ne is kívánd ezt, ha csak egy kicsit kedvelsz! Még papa
sem kívánja ezt tőlem. Van bennem valami-., iszony. Gerd, ugye; nem fogod
követelni  tőlem,  hogy  másként  érezzék  iránta?  Mindig  engedelmeskedni
akarok neked, de ezt, könyörgök, ne kívánd tőlem! – hebegte reszketve és a
szemében  olyan  riadalommal,  mely  még  jobban  megrázta  Gerdet,  mint  a
szavai.

Most érezte csak át, milyen borzalmas lehet a házasságuk, és megértette,
hogy Juanita az hiszi, közvetíteni akar közöttük. Forró szánalom öntötte el a
szívét. Megfogta Juanita kezét, és egyszerre igen nyugodtnak, erősnek érezte
magát, mert tudta, hogy az asszony tőle várja a támogatást.

– Nyugodj meg, Nita. Sosem kényszerítenélek olyasmire, ami ellenkezik a
természeteddel.  Én  csak  azt  szeretném,  ha  minél  jobban  megóvhatnálak  a
szenvedéstől. Nekem csak temiattad fáj, hogy boldogtalan a házasságotok. És
persze fogalmam sem volt róla, hogy ennyire elhidegültetek egymástól.

Nita fáradtan legyintett.
– Ó,  azzal  én  már  kibékültem,  ha  Dolf  békében  hagy,  ő  is  nyugodtan

járhatja  a  maga  útját.  De  az  utóbbi  időben  van  valami…  valami,  ami
félelemmel tölt el. Nem tudok erről beszélni, de néha komolyan rettegek tőle!
Jaj,  Gerd! Bár sose mentem volna hozzá!  Vagy ha megszabadulhatnék tőle
valahogy…  Hiszen  neki  úgyis  csak  a  pénzem  kellett..  .  Istenem,  én
mindenemet odaadnám neki azért, hogy megint Juanita Trebin lehessek!

Juanita  szeméből  rettegés  és  gyötrelem  sugárzott.  Gerd  összeharapta  a
száját.  Hiszen  ha  sejtené  Nita,  milyen  viharos  érzelmeket  váltott  ki  belőle
bizalmas  vallomásával,  milyen  gyötrelmet  és  boldogságot  okozott  gyermeki
nyíltságával!

– Szegény, kicsi Nitám – mormolta halkan.
Nila boldogan elmosolyodott.
– Akkor is ezt mondtad, mikor odajöttél hozzám abba a sötét szobába, ahol

úgy  féltem.  És  megvigasztaltál:  Pontosan  emlékszem,  hogy  letörölted  a
könnyeimet egy puha selyemkendővel, és kedvesen beszéltél hozzám. Ó, Gerd!
Soha,  de  soha  nem felejtem el.  És  nem is  akarok  többet  a  rossz  dolgokra
gondolni.  Hisz  itt  vagy nekem te… és  papa…  és  Tina.  Ugye,  hamar eljössz
hozzánk  is?  Tinának  is  nagyon  hiányzol  ám.  Szörnyen  irigyel,  amiért
találkozhatom veled márna. Ugye, gyakran látogatsz majd minket?

Gerd nehezen vette a levegőt.
– Persze,  Nita,  amilyen  gyakran  csak  lehet  –  felelte,  s  magában  azt

gondolta, hogy szíve szerint minden áldott nap menne.



Nita szenté fölragyogott, s ujjongva szorította meg Gerd kezét.
– Ezt megmondom Tinának!
Ebben a pillanatban Dolf lépett a szobába. Furcsán villant a szeme, mikor

meglátta Gerdet és Nitát kéz a kézben, élénken beszélgeted. Már az ásztálnál is
megfigyelte, milyen rajongó tekintettel csüng Gerden a felesége. Most meg itt
találja  őket,  elvonulva  a  társaságtól,  bizalmas  helyzetben.  Megrohanta  a
féltékenység. Odalépett hozzájuk, és fürkészően nézett a feleségére.

– Hát ide bújtatok. Hiányolnak már bernieteket odabenn.
Gerd azonnal fölpattant. Kiérezte Dolf hangjából és tekintetéből a gyanút.

„A  te  felebarátod  feleségét…”  –  hallotta  lelkében  az  intést,  és  egyszeriben
szörnyű vakmerőségnek  érezte,  hogy L…-be költözött.  Ám viselkedése  nem
árulkodott gondolatairól. Nyugodtan állt meg Dolf előtt.

– Elbeszélgettünk egy kicsit Nitával.
Nita is fölkelt a helyéről.
– Igen… és megígértettem Gerddel, hogy hamar meglátó- gat: Ha neked is

megfelel, meghívom húsvét vasárnap ebédre – mondta gyorsan.
– Hisz  tudod,  hogy  vasárnaponként  a  szüleimnél  ebédelünk  –  felelte

kitérőleg Dolf.
– Igaz is! Hát akkor húsvét hétfőre, jól van, Gerd?
– Ha Dolinák is megfelel, örömmel – hajtotta meg magát Gerd.
– Természetesen örülni fogok, mindenképp látnod kell az otthonunkat –

vágta rá udvariasan az öccse és Nita karjára tette a kezét.
Nita hirtelen lehajolt,  mintha az uszályát igazgatná,  hogy lerázza a férje

kezét.  Gerd  figyelmét  nem  kerülte  el  ez  az  apróság,  és  nagyon  különösen
érintette.

– Remélem, én is megvendégelhetlek titeket, már ha kiderítettem, hogy a
házvezetőnőm tud-e egyáltalán főzni – próbált tréfálkozni.

Dolf önelégülten pödörgette a bajuszát.
– Hm, hát a mi szakácsunk teljesítménye minden bizonnyal kielégítő lesz –

kérkedett.
Gerd finoman elmosolyodott.
– Utazásaim során a legprimitívebb konyhához is hozzászoktam.
– A korzónál laksz? – kérdezte kissé leereszkedő tónusban az. öccse.
– Igen, a téren, a szökőkútnál.
– Ó,  hát  az  egész  közel  van hozzánk… alig  tíz  perc  séta.  A mi  villánk a

városliget szélén van.
Gerd bólintott.
– Alkalomadtán,  remélem,  benézel  hozzám,  ha  arra  jársz  –  mondta

udvariasan.
– Nem felejtem el – hajtotta meg magát Dolf.



Ezzel mindhárman visszatértek a társasághoz.
Az est folyamán Dolf árgus szemmel figyelte a feleségét és a bátyját, ám

Gerd semmi okot nem adott a gyanakvásra. Nitával is ugyanolyan nyugodtan,
fesztelenül beszélt, mint mással, s az arca sem árult el semmit.

Nita viszont egyáltalán nem titkolta érzelmeit. Nyíltan kimutatta, mennyire
kedves  és  drága  a  szívének  Gerd.  Bensőségesen  ragyogtatta  rá  nagy,  sötét
szemét, és ha vele beszélgetett, egészen más kifejezés tükröződött az arcán,
mint  egyébként.  Dolf  még  sosem  látta  ilyen  szépnek  Nitát,  mint  épp  ma.
Félelem kerítette hatalmába, hogy Nita bele talál szeretni a bátyjába. Tudta
jól,  hogy  akkor  neki  befellegzett.  Csak  addig  van  remény,  hogy
visszahódíthatja, míg nem fordult más felé a szíve. És a fölizzó féltékenység
szenvedélyes  szerelemre  gyújtotta  a  felesége  iránt.  Már  a  hidegség,  a
tartózkodás  is  izgatta,  fokozta  vágyát,  most  azonban  ez  a  vágy  hallatlan
méreteket  öltött,  Dolf  maga  is  pontosan  tudta,  hogy még soha  senkit  nem
vágyott ennyire meghódítani, mint most Nitát. Este, mikor hazaértek, és Nita
–  szokása  szerint  –  már  a  szobájába  igyekezett  volna,  megpróbálta
visszatartani.

– Beszélgessünk még egy kicsit, Nita! – kérte nyugtalanul villogó szemmel.
Nita visszanézett rá a válla fölött. Hajából kiesett a piros virág, épp Dolf

lába elé. A férfi fölvette és az ajkához emelte. Nita arcára jeges elutasítás ült ki.
– Fáradt vagyok… jó éjszakát – mondta gyorsan, és indult volna kifelé.
Dolf megfogta a karját.
– Maradj  még  Juanita,  kérlek  –  suttogta  gyöngéden,  s  fonó  lehelete

megcsapta az asszony arcát.
Juanita kiszakította magát, olyan hevesen, hogy karkötője a férfi kezében

maradt. Elszakadt a biztonsági lánca, még föl is sebezte Nita karját, de ügyet
sem vetett rá, kisietett a szobából, s remegő kézzel zárta magára a budoárja
ajtaját. Dolf mozdulatlanul állt egy darabig, egyik kezében a virág, a másikban
a karkötő, s bámulta a budoár bezárt ajtaját, szemében a fölingerelt vadállatra
emlékeztető félelmetes villogással.

Legszívesebben  betörte  volna  az  ajtót,  s  erőszakkal  behatolta  volna
Nitához. „Ki tilthatja meg? – gondolta magában. – Nevetséges, hogy meg kell
állnom egy zárt ajtó előtt, mikor csak a feleségemet szeretném megölelni! Hisz
férfi  vagyok,  nem  hitvány  bábu.  Ha a  karomba kaphatnám,  vége  volna  az
ellenállásának egy pillanat alatt. Megolvadna, mint a viasz! De mindig elfut
előlem,  és  magára  zárja  ezeket  az  átkozott  ajtókat!”  így  morfondírozott,  és
dühödten rágta a száját. Egyszer csak fölvillant a szeme. Csak a zárakat kell
kiiktatni, gondolta, és már vége is az ellenállásnak. Lassan az asztalra helyezte
a karkötőt, és a virágot nagy ívben kihajította az ablakon. Egy darabig még
töprengve állt az ajtó előtt, aztán elszántan fölvetette a fejét.



„Várj csak, kis makrancos! Majd megpuhítalak én… nem hagyok időt rá,
hogy másvalaki elcsavarja azt a romantikus fejecskédet. Itt nincs vesztegetni
való  idő!”  Gondolataiba  merülve  lassan  a  szobájába-baktatott,  ahol
türelmesen várt rá a komornyikja, hogy segítsen a vetkőzésben.

Nem volt könnyű a komornyik szolgálata. Dolf szeszélyesebb és igényesebb
volt  a  legkényesebb  divathölgynél  is.  A  komornyiknak  pedig  éjjel-nappal
szolgálatra készen kellett állnia. Nem is volt semmi más dolga, mint a gazdája
kifogástalan  megjelenéséről  gondoskodni.  Tina  föl  volt  háborodva  ezen,  és
léhűtőnek nevezte a komornyikot, de csak halkan és a háta mögött, mert ez az
úriember nagyon előkelően és megvetően tudott lenézni a jó öregre.

XVII.

Eltelt  néhány  hét.  Gerd  gyakran  találkozott  Juanitával.  Dolf  bölcsen
igyekezett  jó  kapcsolatot  tartani  a  fivérével.  Nem  akarta  megharagítani  az
apját, mivel közeledett Juanita huszonegyedik születésnapja, s így küszöbön
állt a döntés, hogy megkapja-e a felesége vagyonát.

Helene asszony, nagy meglepetésére, úgy találta, hogy nem is olyan nehéz
elviselni Gerdet, mint hitte volna. Nem volt már az a féktelen, dacos lázadó, s
megtanulta előzékeny udvariasság mögé rejteni érzelmeit.

Bernhard Falkner láthatóan új életre kelt, mióta hazatért a fia. Gerd szerető
gyöngédsége nagy jótétemény volt neki. Dolffal kerülte az összetűzést, s a fiú
abba a  reménybe  ringatta  magát,  hogy apja  „értelmesen”  áll  majd  hozzá a
pénzkérdéshez.

Gerd  és  Nita  tehát  gyakran  találkozhatott,  olykor  még  házon  kívül  is.
Gertrud néni már panaszkodni is kezdett, hogy Gerdnek kevés ideje akad a
számára. Néhányszor Dolféknál is járt a villában. Az öreg Tina ilyenkor nem
tudott hova lenni őrömében.

Juanita  nagyon  boldog  is  lehetett  volna,  ha  Dolf  nem  viselkedik  olyan
nyugtalanítóan,  valahányszor  kettesben  maradtak.  Szenvedélye  láttán
reszketett félelmében, és még jobban irtózott tőle. Nem tudta, hogyan térhetne
ki előle. És minél jobban rettegett Dolftól, annál gyakrabban gondolkozott el
azon, nem lehetne-e valahogy megszabadulnia tőle.

Dolf úgy tervezte, hogy kivárja Juanita születésnapját, s csak azután kezdi
erélyesebben kikövetelni tőle férji jogait. Mindenesetre elhatározta, hogy így
semmiképp  sem  mehet  tovább.  Nem  is  sejtette,  hogy  Juanita  a  válás
gondolatát forgatja a fejében. Az asszony pedig oly tapasztalatlan volt, hogy
nem tudta, lehetséges-e egyáltatlán fölbontani a házastársi köteléket.

Így  érkezett  el  Juanita  születésnapja.  Apósáék  zárt  körben  akarták
megünnepelni ezt a napot. Természetesen Gerd is hivatalos volt Falknerékhez.



Mégis megjelent  már kora délelőtt  a  városligeti  villában,  hogy felköszöntse
Juanitát. A születésnap vasárnapra esett. Gerd csodálatos virágokat hozott és
az éppen megjelent legújabb kötetét. Nita kimondhatatlanul örült, s túláradó
boldogságában szívére szorította az ajándékokat.

– Ó, Gerd, édes, drága Gerd, el sem mondhatom, mennyire örülök! Ez a
legkedvesebb ajándék a világon!

Gerd  mosolygott.  Minden  lelkierejét  össze  kellett  szednie,  hogy
fegyelmezze  magát.  De  látta,  milyen  elbűvölő  így,  boldogságában  Nita,  és
fájdalmas érzés töltötte el, ha arra gondolt, hogy örökké ilyen tartózkodóan
kell hozzá viszonyulnia.

Nita kinyitotta a könyvet, és büszkén olvasta a beleírt ajánlást:
– Tiszelettel  az  én  kedves  Nitámnak.  –  Fölnézett,  s  összeráncolta  a

homlokát. – Tisztelettel? Ez tulajdonképpen fellengzős és rideg egy kicsit, hát
nem?

– Miért,  hogy kellett  volna írnom? – kérdezte  lágyan Gerd,  s  nem bírta
levenni a szemét Nitáról.

Olyan meghatóan fiatal, szinte gyermeki volt, csak á tekintetéből sugárzott
érettség.

– Ez igazán egyszerű! Szeretettel, azt kellett volna írni – felelte egyszerűen,
bensőségesen.

Gerd a karosszékre támaszkodott. Forró fájdalom szökött a szemébe.
– Szeretettél? Gyermekem… te gyermek… – elakadt a szava.
Megdörzsölte  a  homlokát.  Nita  nyugtalanul  nézett  rá,  s  egész  testében

megremegett. Gerd látta ezt, és rémület járta át, hogy talán mégis megzavarta
az  asszony  gyanútlanságát.  Pedig  ha  Nita  tudatosítja  magában  az  őket1
összefűző érzelmét, akkor nem találkozhatnak soha többé. Összeszedte magát,
és igyekezett könnyedén viselkedni.

– Igaz… írhattam volna azt is, csak nem jutott eszembe, hogy szebb úgy.
Szerencsésen elmúlt a veszedelmes pillanat. Nita elmosolyodott.
– Azért  jó  így  is.  Még büszke is  lehetek  rá.  „Tisztelettel”,  ez  nagyon jól

hangzik.
Gerd igyekezett elfogulatlanul csevegni:
– Tulajdonképpen ibolyát kellett volna hoznom viszonzásul. Még meg sem

köszöntem neked.
– Hát örültél neki? – mosolygott Nita.
– Nagyon!  Az  illat  még  sokáig  betöltötte  a  dolgozószobámat.  Most  már

sajnos elhervadtak a virágok, és csak a kártya maradt meg emlékül a te kedves
üdvözlő szavaiddal.

– Ó, hát megőrizted? – kérdezte élénken Nita.



Gerd  elővette  a  levéltárcáját,  s  kicsit  közelebb  rukkolt  a  karosszékével.
Aztán kivette a tárcából a levélkét, s megmutatta Nitának.

– Itt van.
Az asszony mosolyogva bólogatott.
– Milyen gondosan őrződ.
– Igen, a legdrágább emlékeim között. Itt őrzöm anyám utolsó levelét is,

melyet közvetlenül a halála előtt írt.
– Hát írt neked édesanyád?
– Nem nekem, hanem Gertrud húgának, de ő nekem ajándékozta, és azóta

mindig magammal hordom.
Ebben a pillanatban lépett be Dolf, aki még nem készült el a toalettjével.

Gerd  önkéntelenül  összerezzent,  leejtette  a  levéltárcát,  s  ennek  tartalma
szétszóródott a padlón. Dolf lehajolt, hogy segítsen Gerdnek összekapkodni a
papírokat. Juanita kártyája az ő kezébe került. Azonnal fölismerte a felesége
írását,  s  egyetlen  pillantással  átfutotta  a  szöveget:  „Isten  hozott  itthon  –
Juanita”, Ravasz pilianást vetett a bátyjára.

– Ó, no nézd csak! Üdvözlő levélke a feleségemtől neked? Nem is tudtam,
hogy levélben köszöntötted Gerdet, Nita!

Gerd  összezavarodott  egy  pillanatra,  és  bizonytalan  kézzel  rendezgette
vissza a tárcába a papírjait. Aggodalom ébredt a szívében Nitáért. Zavarában
nem vette észre, hogy két papír a fotel alá hullott, és ott is maradt.

Nita elfogulatlanul nézett a férjére.
– Természetesen  virágot,  küldettem  Gerd  lakására,  ezzel  a  kártyával  –

felelte ártatlanul.
– Anélkül,  hogy  nekem  szóltál  volna  róla  –  erősködött  bizalmatlan  és

ingerült hangon Dolf.
Nita büszkén, nyugodtan mérte végig.
– Ennek nem éreztem szükségét. Papával megbeszéltem a dolgot – vágta rá

hidegen.
Dolfban  forrt  a  düh,  de  mivel  Juanita  olyan  nyugodt  maradt,  és  azt

állította,  hogy  apósa  tudott  a  dologról,  nem  akadékoskodhatott  tovább.
Látszólag vidáman fölnevetett.

– Látod, Gerd, mit tesz a világhír! Virágokat küldenek neked, mint valami
ünnepelt bonvivánnak! Babérkoszorú lett volna az igazi, Nita! Hanem, Gerd,
képzeld csak, én még egy sort sem olvastam tőled. Remélem, azért nem vagy
megsértve.

Gerd közben visszanyerte önuralmát, és Nita kedvéért nem vett tudomást
Dolf kötekedő hangjáról.

– Dehogyis. Nem is való az mindenkinek.
– Nita és apánk viszont lelkes olvasóid.



– Tudom, hogy Nitát érdeklik az írásaim, éppen ezért vet
tem a bátorságot, hogy ajánlást írjak neki a legújabb művembe
– vágta rá Gerd könnyedén, és az asztalon fekvő könyvre mutatott.
Dolf fölkapta, s kinyitotta az első oldalon. Gunyoros mosollyal olvasta el az

ajánlást.
– Gondolom, nagyon megtisztelve  érzed  magad,  hogy egy ilyen  híresség

ajánlja neked a könyvét?
Nita nyugodtan kivette a kezéből a könyvet.
– Nem  hiszem,  hogy  fölfognád,  micsoda  büszkeség  ez  nekem  –  felelte

élesen. Kezet nyújtott Gerdnek, és meleg hangon így folytatta: – Nagy becsben
fogom tartani az ajándékodat, kedves Gerd. Végtelenül büszke vagyok rá.

Ez rendreutasítás volt Dolf, felelte, de az föl sem vette. Egy fotelbe vetette
magát,  és  másról  kezdett  beszélni.  Azzal  hencegett,  hogy  milyen  vadul
száguldozott előző nap a barátjával automobilon.

Gerd hamar elbúcsúzott, mert fontos munka várta, és estére mindenképp
szabaddá akarta tenni magát Nita születésnapi ünnepsége miatt. Dolf kikísérte
a kapuhoz. Mire visszatért, a szobát üresen találta – Nita már nem volt ott.

Dühében  nagyot  taszított  a  karosszéken,  melyben  Gerd  ült.  Ezzel
napvilágra került a két papír, mely Gerd tárcájából esett ki.

„Ó, hagyott még itt valamit nagyra becsült bátyám… remélem, nem holmi
gyöngéd  érzelgések”  –  gondolta  gúnyosan,  és  fölszedte  a  papírokat.  A
legkevésbé sem lévén diszkrét természet, azonnal széthajtogatta és elolvasta.
Az  első  érdektelen  volt,  valami  hivatalos  levél  a  Gerd  lakását  berendező
építésztől.  A  másik  viszont  régi  írás  volt,  már  meg  is  sárgult  kissé:  Maria
Falkner utolsó levele, melyet a húgának írt nem sokkal a halála előtt. Dolf a
levélből  megtudhatta,  amit  mindeddig  eltitkoltak  előle:  hogy  apjának  és
anyjának bűnös szerelme űzte a halálba apja első feleségét, valamint hogy az
apja  sosem  tudta  meg,  hogy  Maria  önkezével  vetett  véget  az  életének.
Alattomos, diadalmas fény villant a szemében.

„Ohó, ez aztán érdekes és rendkívül hasznos fölfedezés!  Ez a levél  talán
milliókat is érhet nekem. No lám csak, az öregúr! Megéri ám ő is a pénzét. És
még ő akar nekem dirigálni meg szemrehányásokat tenni? Jócskán van vaj az
ő fején is, ne akarja eljátszani az erkölcsbírót. Na csak próbáljon meg előállni
azzal,  hogy  „méltatlan”  vagyok  Nita  vagyonára!  Szép  kis  meglepetést
tartogatok neki erre az esetre. Áldott legyen hírneves bátyámuram tárcája, ki
hitte  volna,  hogy  ilyen  kincseket  rejt!  Ezt  a  levélkét  szépen  elteszem
magamnak, úgy jött, mint az égi áldás,  pont amikor legnagyobb szükségem
volt rá! Holnap a nagy elszámolásnál igen jó szolgálatot tehet még. Ha az öreg
nem adja át Nita pénzét minden föltétel nélkül, akkor bevetem a nagyágyút.”



Így  gondolkodott  Dolf  Falkner,  és  vigyorogva  eltette  Maria  levelét  a
tárcájába.  A  másik  írást  visszadobta  a  fotel  alá.  Emelkedett  hangulatban,
fütyörészve sétált ki a szobából.

Nitát  csak  az  ebédnél  látta  viszont.  Kitűnő  hangulatban  telepedett  az
asztalhoz, és csipkelődve jegyezte meg, hogy Nita úgy elszökött előle, még a
születésnapi felköszöntést sem várta ki. Azzal elegáns ékszerdobozt nyújtott át
az  asszonynak.  Ajándéka  finom  nyaklánc  volt,  rajta  briliánsokkal  és
smaragdokkal díszített, értékes függő. Nita udvariasan, ám minden melegség
nélkül köszönte meg, és közönyösen félretolta az ékszert. Dolf dúlt-fúlt. Bezzeg
hogy örült Nita Gerd könyvének! Megint föltámadt benne a féltékenység, ám
határtalan önelégültsége nem engedte, hogy ez az érzés teljésen kibontakozzon
a szívében. Elhitette magával, hogy Nita csak azért olyan visszautasító, mert
még jobban föl akarja tüzelni az ő szenvedélyét.  ,,A kis betyár azt szeretné,
hogy a lábai előtt heverjek – gondolta magabiztosan. – Nem is hittem volna,
hogy ilyen kacér az én kis asszonykám. Igazán érti a módját, hogyan kell az
embert megbolondítani!”

Mikor Nita fölkelt az asztaltól, és távozni akart, Dolf elébe állt az ajtóban.
– Ma nem úszod meg anélkül, hogy egy csókot ne adj, asszonykám… csak

egyetlen csókocskát… jutalmul a szép ajándékért.
Nitat hátrahőkölt.
– Mit akarsz? Engedj!
– Előbb egy csókot.
Nita fölvetette a fejét.
– Nem csókollak meg… soha többé. Ezt tudnod kéne.
Dolf közelebb lépett.
– Ne gyerekeskedj már, Nita, hagyd végre ezt a buta duzzogást! Hát mit

akarsz  még?  Nem  követtelek  meg  minden  vétkemért,  nem  küzdök  már
hónapok óta elkeseredetten a megbocsátásodért? Nem élhetünk így örökre!
Egyszerűen nem tűröm tovább. A férjed vagyok, te pedig a feleségem vagy, és
jogom van hozzád. Nem hagyom, hogy ezt a jogot megcsorbítsd!

Nita kihúzta magát, és büszkén, hidegen nézett a férjére.
– Mire  jó  ez?  Tudod  jól,  hogy  köztünk  már  rég  mindennek  vége.

Követelem, hogy ezt tiszteletben tartsd. Ez az egyetlen módja annak, hogy egy
házban éljek veled. Engedj!

Dolf arca lángolt.
– Azt már nem! Épp elég ideig tűrtem a gyermeteg szeszélyeidet. Most már

elég. Megmutatom, hogy az enyém vagy, hogy a feleségem vagy! Tudom jól,
hogy csak addig kapálózol, míg magamhoz nem szorítalak, és csak addig vagy
hideg,  míg  föl  nem  melegítelek  a  csókjaimmal.  Szeretlek,  és  a  csókodra
szomjazom, te kis makrancos!



Juanita egész testében remegett. Vak rémületében fölkiáltott: 
– Hagyd  már  ezt  a  nyomorult  komédiát!  Hallottam,  mit  beszéltél  az

anyáddal! Hallottam, hogy azt tanácsolta, békülj ki velem… a pénz miatt. Te
meg azt mondtad, hogy a változatosság kedvéért megint magadba bolondítasz.
Szégyelld  magad,  hitvány!  Most  már  talán  érted,  mire  becsülöm  a
szerelmedet.  Ezt  a  szót  nem  is  lenne  szabad  a  szádra  venned,  mert
megszentségteleníted. Hagyj békén! Döntsetek apáddal a vagyonomról, ahogy
tetszik.  Legszívesebben odahajítanám a lábadhoz ezt az átkozott  pénzt,  ami
miatt magadhoz láncoltál! Engedj végre utamra, és ezentúl kímélj meg az ilyen
sértő jelenetektől.

Dolf  egy  pillanatra  megnémult.  „A  mindenségit  –  gondolta  rémülten
hallgatózott a kicsike. Hát ezért az ellenkezés, ezért a duzzogás!” De még ez
sem tudta igazán zavarba hozni. A következő pillanatban már megint harcra
kész volt.

– Meghallhattál valamit, amit mérgemben mondtam, csalódottságomban,
amiért  olyan  hideg  és  visszautasító  voltál  hozzám.  És  amit  csak  azért
mondtam  anyámnak,  hogy  eltitkoljam  előle,  milyen  is  valójában  a
kapcsolatunk. Akárhogy is, csak annyit mondhatok, hogy igazán szeretlek, és
nincs  hőbb  Vágyam,  mint  hogy  megint  úgy  legyen  minden,  mint  a
mézesheteinkben. Felejtsünk el mindent, ami azóta történt!

Nita elutasító mozdulatot tett.
– Engedj,  a  szobámba akarok menni.  Nem mondhatok mást,  mint  amit

már megmondtam. Soha többé nem tudok megbízni benned.
Dolf át akarta ölelni.
– Nita!
Az asszony kitért előle.
– Engedj! Mindjárt hívom a cselédeket! – kiáltotta magánkívül.
Dolf önkéntelenül ellépett előle. Hirtelenjében nem tudta, mit is tehetne,

hogyan  viselkedjék  ezentúl.  Elbizonytalanította,  hogy  Nita  tanúja  volt  az
anyjával folytatott beszélgetésnek. Nem tudta biztosan, hogy pontosan mit és
mennyit  hallott.  Ez  mindenesetre  megnehezíti  a  helyzetet.  Mindazonáltal
legalább megmagyarázza Nita viselkedését. Kételkedik a szerelmében amiatt,
amit akkor hallott. Dolf azonban még mindig nem hitte el, hogy végleg veszve
van  az  ügye.  Úgy  gondolta,  csak  Nita  bizalmatlanságát  kéne  valahogy
eloszlatni,  s  meggyőzni  őt  szerelmének  őszinteségéről,  s  akkor  mégiscsak
megnyerheti a játszmát, amely időközben oly fontossá vált a számára.

Ahogy elállt az útból, Nita azonnal elsuhant mellette, s a szobájába sietett.
Zokogva  vetette  magát  a  díványra,  és  a  szívében  mindennél  erősebben
lobogott a szabadság utáni vágy. Elviselhetetlennek érezte a köteléket, melyet
ifjúi tapasztalatlanságában vett magára.



Nita  születésnapi  ünnepsége  baj  nélkül  múlt  el,  Dolf  nem  tett  újabb
közeledési  kísérletet.  Este  is  visszafogta  magát,  mikor  hazatérve  kettesben
maradtak. Nem tudta még, hogyan is viselkedjék Nitával, s először az apjával
akart a pénz dolgában dűlőre jutni.

Apja másnap tíz órára kérette a dolgozószobájába, mondván, hogy fontos
megbeszélnivalójuk van. Dolf a korai időpont ellenére pontosan érkezett. Apja
már az íróasztalnál ülve várta, és hellyel kínálta. Arca szoborszerűen merev
volt. Teketóriázás nélkül, azonnal a tárgyra tért.

– Tudod,  fiam,  hogy  Justus  Trebin  végrendeletének  értelmében  ezen  a
napon  kell  eldönteni,  hogy  Nita,  amennyiben  férjnél  van,
vagyonmegosztásban  vagy  vagyonközösségben  éljen  a  férjével.  Az  én
kötelességem, hogy legjobb tudásom és lelkiismeretem szerint döntsék erről a
kérdésről. Határoznom kell, elég megbízhatónak találom-e Nita férjét ahhoz,
hogy rábízzam és föltétel nélkül a kezébe adjam Nita vagyonát.

– Természetesen tudom mindezt,  apám,  épp elégszer  megbeszéltük még
akkor, mikor elvettem Nitát.

– Ahogy  mondod,  fiam,  én  csak  még  egyszer  fel  akartam  idézni.  Azért
kérettelek ma ide, hogy közöljem veled a döntésemet.

Dolf türelmetlenül fészkelődött, s az arca idegesen rángatózott. Bernhard
Falkner  mély  levegőt  vett.  Sápadt  volt,  de  acélos  elszántság  sugárzott  róla.
Lassan, nyomatékos hangsúllyal folytatta:;

– Hosszas és érett megfontolás után kénytelen voltam úgy dönteni, hogy
nem  bízhatom  rád  jó  lelkiismerettel  Nita  vagyonát,  és  ezért  a
vagyonmegosztás mellett szavazok. A tapasztalataim azt sugallják, hogy nem
vagy  méltó  e  vagyon  kezelésére,  és  hogy  semmiképp  sem  kezeskedhetem
érted.

Dolf elsápadt a visszafojtott dühtől, az arca eltorzult.
– Nem lehet, hogy ez az utolsó szavad! Nem hozhatsz rám ilyen szégyent,

papa!
– Te  magad  hoztad  magadra  a  szégyent  a  züllött  életmódoddal.  Sokat

gondolkoztam,  alaposan  megfontoltam  a  dolgot,  és  ez  a  döntésem.  Nem
változtatom meg.

Dolf keze ökölbe szorult, a szeméből düh és bosszúvágy sugárzott.
– Mert  miből  állt  az  én  züllött  életmódom?  Egy-két  könnyelműséget

elkövettem, mint minden fiatalember!
Falkner látszólagos nyugalommal csóválta a fejét.
– Az ifjúi könnyelműség valóban megbocsátható. Te azonban romlott vagy

és méltatlan. Legnagyobb fájdalmamra kénytelen voltam ezt belátni.
Dolf fölpattant, és az apja elé állt.



– Romlott és méltatlan! Kemény szavak! Magadnak bezzeg elnézőbb bírája
voltál.  Nem kéne ilyen keményen ítélned..,  éppen neked – sziszegte  dühtől
fuldokolva.

Most  már  Bernhard  Falkner  is  fölemelkedett.  Tekintetét  a  fia  szemébe
fúrta.

– Mit akarsz ezzel mondani? – kérdezte élesen.
Dolf kihívóan fölvágta a fejét.
– Csak annyit, hogy neked sincs jogod rá, hogy úriembernek tartsd magad.

Pedig annak tartod magad, becsületesnek és megbízhatónak, nem igaz?
Az idős ember arcára rákövült a fájdalom.
– Mit akarsz ezzel? Ilyen kérdésre nem is felelek. Méltóságomon alulinak

tartom.
Dolf gúnyosan, dühödten nevetett.
– Ohó,  kényelmes  megoldás!  Csakhogy  én  ragaszkodom  a  válaszhoz.

Jogom  van  hozzá,  ha  te  olyanokat  mondasz,  hogy  méltatlan  vagyok  a
bizalmadra.  Sőt,  továbbmegyek.  Szeretném  tudni,  hogy  ha  valóban  züllött
vagyok, ez nem lehet-e véletlenül öröklött tulajdonság!

Az öregúrnak arcába tolult a vér. Megragadta Dolf gallérját.
– Hitvány, aljas kölyök! Hogy mersz beszélni apáddal! – mennydörögte.
Dolfot  végleg  elhagyta  az  önuralma.  Lerázta  apja  kezét,  és  gyűlölettől

lángoló szemmel meredt rá.
– Igenis, merészelek. Azt kérdezem, magadat miért nem ítélted meg ilyen

könyörtelenül, mikor megcsaltad az anyámmal az első feleségedet! Mert az én
állítólagos züllöttségem abban áll,  hogy nem vettem szigorúan a hitvestársi
hűséget. Nos, te talán jobb voltál? Nem kísért az első feleséged szelleme, akit a
halálba űztél hűtlenségeddel, aki megmérgezte magát, mert nem viselte el az
álnokságodat? Mondd csak, nem lehet, hogy éppen rád ütöttem?

Bernhard Falkner megtántorodott, mint akit halálos ütés ért. Íróasztalára
támaszkodott, s az ajka keserű mosolyra húzódott.

– Ezt  kapom  a  fiamtól…  rosszindulatú  pletykákkal  merészelsz  rám
támadni, mered állítani, hogy az első feleségem… hogy megmérgezte magát…
Hát semmi sem szent neked, hitvány kölyök – hörögte.

Dolf  erre félelmetesen villogó szemmel előkapta Marja Falkner levelét  a
tárcájából, és az apja elé vágta.

– Nem pletyka, hanem színigaz. Itt a bizonyíték. Be fogod látni, hogy nincs
jogod fölém helyezni magadat, és engem méltatlannak nyilvánítani.

Az  öregúr  bizonytalan,  reszkető  kézzel  emelte  föl  a  levelet,  és  lassan
átolvasta. Mikor a végére ért, eszméletlenül roskadt a fotelbe.

Dolf hirtelen kijózanodva, rémülten nézte a sápadt, eltorzult arcot.
– Apa! Apa! – hajolt fölé ijedten.



Az  öregúr  lassan  magához  tért,  s  mintegy  öntudatlanul  törölgette  a
homlokán gyöngyöző verítéket. Olyan tekintettel nézett föl a fiára, amely még
ezt  az  érzéketlen  embert  is  megrázta,  megrémítette.  Összetörtén  hevert  a
fotelben, vértelen ajka hang nélkül, erőlködve szavakat formált. Nagy sokára
tudta csak kimondani:

– Honnan… honnan szerezted ezt a levelet?
Dolf ösztönösen egy pohár vizet nyújtott felé.
– Nem  pihensz  egy  kicsit,  apám?  Bocsáss  meg…  dühös,  voltam,

meggondolatlan,  nem  tudtam,  mit  teszek.  Nem  lett  volna  szabad
megmutatnom a levelet. Nem is értem, hogy tehettem…- hebegte zavartan.

Valóban komolyan megrémült. Nem várt ilyen elsöprő hatást a levéltől. Oly
megszállottan  akarta  kicsikarni  apjától  a  pénzt,  hogy  meg  sem  fontolta  a
lehetséges  következményeket.  Éppen  csak  ki  akarta  játszani  az  utolsó
kártyáját, hátha sikerül az Öreget jobb belátásra téríteni.

Apja belekortyolt a vízbe.
– Honnan szerezted a levelet? – kérdezte újra.
– Találtam.
– De hol?
– Nálunk otthon, tegnap reggel.  Gerd járt nálunk, elejtette a tárcáját,  és

minden szétszóródott belőle. Mikor már elment, ezt a levelet találtam egy szék
alatt, és zsebre dugtam.

– Zsebre dugtad… hogy ezzel puhíts meg… finom ötlet, édes fiam, nagyon
finom – mondta szinte hangtalanul. Aztán hirtelen kiegyenesedett, ahogy erőt
vett rajta a düh. – Tudod, mi vagy…? De nem! Nem is akarom kimondani! –
Megint magába roskadt, és így folytatta, szinte csak magának beszélve:

– Gerd  tehát  tudta…  talán  már  évek  óta.  És  eltitkolta  előlem,  hogy
kíméljen.  Ez  az  én elsőszülöttem! A másik  viszont… az  jön azonnal,  sietve
hozza,  csak  hogy  megzsaroljon  vele,  hogy  hasznot  húzzon  belőle.  Milyen
okosan kifundálta, hogy ezzel aztán megfogja az öreget!

Dolf egyre kényelmetlenebbül érezte magát.
– Apám… könyörgök, térj magadhoz, hallgass meg! Ezt nem akartam, hidd

el, igazán nem!
Bernhard Falkner sötéten mérte végig.
– Eridj,  hagyj  magamra!  Ne gyönyörködj  apád szenvedésében!  Pokolian

meg kellett bűnhődnöm a bűnömért, még mielőtt megtudtam volna, milyen
szörnyű is volt valójában. Eridj már, ha mondom, nem akarlak látni. Széttépi a
szívemet az a hideg szemed.

Dolfban  megint  fölhorgadt  a  dac.  Hiába  ment  volna  el  a  végsőkig?
Megmakacsolta magát.



– Előbb  tudni  akarom,  nem  gondoltad-e  meg  magad  Juanita  vagyonát
illetően.

Az öregúr erőlködve kihúzta magát, és keményen, hangosan felelte:
– Elhatározásom szilárd. Most még jobban megmutattad, mire vagy képes.

Az én bűnöm nem tartozik  ide.  Nem az  a  kérdés,  hogy én méltó vagyok-e
bármire, most rólad van szó. És te bizonyosan méltatlan vagy. Eredj,  hagyj
magamra! A továbbiakról később.

Dolf még mozdulatlanul állt egy pillanatig. De ahogy az apja merev arcára
nézett, tudta már, hogy elvesztette a játszmát. Félig elfojtott káromkodással
kisietett a szobából, és bevágta maga mögött az ajtót.

Apja, amint magára maradt, újra átolvasta Maria levelét. Szemébe könnyek
gyűltek,  s  a szívét  gyötrelem szaggatta.  Végül  elfödte arcát  a  tenyerével,  és
megtörten sóhajtotta:

– Maria… Maria… meg vagy bosszulva!

XVIII.

Dolf nem éppen irigylésre méltó hangulatban hagyta el az apja házát. Egy
darabig céltalanul bolyongott a városban, s végül kedvenc borozójában kötött
ki, ahol aztán egyre-másra rendelte a nagy pohár nehéz borokat. Csak késő
délutánra ért haza, meglehetősen italos állapotban. Nita nem volt otthon.

Dolf  mindenütt  kereste.  Vérét  föltüzelte  a  bor  és  a  vágy,  eszeveszetten
kívánta az asszonyt.

Ma már  nem menekülhet,  mondta magának,  érvényt  szerez  a  jogainak.
Elég volt a dacoskodásból!

Dolf  ledobta a kalapját  és a kabátját,  és visszament Nita szobájába.  Egy
darabig elmatatott a zárakkal, majd dolga végeztével elégedetten vetette magát
felesége egyik karosszékébe.

– Jól  van,  kiscicám,  csak  próbálj  bezárkózni  ezentúl!  –  mormolta
félhangosan.

Nita nemsokára hazaért. Már alkonyodott. Az előszobába lépve rémülten
pillantotta meg a félhomályban férje alakját.

– Hát te itthon? – álmélkodott.
– Amint látod.
– Nem hittem volna. Hisz ebédelni sem jöttél. Ma délelőtt papánál voltam,

hívatott. Az inas mondta, hogy nem sokkal előttem te is ott jártál. Papa viszont
nem fogadott, az inas közölte, hogy beteg, lepihent. Már akkor is rosszul volt,
amikor te voltál nála?

– Hát, jól nem volt, az biztos. Félbe is kellett szakítani a megbeszélésünket
– felelte bizonytalanul Dolf.



– Remélem, nem lesz valami komoly baja – jegyezte meg borúsan Nita.
Dolf  merően  nézte  a  gyenge  fényben.  Nita  már  levetette  a  kalapját,

kabátját,  csak  egy  csipkekendőt  terített  a  vállára,  mivel  hűvösnek  érezte  a
szoba levegőjét.

Dolf fölkelt és odalépett hozzá.
– Nita…  apám  azt  mondta,  hogy  a  vagyonmegosztás  mellett  döntött  –

közölte különös hangon.
Nita bizonytalanul nézett rá, s ekkor vette csak észre, mennyire izgatott a

férje, s hogy a lehelete alkoholtól szaglik. Ijedten hőkölt hátra.
Dolf könyörgő mozdulattal emelte föl a kezét.
– Maradj velem, Nita… légy egy kicsit jó hozzám! Látod, milyen nyugodtan

fogadtam,  hogy  apa  nem  adja  ki  a  pénzedet…  felőlem  legyen  úgy,
beleegyezem!  Ez  mutalja,  hogy nem a pénzed érdekel.  Csak  téged akarlak,
Nita,  szeretlek  és  kérlek,  próbálj  meg hinni  a  szerelmemben!  Kérlek,  hadd
szorítsalak magamhoz.

Nita  látta,  mekkora  erőfeszítésébe  kerül  Dolfnák  a  látszólag  nyugodt
viselkedés. A szeme félelmetesen csillogott a félhomályban, nehezen vette a
levegőt, és dőlt belőle a borszag. Nita szívében iszony és rettegés támadt. Egy
szóval sem bírt felelni a férjének. Éppen attól borzadt el olyan nagyon, hogy
érezte,  Dolf  szenvedélyében  most  semmi  megjátszás  nincs.  Ösztönösen
menekülni  akart,  s  beszaladt  a  szobájába.  Mikor  azonban  szokása  szerint
magára akarta volna zárni az ajtót, észrevette, hogy nincs benn a kulcs, és a
reteszt sem lehet betol ni. Még föl sem fogta egészen a helyzetet, Dolf már be
is  nyomakodott  a  szobába.  Nita  iszonyodva  hátrált  előle  a  falig,  és  szinte
bénultan meredt rá. Dolf odalépett hozzá:

– Ez most már nem segít, Nita. Elegem lett a bezárt ajtókból, meg akarom
csókolni  a  feleségemet  –  mondta  villogó  szemmel,  és  mielőtt  még  Nita
mozdulhatott volna, magához rántotta, és átölelte.

– Eressz! – kiáltotta borzadva Nita, és megpróbálta ellökni magától.
Dolf azonban erős kézzel tartotta, és két karját a válla fölé kényszerítette.
– Most megvagy, édes makrancosom, most nem menekülsz, és sem Isten,

sem ördög nem választhat el tőlem, amíg forróra nem csókolom ezt a hideg
szádat!  Meg fogod tanulni  újra,  milyen  édes  a  szerelem!  Ne ellenkezz,  kis
bolondom, semmi haszna. Én vagyok az erősebb, és te engedelmeskedni fogsz.

Így suttogott a fülébe, s közben egyre erősebben szorította magához. Nita
érezte  borgőzös  leheletét,  s  az  undortól  csaknem  elájult;  Aztán  a  férfi
megcsókolta,  erőszakosan,  őrült  szenvedéllyel,  és  oly  erősen  szorította
magához, hogy Nita moccanni sem bírt. Kiáltani sem tudott, mert Dolf egyre
csak';  csókolta.  Elhagyta  az  ereje,  megbénította  az  iszony  és  rémület.  Dolf
érezte, ahogy elernyed a karjában, és azt hitte, nyert ügye van. Nita gyötrelmes



nyögése  elnémult,  az  asszony  szinte  öntudatlan  állapotba  került.  Dolf
diadalmasan nevetett.

– Látod,  édes  kis  asszonykám,  mennyivel  jobb  szerelmeskedni,  mint
duzzogni!  Most  ugye megadod magad!  – kiáltotta,  cs  felkapta az  asszonyt,
mint egy gyermeket. Megint magához akarta szorítani és tovább csókolni, ám
alig  gyöngült  meg egy pillanatra  a  szorítása,  Nita  azonnal  magához tért.  A
harag,  a  rémület  és  iszonyodás  újult  erővel  töltötte  el,  ökölbe  szorította  a
kezét, és teljes erővel Dolf arcába vágott.

– Nyomorult!  kiáltotta  fölháborodásában  reszketve,  és  kitépte  magát  a
karjai közül.

Dolfot váratlanul érte az ütés, s durván kiszakította győzelmi hangulatából.
Meglepetésében  egészen  elgyöngült,  s  hagyta,  hogy  Nita  hevesen  eltaszítsa
magától. Nita föllélegzett, hogy végre szabadon mozoghat. Dolf utánakapott,
de ő kitért előle, és kifutott a szobából. Űzött vadként, öntudatlanul száguldott
le a lépcsőn, ki a kertbe és onnan az utcára. Közben már egészen besötétedett.
Ösztönös mozdulattal  a fejére  húzta a  szétszakadt  csipkekendőt,  és  rohant,
meg sem gondolva, merre.

Először  az  apósa  jutott  eszébe  –  de  az  beteg,  és  az  anyósa  bizonyosan
kiszolgáltatná Dolfnak. Ez a gondolat rémülettel töltötte el. A saját házában
nem  maradhat,  ott  nincs  biztonságban  Dolftól.  Hát  akkor  hová  mehetne?
Félelmében,  zaklatottságában  céltalanul  rohant  tovább  a  Csöndes  utcákon.
Egyszer csak a sétatéren találta magát, a szökőkút előtt. És ekkor reménysugár
villant föl előtte: Gerd! Hozzá kell menekülnie. Ő legjobb, leghűbb barátja. Ő
megvédi Dolftól, ha erre kéri.

Gondolkodás nélkül átvágott a téren a férfi lakásához. Gerd Falkner épp
kinézett a térre dolgozószobája ablakából, s megpillantotta a háza felé igyekvő
nőalakot. A bejáratnál álló laterna fénye a sápadt, dúlt arcra csapódott.

– Juanita! – kiáltotta rémülten.
Döbbenten  nézte,  hogy  az  asszony,  őt  észre  sem  véve,  belép  a  kapun.

Azonnal tudta, hogy valami súlyos dolog történt. A házvezetőnőnek kimenője
volt,  a  segédje  pedig  a  hátsó  szobában dolgozott:  egy  ládára  való  izgalmas
kövületet  rakodott  ki.  Gerd  kisietett  az  előszobába,  hogy  maga  engedje  be
Juanitát. Nem kell; hogy bárki is meglássa, gondolta. Épp abban a pillanatban
nyitotta ki az ajtót, mikor Juanita levegő után kapkodva a lépcső tetejére ért.

– Gerd! – kiáltotta az asszony, és esdekelve nyújtotta felé a két kezét.
Gerd egyetlen pillantással fölmérte dúlt arcát, különös megjelenését, aztán

megragadta a kezét, és behúzta a lakásba, Látva, hogy Nita alig áll a lábán,
átfogta a vállát, és egy szó nélkül a dolgozószobába vezette. Itt biztonságban
lesz, legalábbis egyelőre, mivel ebbe a szobába senki nem léphet be engedély



nélkül. Gerd becsukta az ajtót. Nita sápadtan, remegve a falhoz támaszkodott,
és körülnézett, mint aki álomból ocsúdik. Gerd sápadtan, aggodalmasan nézte.

– Mi történt, Nita? – kérdezte halkan.
Nita ekkor a nyakába borult, mintha mi sem volna ennél természetesebb.

Segítségért esdekelve ölelte át a férfi nyakát, és könnyáztatta arcát a melléhez
szorította.

– Segíts, Gerd! Magad mondtad, hogy forduljak hozzád, ha segítségre van
szükségem! Hát itt vagyok. Te olyan okos vagy és erős és jó! Annyira bízom
benned… Segíts, hogy valahogy elviselhessem az életet… nem megyek vissza
Dohhoz… inkább meghalok! Iszonyúan félek a haláltól, de még jobban attól,
ami  Dolfnál  vár  rám:  Nem  bírom  tovább!  Rettegek  tőle…  hol  lehetek
biztonságban?  Segíts,  Gerd,  senkim  nincs,  aki  megmentsen,  csak  hozzád
fordulhatok.

Gyámoltalansága,  szenvedése késként hasogatta Gerd szívét,  és kis híján
elvesztette  az  önuralmát,  ahogy  az  asszony  remegve  hozzásimult.  De
keményen  összeharapta  a  száját,  és  erőt  vett  magán.  Látta  a  veszélyt,  és
szembeszállt vele, mindkettejük érdekében. Szigorúan, szinte ridegen nézett le
Nitára.  Csak  a  szíve  remegett  belé,  hogy  ez  a  karcsú,  törékeny  test  ilyen
görcsösen simul hozzá. A vékony ruhán át érezte azt is, milyen őrülten kalapál
Juanita szíve.

Forró,  tébolyult  vére  a  fejébe  szállt,  de  ő  ellenállt  a  kísértésnek.  Izmai
megfeszültek, s a szája körül az önfegyelem keserű vonása rajzolódott ki. „A te
felebarátod felesége!  A te felebarátod felesége”  – dörgött  a fülébe az  intés.
Alattomos kísértés lopózott a szívébe, hogy magához szorítsa az asszonyt, és
reszkető,  sápadt,  finom  ajkát  megcsókolja.  Hősiesen  küzdött  a  vágy  ellen,
erősnek kellett maradnia ebben a veszedelmes helyzetben, nehogy mindketten
bűnbe essenek. És övé lett a győzelem. Kisvártatva oldódni kezdett arcán az
acélos  keménység,  vonásai  meglágyultak,  együtt  érzővé  váltak,  s  szeméből
kihunyt a láng. Halkan, megnyugtatóan csengett a hangja, mintha csak halálra
rémült kisgyerekhez szólna:

– Nyugodj meg, szegény, kicsi Nitám, nyugodj meg! Gyere, ülj le szépen, és
mondd el,  mi  történt.  Megpróbálok  segíteni,  és  nálam egész  biztosan  nem
bánthat senki.

Gyöngéden  lefejtette a nyakáról  Nita  kezét,  majd az,  ajkához emelte,  és
tisztelettel  megcsókolta.  Nita  azonban  megint  a  közelébe  húzódott,  és  úgy
nézett  föl  rá,  mint  megmentőjére.  Gerd kénytelen volt  a szemébe nézni,  és
ahogy a pillantásuk egymásba  fonódott,  Gerd szemében ismét  föllobbant  a
láng. Juanita látta ezt a villanást, és egész testében megremegett. Villámként
hasított belé a fölismerés, hogy mit érez iránta ez a férfi… és hogy ő viszonozza
ezt az érzést. Mintha fátyol hullott volna le a szeméről. Reszketve hátrált az



ajtóig,  és gyámoltalan kétségbeesésében tenyerével  takarta el  lángoló arcát.
Borzongva ébredt rá, hogy éppen ide nem lelt volna szabad jönnie panaszával,
félelmével.

Gerd látta fölindultságát, és keményen összeharapta a fogát. Csak most ne
veszítse el az önuralmát! Sejtette, hogy Nita most ébredt rá, ebben a percben,
hogy milyen érzés fűzi őket egymáshoz. Távolabb lépett hát tőle.

– Mondd  végre,  mi  történt,  Nita!  –  kérte  az  elfojtott  izgalomtól  érdes
hangon.

Nita elvette a kezét az arca elől, és félénken nézett Gerdre. A férfi igyekezett
nyugodtan viszonozni a pillantását.

– Én… jaj!  Azt  hiszem…  nem lett  volna szabad  ide  jönnöm! Csak  most
látom,  hogy  nem!  De  papa…  papa  beteg…  és  ott  van  Dolf  anyja.  Ő
kiszolgáltatott volna Dolfnak, tudom. Pedig nem mehetek vissza hozzá, soha
többé… Nem lehet! Csakhogy… csakhogy most már neked sem mondhatom
el…  hogy  mi  történt.  Csak…  azt  gondoltam,  talán  tudsz  segíteni,  hogy  ne
kelljen visszamennem hozzá. Már régóta félek tőle. És ma… ma ivott is. És…
jaj, Istenem… hát mit tehetnék?

Az utolsó szavakat  már szinte sikoltotta.  Gerd görcsösen kapaszkodott  a
szék támlájába, és igyekezett a lehető legnyugodtabban beszélni:

– Jól értettem, Nita? El akarsz válni a férjedtől, örökre?
Nita nagyot sóhajtott.
– Nem tudom, lehetséges-e… hallottam olyat, hogy házaspárok elváltak: De

akár lehet, akár nem… az biztos, hogy Dolffal nem élhetek többé, azután, ami
ma történt.  Ó,  Gerd. ha beszélnél  vele!  ígérd oda neki az összes  pénzemet,
akkor talán szabadon enged!  És könyörgök,  segíts  elrejtőzni  előle,  hogy ne
kelljen látnom többé. Nem megyek vissza hozzá… inkább meghalok!

Gerd elszántan kihúzta magát.
– Várj egy percet, Nita, hozok neked egy plédet. Hűvös van odakint, és így

nem mehetsz végig az utcán. Itt semmiképp nem maradhatsz. Nem láthat meg
nálam senki.  Még szerencse,  hogy megpillantottalak az ablakból,  és magam
engedtelek be. Elviszlek Horst nénémhez. Ott jó helyen leszel. Tudom, hogy
szeretettel  fogadnak  majd.  És  ha  már  biztonságba  helyeztelek,  elmegyek
apámhoz, megbeszélem vele a továbbiakat. Jó lesz így?

Nita félénken bólintott.
– Minden úgy lesz jó,  ahogy te mondod.  Csak egyet  árulj  el!  Haragszol,

hogy idejöttem hozzád?
Gerd megfogta a kezét, s az arcához szorította.
– Gyermekem… édes gyermekem… az életemet adnám érted. Ennél többet

nem  mondhatok.  Bizalommal  fordultál  hozzám,  s  én  méltó  leszek  a
bizalmadra.



Olyan kimondhatatlanul mély gyöngédség csengett a szavaiban, hogy Nita
beleborzongott.  Meg  sem  gondolva,  mit  tesz,  lehajolt,  s  megcsókolta  Gerd
kezét. A férfi rémülten fölkiáltott:

– Mit csinász, Juanita?
Megfogta  Nita  kezét,  s  áhítatosan  az  ajkához  emelte.  Aztán  gyorsan

kisietett, és egy pléddel tért vissza, melynek gyakran vette hasznát utazásain.
Nita vállára terítette.

– Húzd jól az arcodba azt a kendőt, nehogy fölismerjenek! – figyelmeztette.
Nita engedelmeskedett. Gerd vette a kalapját, kabátját, közben körülnézett

az előszobában, nincs-e a közelben a segédje vagy a házvezetőnő, de azok nem
mutatkoztak. Gerd belebújt a kabátba, és a karját nyújtotta.

– Gyere, Nita!
Az asszony remegő kézzel a karjába kapaszkodott, és elindultak. Nita úgy

érezte, szívesen menne Gerd oldalán akár a világ végére is. Gerd leintette az
első bérkocsit, és besegítette Nitát.

Horstéknál csak néhány ablakban égett világosság, ami azt mutatta, Gerd
nagy örömére, hogy nincs náluk vendég. Bevezette Nitát a házba, s azt üzente
nénjének, hogy négyszemközt akar vele beszélni. Az inas távozott, meglepett
oldalpillantást vetve a „professzor úr” kísérőjére. Nita valóban kissé különös
látványt nyújtott a nagy plédbe burkolózva.

A Horst  család  épp vacsoránál  ült.  Nem kis  meglepetést  keltett  az  inas
bejelentése. Gertrud asszony persze azonnal fölpattant.

– Azt  mondja,  hogy  egy  hölgy  is  jött  a  professzor  úrral?  –  fordult  az
inashoz.

– Pontosan, méltóságos asszony – felelt az, majd úrnője intésére távozott.
– Valami itt nincs rendben – vetette oda Gertrud asszony a családnak, és

kisietett.
Lotti és az apja fejcsóválva nézett össze.
Gerd  és  Nita  a  fogadószobában  várakozott.  A  fiatalasszony  kimerültén

hevert  egy  fotelben,  de  fölemelkedett,  mikor  Gertrud  asszony  belépett.  Az
fölismerte váratlan vendégét, és rögtön tudta, hogy Valami rendkívüli dolog
történt.

– Mit történt, Gerd? – firtatta nyugtalanul.
Gerd megfogta a kezét.
– Kedves néném, ez itt a sógornőm, Juanita. Arra kérlek, hogy fogadd be őt

egy kis időre. Azt én sem tudom, hogy pontosan mi törtét. Juanita annyira
zaklatott,  hogy  nem  volt  képes  beszámolni  róla.  Csak  azt  tudom,  hogy
elmenekült  az  öcsémtől,  és  nem hajlandó  visszatérni  hozzá.  Apámhoz  nem
vihetem bizonyos körülmények miatt.  Kétségbeesésében hozzám fordult,  de
hát én nem fogadhatom be, ezért hoztam ide.



Gertrud asszony elutasító mozdulatot tett.
– Nem kell  ez  a sok magyarázkodás,  Gerd.  Természetesen  befogadjuk  a

kedves sógornődet – mondta barátságosan,
– Bocsásson meg, ha zavarok, méltóságos asszonyom – rebegte félénken

Juanita -, de egyszerűen nem tudtam, hová forduljak. 
Gertrud  asszony  résztvevően  nézte  a  sápadt,  fiatal  arcocskáját,  azután

odalépett hozzá. Anyai  mozdulattal magához vonta, és vigasztalóim simított
végig a haján.

– Nyugodjon  meg,  szegény  gyermekem!  Bízza  csak  ránk  magát,  itt
biztonságban lesz. Akit Gerd hoz a házhoz, azt mi szeretettel fogadjuk.

Nagy  kő  esett  le  Juanita  szívéről  e  kedves  szavak  hallatán.  Megölelte
Gertrud asszony t, és megcsókolta a kezét.

– Köszönöm,  ó…  nagyon  köszönöm,  asszonyom.  Túl  nagy  vakmerőség,
hogy a terhűkre vagyok, hisz jóformán nem is ismernek.

Gertrud asszony elmosolyodott.
– Dehogynem  ismerjük,  ennek  Gerd  a  megmondhatója.  Már  akkor

ismertem, mikor kisgyermekként megérkezett  a Falkner-házba,  bár az igaz,
hogy  személyesen  sosem  találkoztunk.  Gerd  viszont  rengeteget  mesélt
magáról. És az apját is ismertem, valaha, régen, sok-sok éve.

Nita  már-már  megvigasztalódva  nézett  rá.  Olyan  biztonságban  érezte
magát,  mintha az  anyja  karjában  volna.  Idegfeszültsége  jóleső  könnyekben
oldódott. Gertrud asszony megnyugtatóan simogatta,

– Most  elviszem szegénykét  az  egyik  vendégszobába,  legfontosabb,  hogy
nyugalma legyen. Te meg addig beszélj Alberttal és Lottival, Gerd! Magát ma
már  senki  sem  fogja  zavarni,  gyermekem.  Holnap  mutatom  csak  be  a
férjemnek és a lányomnak, mint új lakótársunkat – jelentette ki határozottan.

Gerd föllélegzett, hogy végre biztonságba tudhatja Nitát. A fiatalasszony az
ajtóból még visszafordult hozzá, és a kezét nyújtotta. Szólni nem tudott, szeme
nyugtalan tűzben égett. Már nem tudott elfogulatlanul a férfi szemébe nézni.
Gerd érezte ezt, és lelkében a legellentétesebb érzelmek dúltak. Semmi kétség,
Juanita  is  tudja  már,  milyen  érzés  vonzza  őket  egymáshoz,  gondolta,  s
mindennek  ellenére  forró  öröm járta  át.  Egyszersmind  az  is  világossá  vált
előtte, hogy Juanita viselkedése ezentúl gyökeresen megváltozik. Csak arra a
gyötrő kérdésre nem találta egyelőre a választ, hogyan alakul a jövőben Nita
sorsa. Annyi bizonyos volt, hogy Dolf  valami szörnyűt tett,  amivel feleségét
halálosan  megrémítette.  Gerdben  forrt  a  düh,  mégis  tehetetlennek  érezte
magát  az  öccsével  szemben.  Bárki  mással  megküzdött  volna  Nita
szabadságáért, szerelme erőt adott volna, hogy szembeszálljon érte akárkivel,
de  Dolf  ellen  nem tehetett  semmit.  Mégiscsak  a  testvére  volt.  Nita  félénk,



gyámoltalan tekintete a szívéig hatolt. Gyöngéden, áhítatosan csókolta meg a
kezét búcsúzóul.

– Viszontlátásra, Nita, És ne aggódj! Holnap talán már jó hírt hozhatok.
Mindent meg fogok tenni az érdekedben.

Nita  meghajtotta  a  fejét,  és  hagyta,  hogy  Gertrud  néni  kivezesse.  Gerd
átment az ebédlőbe Lottihoz és Albert Horsthoz.

– Hahó, Gerd! Hát itt vagy végre! Hát a feleségem? Miféle összeesküvés ez?
– kiáltotta vidáman Albert Horst.

Lotti buzgón hellyel kínálta Gerdet.
– Ugye velünk eszel?
– Nem,  Lottikám –  szabadkozott  Gerd.  –  Nem vagyok  éhes,  egyáltalán

nincs  étvágyam  –  tette  hozzá  komolyan,  és  elmagyarázta  nekik  váratlan
látogatása okát.

Lotti tágra nyílt szemmel hallgatta. Juanita Falkner, a csodaszép, elbűvölő
asszony,  akiért  messziről  rajongott,  most  szökevényként  kér  menedéket  a
szülei házában… nagyon szomorú dolog, de egyszersmind milyen izgalmas!

– Szegény fiatalasszony – mormolta együtt érzően.
Albert  Horst  pedig  felháborodásában  igen kemény szavakkal  illetté Dolf

Falknert. Gerd nyugtalanul várta vissza a nénjét, és türelmetlenül fölpattant a
székről, amikor végre belépett.

– Hogy van Nita? Megnyugodott egy kicsit?
Gertrud néni bólintott.
– Azonnal  lefektettem.  Enni,  inni  nem  kívánt.  Teljesen  ki  van  merülve

szegény teremtés, remélem, sikerül elaludnia. Úgy látszik, szép kis úriember
az öcséd! Amennyire ki tudtam venni az összefüggéstelen szavakból, részegen
tért  haza,  és  úgy  viselkedett,  hogy  Juanita  kénytelen  volt  hanyatt-homlok
menekülni. De ilyen súlyos dolgot nem lehet csak úgy első hallásra megítélni.
Annyi azonban bizonyos, hogy semmi áron nem akar visszatérni hozzá.

Gerd nehezen vette a levegőt.
– Azt nekem is mondta már, hogy inkább meghal; mint'; hogy együtt éljen

vele. Leírhatatlan állapotban érkezett hozzám, és a segítségemért könyörgött.
Apám állítólag beteg, azért nem mert hozzájuk menni, mert a mostohámtól is
fél. 

– Mindig mondtam, hogy nagy bűn volt hozzáadni szegénykét az öcsédhez.
Most is tapasztalatlan gyerek még, sejtelme sincs az életről, hát még milyen
lehetett három évvel ezelőtt! De mondd, mihez akarsz most kezdeni,  Gerd?
Nagyon kínos föladat lesz beleavatkozni ebbe a dologba – mondta komolyan
Gertrud néni.

Gerd megdörzsölte a homlokát.



– Magam sem tudom még, nénikém. Előbb az egészet nyugodtan végig kell
gondolnom.  Nagyon  váratlanul  jött  ez  az  egész.  Szerencsére  azt  az  egyet
rögtön  tudtam,  hogy  hozzátok  elhozhatom  Nitát.  Tudom,  hogy  ezzel  némi
kényelmetlenséget  okozok,  de  már  úgy  hozzászoktam,  hogy  minden
gondommal  hozzád  forduljak,  nénikém.  Hálásan  köszönöm,  hogy  ilyen
készségesen sietsz mindig a segítségemre.

És kezet csókolt Gertrud néninek, aki kedvesen mosolygott. 
– Ugyan  már,  Gerd,  ez  magától  értetődik,  kár  is  szót  pazarolni  rá.

Kényelmetlenséget  meg  biztos  nem  okoz  majd  szegény  asszony.  Lotti  alig
Várja már, hogy kényeztethesse. Mindig is rajongott a szép Juanita Falknerért.

-  Úgy is  van,  anyus,  olyan édes  teremtés,  és nagyon örülök,  hogy végre
megismerhetem! – kiáltotta vígan Lotti.

Gerd  búcsút  vett  a  családtól.  Gertrud  asszony  búcsúzóul  még  a  lelkére
kötötte, hogy próbáljon meg valahogy találkozni az Öreg Tinával, és küldessen
át némi ruhát és egyéb szükséges holmit a sógornőjének.

– Nem felejtem el – bólintott Gerd. – Jó éjszakát!

XIX.

Dolf, amint magához tért  meglepetéséből,  Juanita után akart eredni.  De
kénytelen volt belátni, hogy már nem kaphatja el. Arcán még mindig égett az
ütés  nyoma.  Esztelen  düh  szállta  meg  a  még  mindig  félrészeg  férfit,  és
tébolyultan, féktelenül tört-zúzott maga körül bútort, egyebet, ami csak a keze
ügyébe került.

Az iszonyú lármára odacsődült  a cselédség  Tinával  az élen,  és rémülten
hallgatóztak az ajtó mögül. Senki sem merészelt bemenni a dühöngőhöz. Tina
azonban azt hitte, hogy Nita is odabent van, ezért összeszedte a bátorságát, és
benyitott.

Dolf  ordenáré  szitkokkal  fogadta,  s  megfenyegette,  hogy  hozzávág  egy
széket,  ha  nem  tűnik  azonnal  a  pokolba.  Tina  a  pusztítást  látva  jajongva
kiáltozott  fiatal  úrnője  után.  Dolf  gúnyolódva  utánozta  jajgatását,  aztán
tajtékozva ordította:

– Elvitte az ördög a pokolba, mehetsz is utána, vén skatulya!
Tina félelmével  dacolva  végigrohant  a  szobákon,  Juanitát  keresve.  Nem

értette, miért nem találja sehol. Tudta, hogy asszonya hazatért már. Helyén
volt a kalapja, kabátja is.  Csak éppen ő maga nem volt sehol.  Dolfhoz nem
mert még egyszer benyitni. Be akarta zárni Juanita szobáját,  s látta, hogy a
zárral van valami baj. Remegő szívvel kutatta át még egyszer az egész házat,
majd a kertet is.



Dolf dühöngött még egy darabig,  aztán borért ordított.  Gyors tempóban
több  pohárral  is  magába  döntött,  aztán  csak  bámult  maga  elé  gonosz
tekintetű,  vérbe  borult  szemével.  Egy  órával  később  egy  inas  megint
bemerészkedett  hozzá.  Azonnal  ki  is  fordult  a  szobából,  és  közölte  a
többiekkel, hogy az úr a díványon hortyog.

– Iszonyúan néz ki az a szoba! Rapityára zúzva az összes nipp,  az egyik
fotelnek kitört a lába, az úr belevágta a tükörbe, úgyhogy az is összetöri. Egy
szék az asztal tetején hever a feldőlt virágváza és a borosüveg között. A víz a
szőnyegre  –  folyt,  a  virágok  szanaszét  hevernek.  Istentelenül  felöntött  a
garatra a méltóságos úr!

Senki nem merte fölébreszteni a ház urát, így rendet csinálni sem lehetett.
Mindenki  boldog  volt,  hogy  a  dühöngő  alszik  végre.  A  cselédség  vihogott,
tréfálkozott a rovására,  csak Tina szaladgált  pánikban föl és alá, és minden
zugot átkutatott Nita után.

Végül nem bírta tovább, kendőt kötött, és indult Gerdhez. Ha valaki, hát az
úrfi tudni fogja, mit történt itt, és hol van Nita.

Gerd éppen hazaért, mikor megszólalt a csengő. Nyugtalanul hallgatózott,
mintha ennek a csengőszónak különleges jelentősége volna. Az inas teendőit is
ellátó segédje jelentette,  hogy Tina, a szakácsnő van itt, és fontos dologban
óhajt  beszélni  a professzor  úrral.  Gerd a dolgozószobájába hívatta Tinát.  A
férfi álmélkodva nézte, hogy gazdája kézen fogva vezeti be az idős asszonyt a
szobába.

– Mi hírt hozol, Tina?-kérdezte Gerd türelmetlenül, amint 1 csukódott az
ajtó az inas mögött.

– Jaj, Istenkém, Gerd úrfi, rettenetesén aggódom szegény gyerekért, az én
Nitácskámért. Valami történt odahaza, nem tudom, micsoda. A méltóságos úr
mindent rapityára tört, és úgy tombolt, mint valami fenevad. Most elaludt a
nagy őrjöngésben, de azt senki sem tudja, hogy Nitácska hova tűnt. Kerestem
az egész házban, a kertben, mindenütt, de sehol sincsen. Istenkém, csak nem
tett kárt magában az a gyerek, Gerd úrfi! – jajgatott Tina könnyek között.

Gerd megsimogatta kemény, kidolgozott kezét.
– Nyugodj még, Tinám! Nita biztonságban van, Horst nénémnél. Magam

vittem oda, épp az imént. Vakrémületében hozzám rohant segítségért szegény.
De ezt senkinek nem szabad megtudni, érted, Tina?

Tina föllélegzett, és letörölte a könnyeit.
– Hála Istennek, Gerd úrfi! Tőlem aztán senki nem tudhat meg egy szót

sem, nyugodt lehet az úrfi. Micsoda egy alávaló az a… na, inkább hallgatok,
mégiscsak a testvére az úrfinak. Nitácska mindig is félt tőle az utóbbi időben,
épp  tegnap  mondja  nekem:  „Tina,  én  úgy  félek  éjszaka,  jobb  lenne,  ha  a
szomszéd szobában aludnál.” Tudja, Gerd úrfi, énszerintem csak jobb volna



elválni, ha már egyszer nem passzolnak egymáshoz. Úgysem házasság ez már
régen. Nitácska halálosan boldogtalan azzal a bárdolatlan csirkefogóval… már
megbocsásson,  hogy  ilyen  nyíltan  kimondom,  de  fölforr  az  epém,  ha  rá
gondolok. Most, hogy kérdem tőle, hol a méltósága, csak rám ordít: „Elvitte az
ördög”! Ilyen egy vadállatot. Mit nem szenvedett miatta szegényke, mennyit
nem zokogott,  gyötrődött,  mióta  rájött,  hogy kiféle-miféle  a  férje  igazában.
Most pedig, hogy végre megnyugodott szegényke, megint boldogabb lelt egy
kicsit,  most  meg  valami  újfajta  szörnyűséget  talált  ki.  amivel  kínozza.  Azt
hiszem, unalmában arra szottyant kedve, hogy megint szerelmeskedjen vele,
mert  mostanában  mindig  teszi  a  szépet,  és  nem  bírja  békében  hagyni
Nitácskát. Szegény már a szobájából is alig mert kilépni, mindig bezárkózott.
Csakhogy láttam ám márna, mikor mindenütt kerestem, hogy el van rontva az
összes  ajtózár!  Ki  tudja,  milyen  szörnyűséget  művelt  az  úr,  hogy  olyan
hanyatt-homlok  elrohant  szegény  gyermek.  És  milyen  dühös  volt  az  úr!
Ordított, mint a megvadult bika. Hát nem, Gerd úrfi, felőlem lehet százszor is
a testvére, még ha elvesztem is miatta a kenyeremet, akkor is kimondom, ami
a szívemet nyomja, mert különben megfulladok!

Tina  kimerültén  elhallgatott.  Olyan  hevesen  adta  ki  magából  a  mérgét,
hogy  most  fáradtan  törölgette  homlokáról  a  verítéket.  Gerd  összeszorított
ajkakkal, komor arccal hallgatta végig. Tina szavaiból megtudhatta, amit úgyis
rég sejtett, hogy Dolf és Nita között nem volt már semmiféle közösség. És hogy
föltételezése  a  ma  történtekről  nagyon  is  közel  áll  a  valósághoz.  El  tudta
képzelni, mi okból menekült el Nita Dolftól, és minden önuralmára szükség
Volt, hogy megőrizze a nyugalmát. Tina vállára tette a kezét, és így szólt:

– Most  menj  haza,  Tina,  és  szedd  össze  a  legszükségesebb  holmikat  az
úrnődnek! Meg tudod csinálni úgy, hogy senki ne vegyen észre? 

Tina bólintott.
– Igenis, Gerd úrfi. Azt hiszem, „az” aludni fog legalábbis reggelig. El tudok

jönni  észrevétlenül.  Bepakolom  a  nagy  kofferbe,  amire  szüksége  lehet  a
gyereknek, és még ma este el is viszem neki. Hova vigyem?

– Hozd csak el ide, ez közelebb van. Az inasom majd elviszi Horstékhoz.
– Jól van, Gerd úrfi, de lehet, hogy csak később tudok jönni. Vigyáznom

kell, hogy a cselédség ne lásson meg.
– Jól  van,  Tina,  fő  az  óvatosság.  Az  nem  baj,  ha  későn  jössz.  Én  fönn

maradok, megvárlak mindenképp. Ha zárva találod lenn a kaput, csak tapsolj
egyet, és én lemegyek.

– Igenis,  Gerd  úrfi… illetve  professzor  úr,  így  illenék  nevezném.  Hiába,
mindig elfelejtem.

– Jobb  szeretnék  neked  Gerd  úrfi  maradni  –  mosolygott  Gerd.  –  Mert
különben én is titulusokkal foglak kínozni téged.



– Jaj, Istenkém, csak azt ne, Gerd úrfi! Olyan büszke vagyok rá, hogy még
mindig tegez, mint kisfiú korában. Nitácska is tegez ám, és büszke vagyok rá,
mint valami kitüntetésre.

– Amit meg is érdemelnél, te jó lélek. De most menj, hozd el a holmikat!
Tina hazasietett.  Éjfélre járt  már,  mikor Gerd meghallotta  a megbeszélt

jelet.  Tina  hatalmas,  tömött  koffert  hozott,  amit  Gerd  másnap  elküldött
Horstéknak néhány magyarázó sor kíséretében.

Nemigen aludt ezen az éjszakán. Egész idő alatt azon töprengett, hogyan
segíthetne Nitának, s mégsem jutott kielégítő eredményre. Éppenséggel ő az,
aki nem tehet érte igazán sokat. És félt a saját vágyaitól is. Hogy is lehetne
pártatlan Nita ügyében? Ha bármit is tenne érte, amögött nem húzódna meg a
titkos vágy, hogy a saját maga számára akarja szabaddá tenni? Hiszen ő is csak
ember.

Mit is tehetne, hogy ne essen bűnbe, hogy ne a maga hasznát keresse? Nem
éppen azzal  szolgáltatja  ki  Nitát,  ha  ő  jár  el  az  ügyében?  Nem fogna  Dolf
gyanút,  ha  ő  követelné  tőle  az  asszony  szabadságát?  Addig-addig
morfondírozott,  míg  végül  úgy  találta,  legjobb,  ha  ő  teljesen  kimarad  az
ügyből. Holnap reggel azonnal elmegy az apjához, és mindent elmond neki.
Valóban mindent. Apjának kell eldöntenie, mi történjék ezután. Ez a gondolat
végre megnyugtatta.

Amikor Dolf elrohant, Bernhard Falkner testileg és lelkileg olyan megtört
állapotban volt, hogy alig állt a lábán. Kénytelen volt ágyba feküdni, s ezért
nem fogadhatta Juanitát sem, pedig eleve magához kérette, hogy a Dolffal való
megbeszélés után azonnal közölje vele a döntést.

Másnap  reggel  csodálkozva  hallotta,  hogy  Gerd  akar  vele  beszélni.
Mindazonáltal  épp kapóra jött.  Amúgy is  föl  akarta keresni  az anyja  utolsó
levele miatt. A dolgozószobájába kérette a fiút, és igyekezett az öltözködéssel.
Nem érezte magát most sem igazán jól, de már úgysem bírta volna tovább a
fekvést, Helene asszony még nem került elő. Gerd nem bánta, hogy nem kell
üdvözölnie. Ő egyébként még nem tudta, mi játszódott le tegnap a férje és fia
között, mert egyikükkel sem beszélhetett azóta. Türelmetlenül várta a döntést
Nita pénzéről.

Gerdnek nem kellett soká várnia, apja kisvártatva megjelent. Sápadt volt az
arca és elgyötört.

– Remélem,  nem  vagy  komolyan  beteg,  édesapám?  –  kérdezte  Gerd
aggodalmasan.

Az öregúr nagyot sóhajtott, és egy fotelbe ereszkedett, fiát is hellyel kínálva.
– Fizikailag  semmim  bajom,  fiam.  De  tegnap  borzalmas  lelki

megrázkódtatásban volt  részem,  azért  vagyok ilyen levert.  Ki  mondta,  hogy
beteg vagyok?



– Juanita.
– Ó, igen… el kellett küldenem, pedig fontos megbeszélnivalónk lett volna.

De, mint említettem, nagyon rossz lelkiállapotban voltam.
– Valami baj történt, édesapám? – tudakolta Gerd, meg is feledkezve egy

pillanatra a maga gondjáról.
Apja hosszú, különös pillantást vetett rá, aztán halkan azt mondta:
– Nem hiszem,  hogy történhetne velem ennél  rosszabb is.  De ítéld meg

magad! Nézd, mi van itt.
Íróasztalából elővette Maria levelét,  és odaadta a fiának. Gerd halálosan

elsápadt,  s  úgy bámult  rá,  mint  aki  nem hisz  a  szemének.  Önkéntelenül  a
levéltárcája után nyúlt, amely azonban ott volt a helyén, a zsebében.

– Hogy került hozzád ez a levél, apám? – kiáltotta rémülten.
– Te veszítetted el tegnap Dolf lakásában, mikor elejtetted a tárcád.
Gerd nem jutott szóhoz döbbenetében.
Igaz… emlékszem… de észre sem vettem, hogy ez a levél ? Ott maradt. De

hogy kerül a kezedbe, éppen tehozzád?
Apja a tenyerébe támasztotta a homlokát.
– Mióta van nálad ez a levél, Gerd? – kérdezte anélkül hogy felelt volna a

fia kérdésére.
Gerd résztvevőén, aggodalommal nézett rá.
– Régóta  már,  apám.  Gertrud  nénitől  kértem  el,  még  azelőtt,  hogy

elköltöztem volna itthonról. Mindig magammal hordtam, mint drága emléket.
De  nem  kellett  volna  a  te  kezedbe  kerülnie,  ez  borzasztó.  Miféle  végzetes
véletlen  volt  ez?  Én  úgy  akartam,  hogy  ne  tudd meg  soha.  Még  akartalak
kímélni a szörnyű valóságtól.

Bernhard Falkner eltakarta a szemét.
– Az  anyád  fia  vagy,  az  ő  nemes  lelkét,  jó  szívét  örökölted.  Ő  is

megbocsátott nekem, pedig én hajszoltam a halálba. Mégsem vádolt egy szóval
sem, nem… ő mindent megbocsátott! Édes fiam… óvjon meg a jó Isten attól,
hogy  valaha  így  kelljen  állnod  a  gyermekeid  előtt,  mint  most  nekem!  –
kiáltotta kétségbeesett fájdalommal.

Gerd megfogta a kezét.
– Apám, édesapám, mindnyájan szegény, tévelygő halandók vagyunk. Ne

vádold magad! Bárcsak megkímélhettelek volna ettől! De hogy került hozzád a
levél?

– Dolf öcséd hozta el nekem – jött a súlyos, tompa felelet.
Gerd összerezzent.
– Dolf?  De ügye nem tudta,  mi  van benne? Ugye,  apám,  nem tudta? –

kérdezte zaklatottan.
Bernhard Falkner eltakarta a szemét, és hallgatott. Gerd előrehajolt,



– Beszélj,  apám!  Dolf  idehozta,  hogy add  vissza  nekem,  ugye… de  nem
tudta, mi ez… és te is csak véletlenül olvastál bele, ugye? – kérdezte könyörgő
hangon.

Az öregúr erre elvette kezét az arca elől, és ránézett fénytelen szemével.
– Nem, fiam, nem így történt. Az öcséd nem olyan nemes lelkű és finom

érzésű, mint te. Diadalmasan hozta a levelet, hogy felhasználja ellenem. Nem
akartam kiadni  neki  Nita  vagyonát,  mert  kicsapongóan,  méltatlanul  élt,  és
nem  tudtam  többé  bízni  benne.  Erre  kijátszotta  ezt  a  tromfot  azzal,  hogy
nekem nincs jogom ítélkezni fölötte olyan bűnökért, melyeket én örökítettem
rá.

Gerd izgatottan felugrott.
– Ó, az alávaló! – kiáltotta magánkívül.
Bernhard Falkner komoran nézett rá.
– Talán mégis van igazság abban, hogy rossz vért örökítettünk rá. Én már

magam sem tudom, mi a jó és mi a rossz bennem. Az anyja pedig… de hagyjuk
ezt!  Ez  a  levél  bizonyosságot  hozott.  Anyád  azért  dobta  el  az  életét,  mert
elviselhetetlenné tettem számára.  Ez most  már örökre a lelkemen szára És
megérdemelt büntetés, hogy éppen a fiam hozta el a bizonyosságot, méghozzá
alantas számításból. Neked viszont Gerd, teljes szívemből hálás vagyok, hogy
kímélni  akartál,  é  hogy  apádnak  tartasz  azok  után  is,  amit  anyád  ellen
elkövettem. És ha lehet foganatja egy bűnös apa áldásának,  akkor biztosan
megkapod ezért a jutalmadat.

– Édesapám,  mennyivel  súlyosabb  büntetést  kell  elszenvedned,  mint
amekkora a bűnöd volt – mondta Gerd megindultan.

Falkner kiegyenesedett, és megtörölte a homlokát.
– El is felejtettem megkérdezni, hogy mi járatban vagy ilyen korán. Biztos

valami különleges okod van.
Gerd komolyan nézett rá.
– Igen,  apám…  és  sajnos  csak  újabb  rossz  hírt  hozok.  Súlyos  gonddal

fordulnék hozzád. Tálán éppen te vagy az, aki megóvhat a szenvedéstől és a
bűntől… engem és Juanitát.

Az öregúr fölkapta a fejét.
– Hogy értsem ezt, fiam? Szenvedés és bűn… te és Juanita? 
Gerd nyugodtan állta a tekintetét.
– Igen, apám. Szeretem Juanitát… és ő is szeret engem, bár eddig ennek

nem volt  tudatában.  Ne ijedj  meg,  sosem beszéltem vele  erről  Mindketten
ártatlanok, bűntelenek maradtunk, és egy pillanatra sem felejtettem el, hogy
Juanita a test- * vérem felesége. Őt nem érintheti tisztátalan vágy. nem is volt
tudatában annak, hogy nem pusztán testvéri érzelmekkel van irántam. Én sem
beszéltem neki  sosem az érzelmeimről,  nem akartam földúlni a nyugalmát.



Neked sem szóltam volna minderről,  ha nem történt volna tegnap olyasmi,
amitől meg- hasonlottam magammal.  És most azért jöttem el  hozzád, hogy
segíts Nitának és nekem… hogy bűnbe ne essünk.

Bernhard Falkner megragadta a fia mindkét kezét.
– Beszélj Gerd, beszélj! És ha méltat még kegyelmére az ég, akkor segíteni

fogok.
Gerd  nyíltan  és  részletesen  elmondott  mindent,  amit  tudott.  A  történet

végére érve izgatottan fűzte hozzá:
– És  látod,  apám,  Nita  a  maga  ártatlanságában  épp  hozzám  menekült

tegnap,  mint  legjobb,  leghűségesebb  barátjához,  mert  tudta,  hogy  te  beteg
vagy.  Védelmet,  segítséget  keresett  nálam,  mert  számára  ez  volt  a
legtermészetesebb.  És aztán, mikor egymás szemébe néztünk, s mindketten
zaklatottak  voltunk  a  szokatlan  helyzetben,  egy  pillanatra  elvesztettem  az
önuralmamat, és úgy néztem rá, hogy abból mindent megértett. Láttam, ahogy
hirtelen rádöbben,  mit is érez irántam. Félelmében remegve, gyámoltalanul
állt előttem. Gyorsan elvittem hát Gertrud nénihez,  és az oltalmára bíztam.
Nem hiszem, hogy elfogulatlanul tudnék ítélni Dolf ügyében, ezért mindent a
te  kezedbe  teszek.  Nita  inkább  meghal,  semhogy  visszatérjen  hozzá,  és
szívesen átengedi az egész vagyonát a szabadságáért cserébe. Te talán találsz
valami kiutat ebből a nyilvánvalóan meggondolatlan házasságból. Te döntsd
el, mi történjék, de tőlem függetlenül, csak Nita javát tartsd szem előtt! Segíts,
hogy újra megtalálhassa a nyugalmát, hogy ne menjen tönkre az egész élete.
Talán  sikerül  megegyezned  Dolffal.  Talán  egy  nagyobb  összeg  ellenében
hajlandó lesz elválni. Te tárgyalhatsz vele erről.

Bernhard Falkner elszánt arccal kelt fölt, és kezét a fia vállára tette.
– Köszönöm  a  bizalmadat,  fiam.  Megteszek  mindent,  ami  tőlem  telik.

Gyötör az önvád, hogy annak idején nem törődtem eléggé Nitával.  Én már
gyakran gondoltam a válásra,  de  mivel  Nitának eszébe  sem jutott,  én sem
beszéltem  róla.  Most  már  persze  más  a  helyzet.  Úgy  látom,  hogy  ezt  a
házasságot  a  lehető  legsürgősebben  föl  kell  bontani.  De  ne  Nita  vagyona
szenvedje  a  kárát!  Először  alaposan  át  kell  gondolnom  az  egészet.  Aztán
beszélek Dolffal. Kérdőre vonom, hogy mit tett a feleségével, és egyáltalán, mit
gondol a dologról. És aztán' majd meglátjuk, mi legyen a megoldás. Ne aggódj,
Gerd! Most nem találhatnál nálam lelkiismeretesebb embert Nita,  dolgának
intézésére.

– Köszönöm, édesapám: nagyon köszönöm! Igazán megnyugtattál.
Az öregúr megölelte, komolyan a szemébe nézett, aztán elengedte,
– Most menj, fiam, hagyj magamra! Legjobb, ha Nita egyelőre ott marad,

ahol van. Már ha Horsték szívesen látják.
– Efelől semmi kétségem, apám.



– Akkor jó. Ha találkozol Nitával, üdvözöld a nevemben. És mondd meg
neki,  hogy  bízhat  bennem.  Senki  nem  kényszerítheti,  hogy  visszatérjen
Dolfhoz. Egyelőre viszont nagyon fontos titokban tartani a tartózkodási helyét.

– Igen, apám, én is épp mondani akartam.
Melegen kezet szorítottak, és Gerd távozott.
Apjától azonnal Horstékhoz indult. Juanitát a nappaliban találta Gertrud

néni és Lotti társaságában. Félénken, elfogultan, mégis nagyon kedvesen jött
elébe az asszony. Még mindig sápadt volt, és a szemében nyugtalanság, kétely
tükröződött.

Egy  kis  időre  kettesben  maradtak.  Gertrud  asszony  valami  ürüggyel
kiküldte  Lottit,  aztán  maga  is  távozott,  mivel  úgy  gondolta,  hogy  Gerd  a
férjéről akar beszélni Nitával. Finom érzésű asszony lévén tudta, hogy ilyen
megbeszélésekhez nem kell tanú.

Nita egy fotelben ült, Gerd előtte állt, úgy nézett le rá. Nita lehajtott fejjel
hallgatta végig beszámolóját. Mikor azt hallotta, hogy Gerd az apjának adta át
az ügy intézését, fölemelte a fejét, és fájdalmas tekintettel nézett a férfira.

– Jól  van,  Gerd…  nagyon  köszönöm.  Azonnal  az  apádhoz  kellett  volna
mennem… még ha beteg volt is. Nem lett volna szabad téged zaklatnom ezzel.
Jaj, olyan nehéz minden, Gerd, annyira nehéz! Nem találom már helyemet az
életben! Szeretnék meghalni – mondta szívszaggató hangon.

– Juanita! – kiáltotta a férfi esdeklőn.
Juanita elpirult, s a szemébe különös fény költözött.
– Haragszol rám, Gerd? – kérdezte.
Hosszan,  mintegy  megbabonázva  néztek  egymás  szemébe,  némán  és  a

lelkük mélyéig megrendülve szerelmük erejétől.
- Hogy haragszom-e? – mondta végül halkan, fojtott hangon Gerd. – Hogy

haragudhatnék rád, Nita! Soha.., soha! Gyermekem… hát nem tudod, mi vagy
nekem?  Hogy  gondolhatod,  hogy  haragszom  rád?  Hogy  mondhatod,  hogy
zaklattál engem?

– Mert nem akarod magad intézni az ügyemet – sóhajtotta Nita. – Mert az
apádnak adtad át.

Gerd  elhátrált  tőle,  mintegy  maga  elől  menekülve,  és  a  kandallónak
támaszkodott.

– Hát magyaráznom kell, hogy miért tettem így? – mondta végül fojtottan.
–  A  testvérein  felesége  vagy,  nem  lehetek  elfogulatlan  ebben  az  ügyben.
Megbénítana a gondolat, hogy a te ügyed… az enyém is. Mindig bizonytalan
volnék, hogy nem a saját önző célomért harcolok-e… Értesz már?

Nita arca megint lángba borult, ám a szeme csak ügy sugárzott. Két kezét a
szívére szorította.



– Igen,  Gerd,  igen.  Most  már  értem…  igazad  van,  te  nem  tehetsz  itt
semmit. Úgy van jól, ahogy elrendezted. Papának kell ezt a dolgot intéznie.

Gerd föllélegzett.
– Bízz benne, Nita,  lelkiismeretesen fogja csinálni.  Ő már mindent tud,.,

igen,  mindent.  A kezébe tettem a sorsodat.  Itt  egyelőre teljes biztonságban
vagy. Mondd, megvan mindened, Tina elküldött minden szükséges holmit? –
fűzte hozzá aztán, hogy semlegesebb témára terelje a szót.

– Igen  –  bólintott  Nita.  – Egyelőre  elboldogulok.  Később  azért  utánam
hozhatna még egyet-mást. Nem találkozhatnék vele?

– Megpróbálok  beszélni  vele.  Nagyon  óvatosnak  kell  lennünk.  Dolf
egyelőre nem tudhatja meg,  hol  vágy.  Nem akarok kellemetlenséget  okozni
Horstéknak.

– Természetesen,  Gerd,  kerülni  kell  az  ilyesmit.  Annyira  jók  hozzám!
Gertrud nénéd igazi angyal. Milyen könnyű volna az élet, ha ilyen anyja volna
az embernek… És Lotti végtelenül kedves, bájos kis teremtés. Azt hiszem, jó
barátnők leszünk. Tudod, Gerd, nekem még sosem volt barátnőm.

Ennek igazán örülök. Lotti már régóta rajong érted. Mondd meg, ha van
még valami kívánságod.

- Semmi – rázta a fejét Nita. – Csak az, hogy minél gyakrabban láthassalak.
Félek, ha nem vagy velem.

Hangjában  egyszerre  csengett  gyermeki  gyámoltalanság  és  a  szerelmes
asszony vágyakozása. Gerd összeharapta a fogát, és ökölbe szorította a kezét.

– Jövök,  Nita,  amilyen  gyakran  csak  lehet,  de  nem maradhatunk többé
kettesben… én is csak ember vagyok – mondta rekedten.

Az ajtóhoz futott és föltépte.
– Lotti, hol bujkálsz? Gyere, már be végre! – kiáltotta.
Lotti jött is. Gerd azonnal élénken beszélni kezdett hozzá, hogy azalatt Nita

összeszedhesse magát.
Utolsó szavaitól az asszony édesen megborzogott, mert megértette, milyen

kemény harcot vív önmagával a férfi. Forró, mély boldogság töltötte el a szívét.
Ő egy pillanatig sem küzdött  a nemrég fölismert  érzelem ellen.  Félelem és
lelkifurdalás  nélkül  adta  át  magát  a  boldogító  tudatnak,  hogy  szeret  és
viszontszeretik. Lélekben szabadnak tudta magát, és úgy érezte, joga van más
férfinak adni a szívét,  hiszen a férje úgyis csak félredobta és lábbal tiporta.
Gerd iránti szerelme nem ismerte még a vágy fogalmát. Annyira tiszta volt a
szíve, hogy semmiért nem tehetett magának szemrehányást. Hisz

Isten maga helyezte ezt a szerelmet a szívükbe. Nita ügy fogadta, mint a
gondviselés  akaratát,  amely  ellen nem tud,  de  nem is  akar harcolni.  Most,
látván,  hogy küzd önmagával  Gerd,  kétely költözött  a szívébe.  Érezte,  hogy
Gerd  szenved,  hogy  másként  érez,  mint  ő,  hogy  nem  tartja  jogosnak  a



szerelmét,  Ez  elszomorította,  de  ugyanakkor  erős  és  szent  érzést  keltett  a
szívében,  hogy  Gerd  mellé  álljon,  segítse  és  támogassa  ereje  és  nyugalma
megőrzésében.  Ráébredt,  hogy  segíthet  neki,  megkímélheti  a  fölösleges
küszködéstől.  Olyan  felelősségérzet  támadt  benne,  amilyet  még  sosem
tapasztalt fiatal élete során. Bátran elhatározta magát, és ettől a perctől fogva
szigorúan  ügyelt,  hogy  ne  adjon  okot  Gerdnek  a  nyugtalanságra.  Megint
tudtak  nyugodt,  baráti  hangon  beszélni,  és  Nita  maga  ügyelt  rá,  hogy  ne
maradjanak többé kettesben.

Nita  hamar  otthon  érezte  magát  Horstéknál.  Gertrud  asszony  anyai
gondoskodása és Lotti vidám csevegése könnyebbé, vidámabbá tette a szívét.
A  maga  derűs  modorában  Albert  Horst  is  gondoskodott  arról,  hogy  a
családhoz tartozónak érezze magát, és semmi ne feszélyezze többé.

XX.

Dolf csak késő éjszaka ébredt föl, nehéz fejjel, elmacskásodott tagokkal. Ott
találta magát a díványon, a pusztítás közepette. Bután bámult körbe. A villany
égett még, és könyörtelenül megvilágította a romhalmazt.

Dolf  halkan  szitkozódott,  nehézkesen  föltápászkodott  a  díványról,  és
álomittasan áttámolygott a hálószobájába. Nem csöngetett az inasnak, maga
dobálta le a ruháit, és az ágyra vetette magát. Azonnal álomba merült. Késő
délelőtt  ébredt,  különös,  bizonytalanul  kellemetlen érzéssel.  Fürdőt  vett,  és
egy  szó  nélkül  hagyta,  hogy  a  komornyik  felöltöztesse.  Ezúttal  nagyón
igyekezett a reggeli toalettel, és sietett le a reggelizőszobába.

Az  asztal  terítve  volt,  és  érintetlenül  várt  rá.  Nita  ilyenkor  ebben  a
szobában szokta várni, ám ma hiába kereste. Csöngetett az inasnak.

– A reggelit kérem. És szóljon a méltóságos asszonynak, hogy várom.
Az inas különös arccal felelte:
– Elnézést kérek, de… a méltóságos asszony nincs itt.
Dolf értetlenül meredt rá.
– Nincs  itt?  Hogyhogy  nincs  itt?  Kérem,  próbálja  meg  pontosabban

kifejezni magát. A feleségem elment itthonról?
– Nem, méltóságos uram. A méltóságos asszony nem jött haza tegnap este

óta.
Dolf összerezzent. Kellemetlen érzés bizsergett végig a gerincén, s a szeme

nyugtalanul villogott.
– Nem jött haza? Badarság! Biztos a szobájában van.
– Nem,  méltóságos  uram.  A  méltóságos  asszony  szobái  üresek.  Már

mindenütt kerestük.



Dolf nyugtalanságában fölszaladt a lépcsőn a felesége lakosztályába. Azon a
szobán is átrobogott, melyet előző nap romhalmazzá változtatott. Azóta rendet
raktak  benne,  már  amennyire  lehetett,  de  azért  a  pusztítás  nyomai  még
mindig szembeszökőék voltak. Dolf bizonytalanul nézegette a romokat, aztán
lassan, bizonytalan, rossz érzéssel visszatért a reggelizőszobába.

– Hívja ide Tinát! – parancsolta a várakozó inasnak.
Az öreg cseléd azonnal ott termett. Mozdulatlan arccal állt meg előtte. Dolf

szúrósan végigmérte.
– Hol a feleségem, Tina?
– Nem tudom, méltóságos úr.
Dolf beleszántott a hajába, a választékára sem ügyelve.
– A szentségit,  hát  mi  folyik  itt?  A feleségem valóban nem jött  vissza…

tegnap este óta?
– Nem, méltóságos úr, pedig kalap és kabát nélkül ment el.
Dolf sötéten nézett maga elé, aztán ráförmedt Tinára.
– A  szentségit, hát miért nem keltettek föl, miért nem jelentették?
Tina mereven, mozdulatlanul felelte:
– Senki sem merte fölkelteni a méltóságos urat, mert a méltóságos úr úgy…

tombolt  tegnap,  és  olyan  rettenetes  szavakat  mondott,  amit  egyetlen
tisztességes cselédnek sem kötelessége eltűrni.

Dolf  idegességében  újfent  beleszántott  a  különben  olyannyira  féltett
frizurájába.

– Csak  lassan  a  testtel,  Tina!  Mit  meg  nem  enged  magának,  mert  a
feleségem olyan elnéző. De én ezt nem tűröm. Senkinek nem esik le a korona a
fejéről,  csak mért egy kicsit  hangosabban szólnak hozzá.  És most beszéljen
végre értelmesen! Ismeri a feleségemet, tud róla mindent. Mit gondol, miért
nem jött haza?

Tina pontosan látta,  milyen  nyugtalan  Dolf,  de  egyáltalán  nem sajnálta
érte. Úgy gondolta, nagyon is jót tesz neki egy kis aggodalom. Nagy élvezettel
tartotta továbbra is bizonytalanságban.

– Én nem mondhatok mást,  méltóságos úr,  csak azt,  hogy a méltóságos
asszony  ijedtében  úgy  elfutott  innen,  ahogy  volt,  és  azóta  sem  láttuk.
Mindenki nagyon meg volt ijedve.

Dolf fölpattant.
– Jólvan… elmehet.
– Hozzák a reggelit? – kérdezte Tina részvétlenül.
– Ne, vagyis… jól van, hozzák… és ha hír jön, jelentsék azonnal!
– Igenis, méltóságos úr.
Tina kiment a szobából, közben így dohogva magában:
– A  fenevad! Most bezzeg nem tudja, hová legyen ijedtében!



Dolf  azonnal  a  telefonhoz  sietett,  amint  magára  maradt.  Szülei  lakását
hívta. Apja vette föl a kagylót.

– Nálatok van Nita? – szögezte neki a kérdést.
– Nincs – vágta rá kurtán az apja.
– Tegnap este sem járt nálatok?
– Nem. Te viszont gyere ide azonnal, beszédem van veled.
– Nem ér rá?
– Nem. Nitáról is megtudhatsz valamit.
Dolf  önkéntelenül  föllélegzett.  Volt  valami  bizonytalan  aggodalma,  hogy

Nita esetleg kárt tett magában. Most nevetett a saját félelmén.
– Nem tudnál most rögtön mondani valami közelebbit?
– Nem. Várlak – és ezzel letette a kagylót.
Dolf  sietve  megreggelizett.  Egy  óra  múlva  már  az  apja  előtt  állt,

meglehetősen nyomott hangulatban. Apja még mindig sápadt és komor volt.
Higgadtan viselkedett. Udvariasan köszöntötte a fiát, de kezet nem adott. Dolf
ingerült mozdulatot tett, mintha azt mondaná: ha nem, hát nem!

– Foglalj helyet! – szólította fel az apja.
Dolf  engedelmeskedett.  Nem érezte  magát  valami  fényesen,  ám az  apja

hideg udvariassága felbőszítette,  és ez fölkeltette benne a lázadás szellemét.
Jókora adag szégyentelenséggel lévén megáldva, sosem szenvedett sokáig az
önvádtól.  Most  is  egyenesen  kihívó  ábrázattal  telepedett  le  szemben  az
apjával. 

– Hol van Nita? – kérdezte nyersen.
Apja nem válaszolt azonnal. Idegesen játszadozott egy papírvágóval. Aztán

lassan  fölemelte  a  fejét,  és  olyan  áthatóan  nézett  Dolf  szemébe,  hogy  az
kénytelen volt elfordítani a tekintetét.

– Mit tettél tegnap este Nitával? Mi történt köztetek? – kérdezte az apa,
ügyet sem vetve Dolf kérdésére.

Dolf ártatlan ábrázattal vónogatta a vállát.
– Mi  történt  volna?  Ha  Nita  azt  mondja,  hogy  történt  valami,  akkor

biztosan elmesélte a részleteket is – vágta rá élesen.
Az öregúr szeme fenyegetően fölvillant.
– De én tőled akarom hallani. Nitával majd később beszélek.
– Senkinek  nem  kell  számot  adnom  arról,  ami  köztem  és  a  feleségem

között történik – felelte Dolf szégyentelenül.
Bernhard Falkner magába fojtotta haragját.
– Jól  van.  Akkor  hát  ahhoz  fogom  tartani  magam,  amit  Nita  mond.

Igazságos  akartam  lenni,  meghallgatni  mindkét  felet.  Ha  azonban  te
lemondasz erről, nekem elég, amit ő mond.



Dolf  keresztbe  vetette  a  lábát,  és  a  lakkcipőjét  tanulmányozta.  Aztán
fesztelenül beszélni kezdett.

– Hát jó, végül is elmondhatom, Nita már hosszú ideje kerül engem, nem
tűri a társaságomat. Hónapok óta mindent megteszek, hogy közeledjem hozzá,
rengeteget  könyörögtem,  hízelegtem  neki,  de  ő  hajthatatlan.  Többször  is
bocsánatot kértem azért, hogy… nos, hogy egyszer-kétszer kirúgtam a hámból.
De  ő  nem  volt  hajlandó  békülni.  Ha  csak  meg  akartam  érinteni,  máris
elmenekült előlem, és bezárkózott a szobájába. Állhattam a bezárt ajtó előtt!
Hát tegnap tönkretettem nála a zárakat, és amikor megint meg akart ugrani
előlem, utánamentem a szobájába.  Erre az arcómba vágott,  és azt kiáltotta,
nyomorult.  És  elfutott.  Igaz,  nem  voltam  egészen  józan.  A  tegnapi
megbeszélésünk  után  meglehetősen  sokat  ittam.  Mikor  Nita  elrohant,  én
elaludtam, abban a hitben, hogy úgyis hamar visszajön. Ma reggel pedig azt
kellett  hallanom, hogy nem tért  vissza,  amit  már  csak  a  cselédség  miatt  is
rendkívül illetlen dolognak tartok. Ez minden.

Bernhard Falkner mereven nézett a fia szenvtelen arcába.
– Úgy…  ez  minden?  Úgy  látom,  ezzel  elintézettnek  hiszed  a  dolgot.  Én

viszont  tudni  akarom,  mivel  érted  el,  hogy  Nita  iszonyodva  és  undorodva
menekül előled? Ezt, úgy látszik, nem vetted számításba. Mikor hozzád ment
feleségül, a szíve tele volt szerelemmel és bizalommal. De le úgy viselkedtél,
hogy ezeket az érzelmeket rövid idő alatt megfojtotta a fájdalom és a bánat!
Olyan ember, mint te, nem is képzelheti el, mit szenvedett melletted Nita a
tiszta lelkével, finom érzelmeivel. Mikor beleegyeztem a házasságotokba, még
nem ismertelek. Később, sajnos, igen keserű tapasztalatokon kellett átesnem.
Ha ez előbb történik,  Isten látja lelkemet, hogy nem szolgáltattam volna ki
neked azt az ártatlan gyermeket.  Örültem ennek a házasságnak,  miattad is,
mert tudtam, hogy tiszta és jó asszonyt kapsz és szép vagyont ráadásul.  De
akkor még azt hittem, hogy méltó is vagy erre a boldogságra, és reméltem,
hogy  boldoggá  teszed  majd  Nitát,  hogy  őszintén  szereted.  Hát…  nem  lett
igazam,  és  nem  kéne  csodálkoznod  azon,  hogy  Nita  irtózik  a  veled  való
együttéléstől.  Képes  voltál,  Isten tudja,  miféle  szeszélyből  vagy számításból
újra  házastársi  gyöngédséget  követelni  tőle,  sőt,  igen  lovagiatlan  módon
ráerőltetni  magadat!  A  tegnapi  viselkedéseddel  elűzted  Nitát  a  háztól,  és
semmiképpen nem hajlandó visszatérni hozzád. Egyszóval, válni akar.

– Abból nem eszik! – fortyant föl Dolf. – Nincs semmi jogszerű válóoka. A
régebbi viselkedésem nem szolgáltat okot,  hiszen azután még sokáig velem
maradt, így erre nem hivatkozhat. Az utóbbi hónapokban pedig semmit nem
bizonyíthat rám. Azt, hogy tegnap a jogommal élve meg akartam csókolni, a
világ egyetlen bírósága sem tekintheti válóoknak. Tehát nincs válóok.

– Látom, tájékozódtál – jegyezte meg metszően az apja.



– Hja,  ha  az  embernek  ilyen  egzaltált  felesége  van,  mindenre  föl  kell
készülni.

– És az akarata ellenére is meg akarod tartani?
– Hát persze, nem leszek olyan ostoba, hogy csak úgy elengedjem.
– Akkor  sem,  ha  elárulom  neked,  hogy  inkább  meghalna,  mint  hogy

visszatérjen hozzád?
Dolf az ajkába harapott, arca eltorzult, s a szeme félelmetesen villogott. De

aztán könnyedén felelte:
– Ó, ezek csak amolyan romantikus frázisok. Nita meglehetősen egzaltált.

Ha okosabb lett volna, és nem követel tőlem, Isten tudja, miféle erényeket,
akkor most nem itt tartanánk. Regényhősnek, ideálnak akart látni, és mikor
kiderüli,  hogy  egyszerű  halandó  vagyok,  nem  tudott  hová  lenni
csalódottságában. Egy okos asszony hagyta volna, hogy kitomboljam magam.
Az ember csak egyszer fiatal, és a férfi egyszerűen más, mint az asszony.

– Hm… hát azt semmiképpen sem állíthatod, hogy férfi módra viselkedtél
volna.  A férfiaknak is  figyelembe kell  venniük  bizonyos  határokat,  még  ha
egyesek  úgy  gondolják  is,  hogy  más  jogok  illetik  meg  őket,  mint  az
asszonyokat. De nem erről akarok beszélni. Nita meg akar szabadulni tőled,
bármi  áron.  Semmiképpen  nem  vagy  hajlandó  visszaadni  a  szabadságát?
Gondold  meg,  már  nem  szeret  és  nem  becsül,  undorodik  tőled,  és
semmiképpen nem hajlandó veled élni.

Dolf elgondolkodott. Pillantása nyugtalanul rá-rávillant az apjára. Végtelen
düh tombolt benne, amiért Nita így megsebezte a hiúságát. Mindeddig abban
a hitben élt, hogy az asszony szereti, csak éppen haragszik rá és duzzog. Meg
volt győződve róla, hogy elég lesz magához szorítani ahhoz, hogy megtörje az;
ellenállását.  És  most  ekkorát  kell  csalódnia!  Juanita  az  arcába  üt,
nyomorultnak nevezi,  és mindennek a tetejébe válni  akar.  Ez halálos sebet
ejtett  Dolf  önbecsülésén,  és  be  kellett  ismernie  magának,  hogy  most  még
kívánatosabb a szemében az asszony, hisz még elérhetetlenebbnek tűnik.

Szívében  forrt  a  tébolyult  düh,  ám  egyszersmind  munkába  állt  számító
elméje is. Nem lehetne itt mégiscsak valahogy jól járni? Nem kínálkozik talán
pompás  lehetőség  arra,  hogy  jelentős  vagyonhoz  jusson,  mely  végképp
függetleníti  apjától,  és  lehetővé  teszi  a  nagyvilági  életet?  Ha  Nita  ennyire
akarja a szabadságot, hát fizessen érte! Őt meg majd úgyis megvigasztalják a
szép asszonyok. Valójában nem szerette Nitát, csak érzéki vágy vonzotta hozzá
és a sértett hiúság, hogy egy asszony visszautasítja őt, az ellenállhatatlant. Nos
tehát… ha ragaszkodik a váláshoz, akkor fizessen. Persze, ha most kifejezi ezt
az  óhaját,  és  még  a  kívánt  magas  Összeget  is  megnevezi,  az  apja  azonnal
rohamot  fog  kapni,  de  hát  az  öreg  már  amúgy  is  egyik  fölháborodásból  a
másikba esik, ami pedig elég furcsa, ha a múltját tekintjük. Eggyel több itt már



nem számít.  Körülbelül  így  okoskodott  Dolf.  Mégsem bírt  az  apjára  nézni,
ahogy lassan kimondta:

– Nos, egy föltétellel talán hajlandó volnék válni.
– Mondd a föltételt! – felelte az apja nyugodt, tárgyilagos hangon.
Dolf a körmeit tanulmányozta, miközben válaszolt:
– Nos… azzal a föltétellel válok el, hogy Nita megosztja velem a vagyonát,

és a nekem járó felét haladéktalanul kifizeti.
Bernhard Falkner fölugrott a székről.
– Pfuj! Szégyelld magad! – kiáltotta.
Dolf  kissé  elpirult,  de  aztán  szégyentelen  nyugalommal  nézett  az  apja

szemébe.
– Csak ne izgasd föl magad, kérlek. Nem vagyok olyan bolond, hogy futni

hagyjak egy milliomosnőt. Nagyon jól kezelted Nita vagyonát, és nem sokat
használtál  föl belőle,  úgyhogy az elmúlt idő során körülbelül hárommillióra
nőt.  Nos,  ebből  másfél  millió  kell  nekem,  méghozzá  azonnal.  Ha  annyira
gyűlöl, hogy inkább meghal, mint hogy velem éljen, akkor nyilván megér neki
ennyit a szabadság.

Az  öregúr  visszaroskadt  a  székébe.  Arca  végtelenül  fakó,  beteges  színt
öltött, a szeméből kihunyt a fény.

– Nem kímélsz meg semmitől… nem hagyod a legkisebb reményt sem arra,
hogy talán mégsem teljesen rothadt a lelked. Nos jó… meg kell érnem, hogy a
fiam egy nővel fizette ti ki magát.

Dolf szemtelenül vállat vont.
– Csak kihasználom a jó alkalmat, ahogy az ügyes üzletemberhez illik. Ez

minden.
Az  öregúr  a  szemét  dörzsölgette,  mintha  kínzó  fájdalomtól  akarna

megszabadulni, aztán hidegen, keményen kijelentette:
- Nita talán meg is adná ezt az árat… csakhogy én nem engedem! Mert ez

azt jelentené, hogy lelkiismeretlen bandita módjára kirabolod. Igen, mint egy
útonálló! Ezt nem tűrhetem. Más ajánlatot teszek. Átadom neked a gyárat, ha
beleegyezel a válásba. Tied lesz mindenestül. Én csak egy szerény évi nyugdíjat
kérek, amelyből anyáddal megélhetünk. Mindenem a tiéd lesz,  ha szabadon
engeded Nitát. A tulajdonomról végső soron úgy döntök, ahogy nekem tetszik.
Nita  vagyonáért  viszont  a  lelkiismeretemmel  és  becsületemmel  felelek,  és
abból egy fillérrel sem kaphatsz többet, mint amennyi jog és törvény szerint
jár. Ezért fölkínálom mindenemet. Így legalább nem mondhatják rólunk, hogy
kiraboltuk a gondunkra bízott árvát.

Dolf megvetően legyintett.



– Nagyon szereted a nagy szavakat, papa. Én józan ember vagyok, és nem
hagyom magam lerázni.  Mit  csináljak  azzal  a  gyárral,  ami  ráadásul  idegen
tőkével is meg van terhelve.

Nita pénzéből már csak százezer márka van benne, a többi ki van fizetve.
És  ezt  is  ki  tudom fizetni  a napokban,  az  összeg  már  együtt  van.  Az üzlet
ragyogóan megy,  és  ugyanígy mehet  továbbra is,  még ha te nem is  veszed
komolyan  az  irányítást.  Az  emberek  kivétel  nélkül  rátermettek  és
megbízhatóak. Neked csak felügyelned kéne a munkájukat, és ha a tied lesz a
gyár, idővel úgyis érdekelni kezd. Én meg egyébként sem érzem már magam
elég erősnek, öreg vagyok és fáradt. Anyádnak meg nekem nem sokra lesz már
szükségünk az életben, tehát így elégedett lehetsz.

Dolf összehúzta a szemét.
– Sokat megér neked Nita szabadsága. Mondhatom, furcsa
– Mert nagy bűnt követtem el ellene, mikor hozzád adtalak.
– Úgy, úgy. És föltétel nélkül átadnád a gyárat?
– Igen.
Dolf gúnyosan fölnevetett.
– És Gerd? Elfelejted, hogy bármikor előállhat, hogy követelje a felét, mint

apai örökséget.
– Le fog mondani az örökrészéről a javadra.
– Majd bolond lesz – sandított rá bizalmatlanul Dolf.
– Pedig megteszi, tudom.
– Ez ennyire biztos?
– Igen.
Dolf villogó szemmel méregette az apját.
– Ó…  hát  ez  igen  különös,  igen  elgondolkoztató.  Gerd  lemond  az  apai

örökségről… ha hajlandó vagyok a gyár fejében elválni  a nejemtől.  No lám
csak,  lám  csak!  Mindjárt  más  színben  látom  a  Nita  körüli  sürgölődését,
tüsténkedését! Pedig már azelőtt is gyanakodtam egy kicsit a professzor úrra.
Még a végén kihalássza magának a milliomosnőt, aki amúgy is rajong érte!

Apja komoran összevonta a szemöldökét.
– Ehhez nincs mit hozzáfűznöm.
Dolf gúnyosan nevetett.
– Ohó, miből lesz a cserebogár! Értem már a dolgot! A te arany kis Gerded

számára  akarod  fölszabadítani  a  milliomos  kezecskét!  Hát  ezért  nem  volt
hajlandó  békülni!  Hogy  az  idegeimre  ment  a  kényeskedésével!  Most  már
értem, mire megy ki az egész játék! Nekem betömitek a számat azzal,  hogy
rám tukmáljátok a gyárat, Gerd pedig nagylelkűen lemond a kutyagumit érő
örökségéről,  mivel  milliós  kárpótlást  remél!  Ügyes,  nagyon  ügyes!  Sőt,
tanulságos! Csakhogy kettőn áll a vásár. Most már semmi áron nem engedem



el Nitát, még a fele vagyonáért sem! Nem adom annak az alattomos Gerdnek,
aki  nemes  érzelmeket  szenveleg,  miközben  a  zavarosban  halászik.  Nita  a
feleségem marad, basta!

Bernhard Falkner megtörtén hajtotta tenyerébe a fejét.
– Milyen végtelenül aljasan gondolkozhatsz, ha másokról is csak ezt bírod

föltételezni! Iszonyú… – mondta halkan. 
Dolf legyintett.
– Olyan vagyok, amilyen, és eszem ágában sincs megváltozni. Bizonyítsd

be, hogy alaptalan a gyanúm! Add a szavadat, hogy Gerdnek eszébe sem jut
meghódítani Nitát, amint én szabaddá teszem. Nos, megesküszöl erre?

– Nem  vagyok  hajlandó  Gerdet  mentegetni  előtted.  Te  elképzelni  sem
bírod az ő lelki nagyságát és tisztaságát.

Dolf csúful röhögött.
– Már csak a glória hiányzik a fejéről! Szóval nem adod a szavad! Hát, ez

csak megerősíti a gyanúmat. Most pedig megyek a professzor úrhoz. A szavát
kell adnia, hogy semmi köze ehhez az ügyhöz.

Apja fölugrott.
– Ezt nem fogod megtenni!
– Ugyan ki akadályozna meg benne? – tajtékzott Dolf. Nitához is elmegyek,

és kényszerítem, hogy viselkedjék úgy, ahogy jó feleséghez illik. Mondd meg
azonnal, hol van!

– Csak akkor árulom el, ha majd jónak látom.
– Hát..,  mindegy,  megtalálom így  is.  Most  aztán az  asztalra  csapok.  Ne

hidd, hogy az orromnál fogva vezethetsz,  mint egy gyereket! Épp elég ideig
gyámkodtál  fölöttem.  Most  vége.  Megyek  a  tisztelt  bátyámuramhoz,  és
fölteszek neki néhány kérdést. A többit majd meglátjuk. Agyő!

– Itt  maradsz!  – mennydörgött  az  öregúr,  ám Dolf  már  el  is  tűnt.  Apja
bénultan nézett utána. – Hát még mindig nem bűnhődtem eleget? Mi vár még
rám? – hörögte kétségbeesetten.

Agyában lázasan  kergetőztek  a  gondolatok,  hogy  is  lehetne  elhárítani  a
bajt. Ha legalább Gerdet figyelmeztethetné valahogy… Eszébe jutott a telefon.

Gerd szerencsére Otthon volt, ő vette föl a kagylót.
– Ide figyelj, fiam! Dolf útban van hozzád. Épp most tárgyaltam vele Nita

dolgában. Részleteket nem mondhatok, csak annyit: gyanút fogott, hogy Nita
kezére  pályázol,  ha ő  elengedi.  Megtagadtam erre  a  választ,  mire  elrohant,
hogy téged kérdezzen ki. Könyörgök, Gerd, ne fogadd!

Gerd megrémült, ám erélyes,  határozott elméje azonnal le is küzdötte az
ijedelmet.

Gyávaság volna, apám. Beszélek vele.
– De hát mit tudsz neki mondani?



– Ezt  még nem tudom, de légy nyugodt,  meg fogom találni  a  megfelelő
választ.

– Gerd…  nagyon  félek,  nagyon  aggódom.  Könyörgök,  maradj  nyugodt,
megfontolt!  Ne  feledd,  hogy  testvérek  vagytok.  Dolf  nagyon  ingerült.
kiszámíthatatlan… én már nem tudok vele mit kezdeni.  Ha köztetek valami
szerencsétlenség történne… Gerd, már eddig is túl sokat kellett elviselnem.

– Nyugodj meg apám, szavamat adom, hogy gondolni fogok rád, és nem
engedem, hogy baj történjen. Ne aggódj, kérlek ne emészd magad!

– Lehetetlent kérsz, de köszönöm, Gerd. Valahogy el kell viselnem ezt is.
Hívj  föl  azonnal,  amint  beszéltetek,  tudni  szeretném,  mi  történt.  És
semmiképp ne áruld el neki, hol van Nita!

– Dehogy  árulom  el.  És  még  egyszer  kérlek,  nyugodj  meg,  garantálom,
hogy nem történhet meg az, amitől félsz.

Sok  ideje  nem maradt  Gerdnek  a  gondolkodásra,  de  legalább nem érte
váratlanul, mikor jelentették Dolf érkezését. A dolgozószobába kérette. Amint
az öccse belépett, fölkelt a helyéről, és nyugodtan elébe ment.

– Jó reggelt – köszönt Dolf kurtán.
– Jó reggelt! Ilyen korán még sosem jöttél hozzám. Kérlek, foglalj helyet.
Dolf nem mozdult, s villogó szemmel nézett a bátyja szemébe.
– Amit mondani akarok, elmondhatom állva is.
– Hát, ahogy tetszik. Mit óhajtasz?
– Néhány kérdést akarok föltenni – vágta rá nyersen Dolf.
Gerd ügyet sem vetett a hangvételre, higgadt és udvarias maradt. ^
– Állok rendelkezésedre.
Nyugalma mégiscsak bosszantani kezdte Dolfot.  Habozott egy pillanatig,

aztán éles hangon belevágott:
– Tudod, hogy a házasságom Nitával eléggé megromlott?
– Igen – felelte nyugodtan Gerd.
– Ki mondta ezt neked?
– Nem kellett mondani, észrevettem magamtól.
Dolf a bátyja szemébe fúrta tekintetét.
– Akkor nyilván azt is tudod, hogy Nita elszökött tőlem, és válni akar?
Gerd  csak  egy  pillanatig  habozott,  aztán  nyugodt,  határozott  hangon

felelte:
– Annyit biztosan tudok, hogy nem akar többé veled élni.
Dolf arca cinikus grimaszra húzódott.
– Ohó, sejtettem én! Nos, remélem, ugyanilyen nyíltan fogsz válaszolni a

következő kérdésemre is.
Gerd fölemelte a kezét.



– Egy  pillanat.  Előbb  én  kérdeznék  valamit.  Hogy  jössz  te  ahhoz,  hogy
kifaggass? Mi jogosít föl erre?

Dolf szúrósan nézett rá.
– Mi jogosít föl? Nos, tegyük föl, hogy egy bizonyos gyanú.
– Miféle  gyanú?  –  kérdezte  Gerd  olyan  nyugodtan,  hogy  Dolf  csaknem

elbizonytalanodott. De aztán mégis kivágta a választ:
– Az,  hogy  te  magad  is  a  feleségemre  ácsingózol,  azért  szorgalmazod  a

válást.
Gerd nyíltan, komolyan nézett a szemébe.
– Nita a feleséged. Soha nem vetettem szemet más feleségére, és nem is

kívántam a válásotokat.
Dolf egyre bizonytalanabb lett, meghökkentette Gerd nyugalma.
– Hát akkor kérdeznék még egyet. Apa azt állította az imént, hogy hajlandó

vagy lemondani az apai örökségedről, a gyár téged illető részéről, ha szabadon
engedem Nitát.  Akkor átadná nekem az  egész  gyárat.  Miért mondanál  le a
részedről?

Gerd olyan őszinte meglepetéssel nézett rá, amilyet nem lehet megjátszani.
– Ha  apa  ilyet  mondott,  biztos  jó  oka  volt  rá.  Én  erről  még  sosem

beszéltem vele, de nem is számítottam apai örökségre. Anyámtól örököltem
egy kisebb vagyont, és a könyveimnek köszönhetően több is a pénzem, mint
amennyire  szükségem van. Talán apám tudta,  hogyan gondolkozom erről a
dologról,  bár  nem  beszéltünk  róla,  és  meggyőződése,  hogy  lemondok  a
részemről a javadra, ha kívánja.

– Minden hátsó gondolat nélkül?
– Nincsenek hátsó gondolataim.
– Becsületszavadat adod?
– Gondolkodás  nélkül.  De  remélem,  most  már  vége  ennek  a  különös

kihallgatásnak.  Csak  azért  tűrtem,  mert  a  testvérem Vágy.  Senki  más nem
tehette volna büntetlenül.

Dolf dacosan fölvetette a fejét.
– Nana,  csak  ne olyan magas  lóról!  Egy kérdésre  még válaszolnod kell.

Van-e kapcsolatod a feleségemmel… szereted őt? 
Gerd elsápadt. Ettől a kérdéstől félt.
– Arról,  ami  a  szívemben  van,  senkinek  a  világon  nem  tartozom

számadással. Neked legyen elég, ha a becsületszavamat adom, hogy Nitában
mindig a feleségedet tiszteltem, és túlságosan is tisztelem ahhoz, hogy akár
szóval, akár gondolattal megsértsem.

Dolf gúnyos grimaszt vágott.
– Hát  ez  eléggé  bizonytalan  fogalom,  ez  nekem kevés.  Becsületszavadat

követeltem, hogy nem akarod majd feleségül venni Nitát, ha én elválok tőle.



Gerd kiegyenesedett.
– Ezt nincs jogod követelni. Ha nem a feleséged már, semmi jogod nincs

hozzá.
Dolf gúnyosan kacagott.
– Ahá,  most  megfogtalak!  Már  majdnem  elbolondítottál  a

fennköltségeddel.  Szóval  mégiscsak  a  jövőben reménykedünk,  minden szép
szónoklat ellenére a milliókra kacsingatunk, és szegény hiszékeny testvérünket
fillérekkel akarjuk kifizetni. Odadobjátok csalinak a gyárat, hogy bátyámuram
közben kényelmesen beleülhessen a milliókba!

Gerd  már  szinte  mozdult,  hogy  rávesse  magát,  és  leüsse.  Ám  apjára
gondolva és minden lelkierejét összeszedve mégis sikerült visszafognia magát.
Közvetlenül  az  öccse  elé  lépett,  és  az  elfojtott  indulattól  rekedt  hangon így
kiáltott:

– Most már elég, egy szót se többet! Sajnállak, hogy ilyen nyomorult vagy,
hogy csak ilyen alantasan bírsz gondolkozni.  Ha képes volnál Nitát érdeme
szerint  értékelni,  akkor  azt  mondanád,  hogy  ezerszer  többet  ér,  mint
bármennyi átkozott pénz. Ha neked csak a pénze kell, bizonyos vagyok benne,
hogy gondolkodás nélkül átengedi neked a szabadságáért.

– Ó, ó… és te persze egyetlen fillér nélkül is elvennéd – gúnyolódott Dolf.
Gerd kiegyenesedett. Lángoló tekintete előtt Dolf kénytelen volt lesütni a

szemét.
– Mondtam már. Amíg Nita a te feleséged, nem vagyok hajlandó még csak

gondolatban sem mérlegelni, hogy valamikor az enyém lehetne. Arra viszont
meg is esküdhetek, hogy a legkevésbé sem érdekel, hoz-e a feleségem vagyont
a  házasságba.  Férfi  vagyok,  tudok  gondoskodni  egy  nőről,  képes  vagyok
gondtalan  életet  biztosítani  neki,  már  ha  egyáltalán  megházasodom
valamikor.

Dolf dúlt-fúlt, hogy a támadásai így leperegnek a bátyjáról.
Arca  eltorzult  dühében,  mert  meg  kellett  értenie,  hogy  Gerd  olyan

szerelemmel szereti Nitát, amilyenre ő nem képes. Rettenetesen fölingerelte,
hogy Gerd a vitában fölébe kerekedett, mégsem tudott már mit mondani.

– Száz szónak is egy a vége. Nem válok! – rikoltotta. – Követelem, hogy
Nita  visszatérjen  hozzám,  és  majd  megmutatom,  ki  az  úr  a  háznál,  majd
kiverem a fejéből a romantikus szeszélyeket! Ha nem tér vissza önszántából,
kényszeríteni fogom!

És ezzel köszönés nélkül kiviharzott.
Gerd  összevont  szemöldökkel  nézett  utána  sokáig.  Csak  lassan  kezdtek

oldódni  görcsösen  feszült  arcizmai.  Emberfölötti  erőre  volt  szüksége,  hogy
megőrizze nyugalmát.

Fölsóhajtott, es a telefonhoz lépett, hogy megnyugtassa az apját.



Dolf  nem  az  apjához  tért  vissza,  hanem  egy  borozót  keresett  föl,  és
cimborái  társaságában  áttivornyázta  az  éjszakát.  Fényes  reggel  támolygott
haza, részegen.

XXI.

Gerd másnap beszélt  az apjával,  s megpróbálta meggyőzni,  hogy adja  ki
Dolfnak, amit követelt: Nita vagyonának a felét. Meg volt győződve róla, hogy
Nita  azonnal  beleegyezne.  Bernhard  Falkner  azonban  változatlanul  azt
hajtogatta,  hogy  ez  rablás,  amit  nem  engedhet  meg.  Nita  túl  fiatal  és
tapasztalatlan  ahhoz,  hogy  ilyen  súlyos  döntést  hozzon.  Gerd  azt  vetette
ellene,  hogy  Nitának  a  dolgok  jelenlegi  állása  szerint  nincs  elfogadható
válóoka a törvény előtt. Dolf helyesen mondta, hogy a bíróság hallgatólagos
megbocsátásnak ítélné azt, hogy kitartott férje mellett a korábbi hűtlenkedései
után. Dolf követelheti a visszatérését, s ha továbbra sem hajlandó erre, akkor
Dolf beadhatja a válókeresetet, és Nita hibájából mondják ki a válást. Akkor
meg Dolf mindenképpen megkapja a vagyon egy részét.

Berhard  Falkner  erre  kijelentette,  hogy  a  bíróság  legföljebb  a  vagyon
kamatainak egy részét ítélné neki, és ő semmiképp sem hajlandó többet ígérni,
mint amennyit  a bíróság adna ilyen esetben. Végül úgy határoztak, hogy az
apa még egyszer megpróbál értelmesen beszélni  Dolffal, Gerd pedig elmegy
Nitához, és tájékoztatja a férje követeléséről.

Dolf azonban nem került elő. Apjához nem nem ment el újra, a gyárba sem
nézett be, éjjel-nappal tivornyázott, hogy borba fojtsa sérelmét, s úgy tűnt, ki
sem józanodik többé. Három nap telt el így.

Gerd elment Nitához. Gertrud asszony is jelen volt a találkozáskor. Finom
érzésű, okos asszony volt, nem kerülte el figyelmét a két ember közt vibráló
feszültség, és erősen aggódott értük. Nita azonnal kijelentette, hogy hajlandó
átengedni Dolfnak a fele vagyonát. Mikor Gerd elmagyarázta, hogy apja ebbe
nem egyezik bele, Nita hevesen ellenkezett:

– Magam  akarok  beszélni  papával,  megértetem  vele.  Egyébként  is  sok
mindent meg kéne beszélnünk. A lakásukba most nem mehetek az anyósom
miatt, papa meg ide nem jöhet. Kimegyek a gyárba, az irodájában nyugodtan
beszélhetünk. Tina tegnap hozott ruhákat, és elmondta, hogy Dolf nem jár be.
Nem kell hát félnem, hogy összefutok vele.

Úgy is lett minden. Nita találkozhatott végre az apósával. Zokogva borult a
nyakába, s az öreg úgy vigasztalta, simogatta, mint a saját gyermekét. Mikor
sikerült kissé megnyugodnia, kérlelni kezdte apósát, hogy adja ki Dolfnak a
követelt pénzt.



Nekem így is bőven marad,  papa! Nem is tudom, mit kezdjek ennyi sok
pénzzel.  Nem bánom, ha meg kell osztanom Dolffal. Mégiscsak házastársak
vagyunk, mindenünk közös. Hát akkor osztozzunk egyenlően, ha már válunk.
Nem állok neki pénzen vitatkozni. Csak a szabadságomat akarom. Ezt mondd
el neki a nevemben, és aztán mindent elfelejthetünk. Én sem fogok haragudni
rá többet, ő sem haragudhat azért, hogy megszöktem tőle.

Addig könyörgött és magyarázott, míg sikerült az öregurat is megingatnia.
Falkner  végül  kijelentette,  hogy  hajlandó  Dolfnak  egymilliót  ajánlani  Nita
szabadságáért,  így  Nitának  pontosan  annyi  vagyona  marad,  amennyivel
tizenhárom évvel azelőtt a házukba érkezett.

Helene asszonynak minderről sejtelme sem volt. Csak azon csodálkozott,
miért nem került még elő Dolf, és miért nem tájékoztatja őt az apai döntésről.
A férjét nem merte faggatni, egyébként is alig látta ebben az időben. Ő sem
mehetett  Dolfhoz, mert egy csúnya megfázás  ágyhoz szögezte.  Falkner nem
tudta  rászánni  magát,  hogy  tájékoztassa,  mert  tudta,  hogy  csúf  jelenetek
várnak rá, és ehhez még nem érezte magát elég erősnek. Ám sürgette az idő,
hogy rendezze végre a kérdést a fiával. Csakhogy Dolf még mindig nem került
elő,  és  sehogy  sem lehetett  elérni.  Bernhard  Falkner  többször  is  elment  a
villájukhoz, de a fiát sosem találta otthon.

Kérdéseire Tina elmondta, hogy Dolf mindig csak reggel ér haza, délutánig
alszik,  és  azonnal  távozik  megint.  Öt  nap  telt  el  így,  aztán  úgy  tűnt,  még
Dolfnak is elege lett a dorbézolásból. Mikor újra képes lett tisztán és józanul
gondolkozni, arra a belátásra jutott, hogy ideje volna döntést hozni végre.

Elsősorban a hiúsága kapott súlyos sebet. Nitának ő nem kell, pedig mit
meg  nem  próbált,  hogy  visszahódítsa!  Bármi  áron  szerette  volna
megakadályozni,  hogy  Gerd  elvehesse  az  asszonyt.  Mindazonáltal  tisztában
volt  vele,  hogy  Nita  hozzá  nem fog  többé  visszatérni.  És  ismervén  magát,
biztosan tudta, hogy előbb-utóbb úgyis szolgáltatna neki valamilyen válóokot.
Nem az az ember volt, aki képes önmegtartóztatásban élni. Nem nélkülözhette
sokáig a női társaságot. És most, hogy ekkora csorba esett az önbecsülésén,
még a szokásosnál is jobban vágyott a hódításra. Szerette volna bebizonyítani
magának, hogy még mindig ellenállhatatlan, és tetszés szerint  uralkodhat a
női szíveken. Viszont ha a legkisebb okot is adja a válásra, tudta, hogy Nita
azonnal  lecsap  rá.  Akkor  az  ő  hibájából  mondják  ki  a  válást,  és  semmi
reménye nincs rá, hogy részt kapjon a vagyonból. Hát akkor nem volna már
okosabb a lehető legtöbbet kialkudni? Talán csak rá lehet venni az apját, hogy
adja meg a kért összeget. Nitának biztosan nincs ellene kifogása.

Arra a következtetésre jutott hát, hogy folytatni kell a tárgyalásokat. Ha az
apja  hajthatatlannak  bizonyul,  akkor  kinyomozza  Nita  hollétét.  Ebben
segítségére  lehet  az  anyja,  akit  egyébként  is  ideje  volna  fölkeresni.  Az  a



legkevésbé  sem  csábította,  hogy  átvegye  a  gyárat.  Esze  ágában  sem  volt
unalmas  kötelezettségekkel  terhelni  magát.  Fölhívta  hát  az  apját,  és
megkérdezte,  mikor  beszélhetné  vele  a  válás  ügyében.  „Azonnal”  –  jött  a
válasz.

Arra  az  eredményre  jutottak,  hogy  Falkner  egymilliót  ajánl  föl  Nita
pénzéből  a  fiának,  ha  az  beleegyezik  a  válásba,  és  a  továbbiakban minden
követeléstől eláll. Dolf próbált még többet kicsikarni,  s mikor látta, hogy az
öreg  hajthatatlan,  néhány  hét  gondolkodási  időt  kért.  Azt  is  megpróbálta
kiszedni  belőle,  hol  rejtőzik  Juanita.  Apja  erélyesen  megtagadta  a  választ.
Hidegen búcsút vettek egymástól, és Dolf azonnal az anyjához sietett. Mindent
elmondott  neki,  persze  a  maga  szája  íze  szerint  kiszínezve.  Anyja  pánikba
esett, és csak akkor könnyebbült meg kissé, mikor megtudta, hogy Dolfnak
egymilliót ígértek.

– Egymillió…  jaj,  Dolf… de  hát  ez  nem is  rossz!  Gondold  meg,  mennyi
annak a kamata! Azt mind magadra költheted. Paradicsomi életed lesz! Miért
kértél egyáltalán gondolkodási időt?

Dolf fölényes arcot vágott.
– Először  is,  még  mindig  remélem,  hogy  talán  többet  is  kaphatnék,

másodszor pedig nagy örömmel hagyom vergődni még egy kicsit a feleségem
Öméltóságát. Az egészben az bosszant a legjobban, hogy Gerd lesz az utódom.
Föl nem foghatom, mit eszik rajta Nita. Unalmas fráter!

Helene asszony összevont szemöldökkel nézett maga elé.
– Ez nem igaz. Van benne valami, ami hat a nőkre. Én aztán igazán nem

kedvelem, ráadásul öreg is vagyok hozzá, de még én is megéreztem valamit a
személyisége varázsából.  Imponáló jelenség, igazi férfi, ezt meg kell hagyni,
még ha az ellensége vagyok is.

Dolf csúnyán fölnevetett.
– Hja, ha még téged is elbolondít! – kiáltotta gúnyosan.
Rettentően bosszantotta,  hogy még az anyjának is  így imponál  Gerd. Ez

újabb sebet ejtett a hiúságán. Majd elepedt már, hogy végre kipróbálhassa a
női szívekre gyakorolt varázshatalmát. És ekkor a véletlen egy szép asszonyt
vezetett az útjába, akit nyilván arra szemelt ki a gondviselés, hogy befolyásolja
Dolf sorsát.

Még  aznap  este  barátainál  volt  vendégségben,  és  sikerült  közelebbről
megismerkednie Halm ügyvéd ifjú nejével, akire már korábban is fölfigyelt.
Doktor Halm középkorú ember volt, húsz évvel idősebb a feleségénél, akit egy
utazáson ismert meg, és hamarosan elvett. Az asszony elzászi volt, német apa
és  francia  anya  lánya,  csodaszép,  életvidám  teremtés.  Azért  ment  hozzá  a
javakorabeli  ügyvédhez,  hogy  kiszabaduljon  szegényes  körülményei  közül.
Bájos, tüzes és ráadásul rendkívül szép asszonyka volt, így aztán garmadával



akadt hódolója, akikkel könnyű szívvel kacérkodott, hisz egyikük sem jelentett
neki sokat. Okos teremtés lévén tudta, hol vannak a határok, melyeket nem
léphet át, ha békében akar élni féltékeny természetű férjével.

Dolf Falkner iránt már régóta élénken érdeklődött. Ez a rendkívül jóképű
férfi megperzselte a szívét, és lehet, hogy csak őmiatta volt olyan elutasító a
többi  udvarlójával.  Társaságban  találkozott  már  Juanita  Falknerrel  is,  de
nemigen tetszettek egymásnak.

Halm ügyvédné a féltékeny asszony ösztönével valahogy tudomást szerzett
róla, hogy Juanita elhagyta a férje házát. És mikor ezen az estén Dolf Falkner
belépett a szalonba, az asszony szeméből különös, féktelen tűz sugárzott felé.
Szokás szerint hódolók serege vette körül az ügyvédnét, de a kettejük tekintete
mégis találkozott a fejek fölött.

Dolfot határtalanul fölvillanyozta a szépasszony tüzes pillantása.  Nagyon
szerette  volna  már  próbára  tenni  hódító  művészetét,  és  most  mélységes
elégtétellel nyugtázta, hogy vonzereje még korántsem apadt el. Melanie Halm
tekintete  balzsam  volt  sebzett  hiúságára,  Halmné pedig  a  maga  részéről  a
„szép  spanyol  nőt”  akarta  leszorítani  a  porondról  úgyhogy  nagyon  is
készségesen  találtak  egymásra.  Dolf  lelkesen  vetette  be  kipróbált  hódítási
trükkjeit.  Mindenáron  diadalt  akart  aratni.  Melanie  asszony  pedig  olyan
természet volt, akinek csak az kell igazán, amit mástól vehet el.

Nemsokára  már  lépten-nyomon  összefutottak,  persze  korántsem
véletlenül.  Nem került  sok időbe, hogy Dolf  új győzelmet könyvelhessen el.
Melanie  Halm  őrülten  beleszeretett  a  varázsosan  bolondító  tekintetű,
behízelgő hangú ifjúba. Annyira elvakította a szenvedély, hogy alig ügyelt már
a kötelező óvatosságra, pedig a férje igencsak féltékeny természetű volt.

Néhány  hét  telt  el  így.  Dolf  végül  közölte  apjával,  hogy  egymillióért
hajlandó  visszaadni  Nita  szabadságát,  úgyhogy  tegye  meg  nyugodtan  a
szükséges intézkedéseket a váláshoz. Dolf jelleméből egyenesen következett,
hogy  ezek  után  a  szép  Melanie  asszony  fülébe  sóhajtsa:  kizárólag  őmiatta
akarja ledobni a házasság bilincseit. Semmivel sem szerette jobban Melanie
Halmot,  mint  bármelyik  másik  nőt  az  életében.  Egyszerűen  a  hiúságának
hízelgett,  hogy  ilyen  eszeveszett  szenvedélyt  kelt  a  szépasszonyban.  Egyik
ismerőse jóindulatúan figyelmeztette, hogy az ügyvéd valóságos Othello. Dolf
azonban kinevette, mivel a jó szándékú úriember is Melanie asszony hódolója
volt. Úgy gondolta, csak az irigység beszél belőle.

Egy  üzleti  tárgyaláson  Bernhard  Falknernek  is  fülébe  jutott,  milyen
pletykák keringenek Dolf fiáról és Halm ügyvédnéről. Nehéz szívvel ballagott
haza az öregúr, és még nehezebb szívvel tekintett a jövőbe. Tudta, hogy Dolffal
ezután is  csak gondja,  baja  lesz,  hisz  ismerte  a jellemét.  És mégis,  minden



keserű  tapasztalat  ellenére  is  fájdalmas  szeretetet  érzett  iránta,  hiszen  az
édesfia volt. Különösen aggasztotta a legutóbbi hír.

Közben  nyárra  fordult  az  idő.  Gerd  Falkner  egy  napfényes  délelőttön
meglátogatta  Horstékat,  nénje  ugyanis  közölte  vele,  hogy  a  jövő  héten  a
tengerhez utazik egy időre Lottival, és Juanita is elkíséri őket.

Gerdnek nagyon tetszett a terv. Nehéz időket élt meg Nita, jót tesz majd
neki az üdülés,  gondolta, és jó az is,  hogy pár hétre elkerül L…-ből. Itt alig
mert  kilépni  a  házból  Dolftól  való  félelmében.  Különben  is  híre  ment  a
városban, hogy Horstéknál tartózkodik, s még mindig nem tért haza.

Most már mindenütt beszélték, hogy a fiatal Falknerné elhagyta a férjét, és
ezt a Dolfról és Halmnéról szóló pletykákkal hozták összefüggésbe. 

Legjobban  Lotti  Horst  örült  az  utazásnak,  mert  tudta,  hogy  ebben  az
időben doktor Bruckner is Swinemündében tartózkodik. Most már nem állt
hadilábon  Brucknerrel,  sőt  nagyon  is  kedves  volt  hozzá.  Azóta  kötött  vele
békét,  mióta  a  doktor  felnőtt  hölgyként  kezelte,  és  komoly  témákról  is
hajlandó volt vele társalogni. Néha még a műveiről is elbeszélgettek, s ilyenkor
különösen büszkén ragyogott a kislány kék szeme.

Doktor Bruckner látta, hogy lassan beérik a türelem és kitartás gyümölcse.
Komolyan tárgyalt is már Albert Horsttal és feleségével. Abban egyeztek meg,
hogy  Swinemündében  találkozik  a  hölgyekkel,  és  a  fesztelen  fürdőhelyi
társasági  életben  majdcsak  sikerül  alkalmas  pillanatot  találnia,  hogy
előadhassa  kérését  Lottinak.  Itthon  ugyanis  nemigen  adódott  alkalom  a
zavartalan négyszemközti beszélgetésre.

Gerd lassan ballagott  hazafelé  Horstéktól,  mikor egyszer  csak  egy fehér
kötényes, fehér főkötős, gömbölyded asszonyt pillantott meg, aki épp az ő háza
felé igyekezett. Hisz ez Tina, gondolta, s csodálkozott, miért szalad úgy a jó
öreg. Utánasietett és kiáltott is neki, de Tina nem hallotta meg. Mire hazaért,
Tinát már beengedte az inas.

– Professzor úr, Tina, a szakácsné várakozik a professzor úrra. Mondtam,
hogy  bármelyik  pillanatban  hazaérhet,  erre  ő  azt  mondta,  megvárja  –
jelentette a gazdájának.

Gerd bólintott, és belépett a szobába.
– Úgy  tudsz  szaladni,  Tina,  mintha  egy  nappal  sem  múltál  volna  el

tizenhat!  – tréfálkozott,  ám ahogy megpillantotta az  asszonyság  dúlt  arcát,
ijedten kérdezte: – Mi történt, Tina? Hogy nézel ki?

Az idős asszony azonnal fölpattant a székről,  ahol épp kifújni igyekezett
magát a hagy futás után.

– Jaj, Gerd úrfi, Gerd úrfi! – jajongott.
– De hát mi történt? Valami rossz hírt hozol?
Tina bólintott, és a kötényével törölgette izzó arcát.



– Azonnal velem kell jönnie, Gerd úrfi, és… igen, az öreg méltóságoséknak
is rögvest telefonálni kell. Akartam én már otthonról, csak… egyszerű asszony
vagyok, nem tudtam, hogy is mondjam el. Ne rémüljön meg nagyon, Gerd úrfi,
de… valami szörnyűség történt a Dolf úrfival. Épp most hozták haza, és úgy
néz ki, mint aki félig holt. Megsebesült. A doktor még nála van, és ő mondta,
hogy gyorsan hívjam el a hozzátartozóit. Nem is tudom, mi történt igazából,
de borzasztóan néz ki. És akkor ideszaladtam, ahogy csak a lábam bírt, Gerd
úrfi.

Gerd nagyon megijedt, de uralkodott magán.
– Mindjárt jövök, Tina, fuss haza, hátha szükség van rád. Azonnal megyek

utánad, csak apámat értesítem.
Tina elsietett. Gerd felhívta az apját, és a lehető legkíméletesebben tudatta

vele a hírt, azután az öccse házába sietett. Az orvostól végre megtudta, mi is
történt.  Dolfot  párbajra  hívta  Halm  ügyvéd.  Tüdőlövést  kapott,  és  a
legrosszabbtól  kell  tartani.  Az  orvos  nem tudta  pontosan,  mi  adott  okot  a
párbajra,  de  diszkréten  célzott  rá,  hogy  talán  Dolf  viszonya  Halmné
asszonnyal. A hölgy ugyanis egészen hirtelen elutazott.

Gerd megrendülten kérdezte,  nincs-e  mégis  remény arra,  hogy az öccse
életét megmentsék. Hozzátette azonban, hogy teljes nyíltságot vár az orvostól,
így az közölte vele, hogy Dolf emberi számítás szerint legföljebb néhány órát
élhet még.

Percek múltán Falknerék kocsija is megérkezett. Gerd még szinte bénult
volt  a  hallottaktól,  mikor  elébük  sietett,  hogy  tájékoztassa  őket.  Bernhard
Falkner sápadtan,  ám fegyelmezetten fogadta a szörnyű hírt.  A felesége kis
híján  eszméletét  vesztette.  Gerd  és  a  férje  támogatta  kétfelől,  ahogy  a
hálószobába botorkált.

Dolf sápadtan, lehunyt szemmel feküdt az ágyán. Egy ápolónő sürgölődött
mellette különböző kötszerekkel. Mikor az anyja fájdalmas kiáltással leroskadt
mellé, Dolf kinyitotta a szemét.

– Mama… – suttogta, és mereven bámult rá.
– Dolf!  Drága  gyermekem  –  zokogott  Helene  asszony  az  igazi  anyai

szeretet szívszaggató hangján.
Gerd életében először hallott  ilyen őszinte hangot ettől az asszonytól,  és

ebben a percben sok mindent megbocsátott neki. Bernhard Falkner szíve is
elszorult a felesége fájdalma láttán.

Dolf  most  az  apjára  és  bátyjára  emelte  a  tekintetét,  és  ahogy  sápadt,
komoly arcukat megpillantotta, olyan mozdulatot tett, mint aki valami kínzó
fájdalmat próbál elhárítani. Leírhatatlan hangon mondta:

– Most egy csapásra megszabadultok a rossz fiútól és testvértől!



Bernhard Falkner elfelejtett mindent, amit a fia valaha is tett ellene. Csak
azt  látta,  hogy  halálra  szántan  fekszik  előtte  szerencsétlen  gyermeke,  aki
mindennek ellenére oly drága neki.

– Szegény,  szegény  fiam…  miért  is  nem  tudtalak  megvédeni  –  mondta
megtörten, és végtelen gyöngédséggel simogatta meg a haldokló homlokát.

Dolf  hosszan  az  apja  szemébe  nézett,  aztán  lassan  Gerd  felé  fordította
tekintetét.

– Most szabad kezet kapsz a sorstól  – nyögte fakó hangon.  – Minden…
minden a tied lesz… Nita is.  Nem hoznád ide Nitát? Szeretnék… szeretnék
kibékülni vele… utoljára látni… mielőtt mindennek vége.

Gerd némán bólintott és kisietett.
Bármilyen  különös  is,  ha  egy vérrokonunk haldoklik,  legyen az  sok-sok

keserűségünk okozója is, mégis szeretnénk megtartani, és a szívünk megtelik
kínzó fájdalommal, ha végül útjára kell engednünk.

Gerd az apja  kocsijába ugrott,  mely ott  várakozott  még a kapu előtt,  és
Horstékhoz  hajtatott.  Nita  rémülten  hallotta,  mi  történt,  és  halálosan
elsápadt. Mégis azonnal kész volt Gerddel tartani. Pár pillanattal később már
mellette is ült a kocsiban. Szó nélkül hajtottak a haldoklóhoz.

Dolf  közben  csak  néhány  szót  váltott  a  szüleivel.  Egyszer  az  apjához
fordult, miközben reszkető kezével az ágy mellett térdeplő, zokogó anyja fejét
simogatta.

– Sok asszonynak okoztam szenvedést… és most egy asz- szony miatt kell
meghalnom. Halm doktor csak a jogaiért állt ki, apám. Nem hitlem el, hogy…
hogy ilyen komolyan veszi a dolgot, de ahogy megálltam vele szemben… már
tudtam, hogy ez életre-halálra megy.

Anyja megremegett a fájdalomtól. Dolf gyöngéden, vigasztalóan simogatta
meg könnyáztatta arcát.  Előbb úgy tűnt, mintha szégyellné a gyöngédségét.
Apja figyelmét azonban nem kerülte el, és sok keserűséget oldott ki a szívéből.
Az öregúr szeme könnybe lábadt.

Ahogy nincs tökéletesen jó ember,  úgy olyan sincs,  akiben ne lenne egy
kevés jó, idézte a régi bölcsességet. A halál órájában Dolf kérges szívében is
megmutatkozott a tengernyi salak alatt rejlő arany. Apja megint megsimogatta
a homlokát.

– Szegény fiam!
Dolf rámosolygott, de nem a régi, csúf vigyorával. Ez a mosoly csaknem

gyermeki volt.
Megérkezett Gerd és Nita. A fiatalasszony habozva, félve lépett közelebb

haldokló férje ágyához. Dolf hosszan nézett az arcába.
– Add a kezed! – kérte.
Nita reszketve nyújtotta a kezét. Dolf megfogta.



– Bocsáss meg, Nita!
– Mindent megbocsátok – felelte elcsukló hangon az asszony.
Dolf elmosolyodott.
– Milyen könnyű bocsánatot nyerni… ha már ilyen közel a halál! Nem sok

jót  tettem  életemben…  most  már  minden  mindegy…  nektek  lett  igazatok.
Mégis  köszönöm  mindnyájatoknak…  hogy  eljöttetek…  hogy  nem  hagytok…
egyedül meghalni.

Elhallgatott, de a szemét nem vette le Nita arcáról. Aztán halkan folytatta:
– Az  utóbbi  időben…  mégiscsak  szerettelek…  jobban,  mint  bárkit…  És

most… még egy utolsó kérésem van.
– Mi az, Dolf, mondd meg, és ha tudom, teljesítem – felelte megindultan

Nita.
Dolf az arcára mutatott.
– Itt… még mindig itt az ütésed nyoma. Ezt vigyem magammal? Asszonyi

kéz ütését csak… csókkal lehet letörölni.
Nita a haldokló fölé hajolt, és utoljára megcsókolta.
Dolf csukott szemmel feküdt egy darabig. Aztán megint föltekintett, és a

szemében  könnyek  csillogtak.  Mintha  csak  szégyellné  ellágyulását,
gunyorosan mondta:

– Micsoda torzkép az ember! Itt fekszem, mint valami érzelgős nőszemély!
Oda se neki! Semmit se bánok! Semmit. És legyetek boldogok… rövid az élet…
ne hagyjatok ki semmi örömöt! A többi… süket… csend.

Aztán megint sokáig feküdt némán, lehunyt szemmel. Belépett az orvos.
Dolf ránézett.

– Itt van már az idő, doktor?
Az  orvos  mosolyogva  rázta  a  fejét,  és  mondott  valami  tréfásat,  kegyes

hazugságból.  Helene  asszony  rettegve bámult  rá.  Ő  viszont  csak  komolyan
Gerd szemébe nézett. Az rögtön elértette. És a következő pillanatban a beteg
félig fölemelkedett.

– Anyám! – kiáltotta hörögve,
A szájából  vér buggyant. Mélyet sóhajtott, és vége volt. Gerd kivezette a

félig eszméletlen Nitát. A szülők magukra maradtak halott gyermekükkel.

XXII.

Gerd visszavitte Nitát Horstékhoz. Nem akarta egyedül hagyni a halottas
házban,  Dolf  Falkner  sok  szenvedést  és  kevés  örömet  okozott  életében  a
családjának,  mégis  őszintén  megsiratták.  Nita  is  komolyan  meggyászolta.
Mindent  megbocsátott  neki,  és  őszintén  siratta,  hogy olyan  fiatalon  kellett
meghalnia.  Leginkább  azonban  Bernhard  Falknert  sajnálta,  akit  valósággal



megtört  a  fájdalom,  és  anyósát,  akinek  szívet  tépő  fájdalma  különösen
megrázó volt, hiszen máskor mindig hideg tudott maradni.

A közös gyász valamivel elviselhetőbbé tette Bernhard Falkner és Helene
kapcsolatát. A férfi igyekezett elfelejteni az utolsó évek keserű csalódásait, és
olyan gondoskodó szeretettel bánt vigasztalhatatlan feleségével, hogy az nem
maradhatott érzéketlen.

Egészen  meglepően  alakult  Helene  asszony  viszonya  a  mostohafiához.
Gerd  olyan  őszinte  részvétet  mutatott,  annyira  nagylelkűen  és  nemesen
viselkedett,  hogy  Helene  asszony  kezdte  megkedvelni.  Szinte  anyai
érzelmekkel  fordult  a  mostohafiú  felé.  Soha  még  nem  szólt  hozzá  ilyen
kedvesen,  és  Gerd  volt  olyan  finom  érzésű  és  jó  szándékú,  hogy  szívesen
fogadja  ezt  a  közeledést,  és  igyekezzék  jobb  kapcsolatot  teremteni  az
asszonnyal.

Dolf temetése után Juanita elutazott Swinemündébe Gertrud asszonnyal és
Lottival. Előbb le akarta mondani az utazási, ám Gerd és az apósa rábeszélte,
hogy  menjen  mégis.  Nagy  port  kavart  a  párbaj  ügy,  és  szerették  volna
megkímélni Nitát a kíváncsi vagy sajnálkozó tekintetektől.

Gerd  és  Nita  szót  sem  igen  váltott  ezekben  a  napokban  a
legszükségesebbeken kívül. Egyikük sem volt az a természet, hogy szívügyekre
tudjon gondolni egy friss sír fölött.

Nita  elutazása  után Gerd minden szabad idejét  az  apjára  szánta.  Szinte
magától úgy alakult, hogy egyre gyakoribb vendég lett a szülői házban. Többek
között  neki  is  volt  köszönhető,  hogy  apja  és  mostohaanyja  most  sokkal
kellemesebben érezték magukat egymás társaságában, mint az utóbbi években
bármikor.

Dolfról egyikük sem beszélt. Csak fájdalmat, keserűséget kavart volna föl,
aki kimondja a nevét. Apja úgy emlékezett rá, mint egy szeretett gyermekre,
aki  sokáig  tévelygett,  betegeskedett,  de  most  végre  nyugalomra  talált.  Első
fájdalmának leküzdése után szinte megváltásnak érezte, hogy újra szeretettel
gondolhat rá.

Az ifjú pár villáját Tina vette gondozásába. A személyzetet elbocsátották,
egy kertész és egy mindeneslány kivételével. Nita megegyezett apósával, hogy
eladják.  Nem  tudott  volna  tovább  ott  élni.  Megbízták  hát  Tinát,  hogy
vigyázzon a házra, míg vevőt nem találnak.

Bernhard  Falknerre  még  egy  megrázó  találkozás  várt.  Fölkereste  Halm
doktort, hogy mindent megtudjon a fia halálának körülményeiről. Az ügyvéd
végtelenül  levert  és  szomorú  volt.  Közölte,  hogy  Dolfnak  viszonya  volt  a
feleségével,  és  erről  a  saját  szemével  volt  kénytelen  meggyőződni.
Kötelességének  érezte,  hogy  párbajra  hívja  a  csábítót.  Egyébként  már
benyújtotta a válókeresetet.



Bernhard  Falkner  nem  tudott  haragudni  a  megtört  emberre.  Még  a
kegyelmi  kérvényt  is  aláírta,  hogy  mentsék  föl  Halmot  a  szokásos
börtönbüntetés alól.

Lotti Horst egy strandkosárban üldögélt, és álmodozva bámulta a tengert.
Alig volt valami szél, csak lassú, lapos hullámok nyaldosták a homokparlot.

Lotti  egyedül  volt.  Anyja  és  Nita  hosszabb  sétára  indult  a  mólókhoz,  ő
viszont sztrájkba lépett, mondván, hogy fáradt és lusta. Azon morfondírozott,
hol  bujkálhat  vajon  doktor  Bruckner.  Nem  látta  egész  nap!  Pedig  amióta
Swinemündében vannak,  egy percre  sem tágított  mellőle.  Talán vitorlázik?
Vagy a hajóra látogatott,  ahova a  tisztek nemrég meghívták? De azt  biztos
mondta volna tegnap.

Lotti  a  napernyője  hegyével  cirádás  betűket  rajzolgatott  a  homokba.  A
homok azonban igen laza volt, úgyhogy a szél gyorsan eltörölte a vonalakat,

Bruckner közben észrevétlenül a kosár mögé lopózott, és már egy jó ideje
figyelte  nagy  érdeklődéssel  Lotti  irkálását.  Az  ernyő  hegye,  Bruckner  nagy
megelégedésére,  a Georg nevet rajzolta ki.  Mivel ez volt  a keresztneve,  úgy
érezte, nem túlságosan vakmerő föltételezés, hogy Lotti gondolatai körülötte
csaponganak.

– Jó reggelt, Lotti kisasszony!
Lotti összerezzent, és pirulva nézett föl rá.
– Jó reggelt, doktor! Máris fölébredt? – kérdezte csipkelődve.
Bruckner a homokba telepedett, közvetlenül Lotti lábai elé. Szalmakalapját

letette maga mellé, hogy az enyhe szellő hűsíthesse magas homlokát.
– Ugye, megengedi, hogy helyet foglaljak itt… nem akarnám zavarni.
– Ó, egyáltalán nem zavar!
– Az írásgyakorlatban sem? Láttam, hogy épp azzal volt elfoglalva.
Lotti elfordította a tekintetét.
– Csak unalmamban rajzolgattam. Magányos időtöltés. Hanem maga aztán

hétalvó, kedves doktor.
Bruckner enyhe izgalommal nézte a kislány bájos arcocskáját.
– Hétalvó?  Kikérem  magamnak.  Ma  már  átolvastam  egy  kefelevonatot,

írtam egy csomó levelet, úsztam egy nagyot és megreggeliztem. Három órája
talpon vagyok.

– Visszavonom a hétalvót.
– Remélem, töredelmesen.
– Nagyon töredelmesen.
– Láttam az édesanyját  és Falknemé asszonyt  az ablakból.  A mólók felé

tartottak.
– Igen, ma nagyot akarnak sétálni. Mama a vonalai végett, Nita meg, hogy

étvágya támadjon.



– És kegyedet itt hagyták egyedül?
– Én  a  magam  részéről  elég  vékony  vagyok,  és  az  étvágyamra  sem

panaszkodhatom – vágta rá hetykén Lotti.
A férfi nyugtalanul nézett rá, és kissé kihúzta magát.
– Én  pedig  örülök…  örülök,  hogy  egyedül  találom  –  mondta  különös

hangsúllyal, amitől Lotti azonnal elpirult.
– Ugyan miért? – kérdezte látszólag félvállról.
Bruckner nem vette le róla a szemét.
– Mert  így jó sok hely van még a strandkosárban.  Ma valahogy nagyon

kényelmetlen a homok. Nem ülhetnék egy kicsit kegyed mellé?
Lotti odébb húzódott.
– Kérem!
Bruckner fölállt, és helyet foglalt a strandkosárban, mely megóvta őket a

kíváncsi pillantásoktól. Hosszan elnézte a kislányt. Lotti tiszta profilja szépen
kirajzolódott  a kosár  piros  csíkos  bélésének hátterén.  Kicsiny,  napbarnított
keze  a  kosárhoz  rögzített,  lehajtható  asztalkán  pihent.  Bruckner  hirtelen
megragadta ezt a kis kezet, mely érezhetően megremegett. 

- Lotti kisasszony. . . voltaképpen mióta is ismerjük mi egymást?
– Egy örökkévalóság óta! – vágta rá a lány.
– Az talán túlzás – nevetett Bruckner -, de úgy öt-hat éve lehet. Kegyed

akkor még vadóc kis iskoláslány volt, hosszú copfokkal, rövid szoknyában.
– Igen  –  bólintott  Lotti.  –  Apa  akkor  adta  ki  a  maga  első  könyvét,  és

amikor  először  láttam,  akkor  magán  lila  nyakkendő  volt  és  vadonatúj
rozsdabarna  kesztyű!  –  mondta  erőltetett  vidámsággal,  mert  nagyon
feszélyezte, hogy a férfi még mindig fogja a kezét.

– Valóban? Hát  erre én nem emlékszem… mármint  a nyakkendőre és a
kesztyűre.  Arra  viszont  igen,  hogy  kegyeden  kék  szalagos  fehér  ruha  volt,
éppen  sétából  jött  meg  a  nevelőnőjével,  és  egy  csokor  vadrózsát  hozott  az
édesanyjának.

Lottinak a lélegzete is elállt.
– Hát erre emlékszik?
– Igen. És amikor megállt előttem, én arra gondoltam… elmondjam, mit

gondoltam?
Lotti némán bólintott.
– Ezt  gondoltam: ez  a  kislány az  égszínkék  szemével  maga a tavasz.  És

azóta  is,  valahányszor  megláttam  kegyedet,  mindig  olyan  öröm  fogott  el,
mintha a tavasztündérrel találkoztam volna. Még akkor is, mikor olyan ádázul
hadat viselt ellenem. Mert néha igen rosszul bánt velem.

– Ó, hát az csak tréfa volt – suttogta Lotti.



Bruckner gyöngéden megszorította a kezét.
– Tréfa? Később talán volt már benne egy kis türelmetlenség is, hogy ez az

„unalmas  doktor  Bruckner”  mindig  olyan  nyugodt  tud  maradni  a  kegyed
társaságában. Kegyed talán szívesen kibillentett volna a nyugalmamból, nem
igaz?

Lotti félénken, bizonytalanul nézett rá.
– Talán… – felelte, és mélyet sóhajtott.
Bruckner a másik kezét is megfogta.
– Higgye el, Lotti, nagyon is nehezemre esett ez a nyugalom. Mert én már

igen hamar így szóltam magámhoz: „Ez az édes kis Lotti Horst lesz egyszer a
feleséged. De vámod kell türelemmel, míg saját magának számot nem tud adni
róla, hogy szeret-e téged szívből, igazári. Addig nem kérdezheted meg, hogy
akar-e hozzád jönni.” És hiába tombolt bennem a türelmetlenség, muszáj volt
nyugodt képet vágnom, és mindig ezt hajtogattam magamnak: várj, túl fiatal
még! De nagyon nehéz volt várni, És most az ördögbe a nyugalommal! Nem
bírom tovább.  És ha nem mondod ebben a pillanatban, hogy hozzám jössz
feleségül, akkor fölkaplak, és bedoblak a hideg vízbe.

Lotti lélegzet-visszafojtva hallgatta végig. Most ragyogó szemmel nézett rá,
és huncut mosoly játszott az ajka körül.

– A vízbe nem kívánkozom, akkor inkább a kisebbik rosszat választom, és
leszek Brucknerné asszony – felelte halkan.

A férfi magához ölelte, és megcsókolta piros ajkát.
– De Georg, mi van, ha meglátnak! – tiltakozott Lotti félénken.
– Senki  sem  vakul  belé,  ha  csókolózni  lát  egy  jegyespárt!  –  kiáltotta

Bruckner szilajon, és megint megcsókolta.
– De hisz nem is vagyunk még jegyesek. A szüleim még nem egyeztek bele.
– Dehogynem, Lotti, már régen!
Lotti megcibálta a fülét.
– Úgy? Már régen? Engem meg hagytál epekedni? Nem tudtad volna már

az első nap megmondani, amikor Swinemündébe jöttünk?
– Nem, előbb még szereltem volna egy kicsit kínozni magam, úgy szebb az

egész.
– De engem is kínoztál.
Bruckner megcsókolta mindkét kezét.
– Igazán, Lotti? Hát nem tudtad már régen, hogy szeretlek?
– Hát, tudod, Georg, sejtettem. De hát az ilyesmit az ember jobb szeretné

biztosan tudni. Meg aztán… annyi itt a hölgy, aki szemet vetett rád. A híres író
nagyon izgalmas  zsákmány nekik!  Az a  szőke angol  nő,  aki  velünk lakik a
hotelben, egy pillanatra sem veszi le rólad a szemét. Meg az a két csinos bécsi
lány, akik az anyjukkal együtt a mi asztalunknál ülnek, azok is az idegeimre



mennek a kacér pillantásaikkal! Mit képzelnek! Szörnyen féltékeny voltam –
nevetett Lotti.

Bruckner magához szorította.
– Nem is igaz… most lódítottál. Nem is voltál féltékeny, hanem pimaszul és

fensőbbségesen nézted azokat a bécsi leánykákat, mert pontosan tudtad, hogy
egyedül  a  tiéd  a  szívem.  Ugyanúgy,  ahogy  én  sem  voltam  féltékeny  a
körülötted tüsténkedő urakra.

Mindketten  szívből  kacagtak,  és  Bruckner  a  kifulladásig  csókolta
menyasszonyát. Gyorsan röpült az idő. Annyi mondanivalójuk volt egymásnak
most,  hogy  így  megváltozott  a  kapcsolatuk.  Lotti  bevallotta,  milyen
türelmetlenül  várta  már,  hogy  Bruckner  nyilatkozzék  végre.  Éppen csókkal
akarták volna megpecsételni ezt a vallomást, mikor Gertrud asszony és Nita
jelent meg a strandkosár mellett.

Gertrud  asszony  meghatott  mosollyal  nézte  a  boldog  párt,  és  Nita,  aki
szintén rég észrevette, mi történik közöttük, nevetve elkiáltotta magát:

– Gratulálok!
A  jegyespár  riadtan  nézett  föl  a  hangra,  de  azért  ülve  maradtak,  kéz  a

kézben.
– Anya! Édes anyuskám! – mondta ellágyulva Lotti.
– No mi van, kislányom? – kérdezte az anyja, a meghatottság könnyeivel

küszködve.
Lotti arca megint huncut kifejezést öltött.
– Ó,  semmi  különös,  csak  éppen…  észre  térítettem  egy  megrögzött

agglegényt. Tudod, már régebben elhatároztam, hogy kigyógyítom a férfiakat a
házasságiszonyból.

– És rögtön az első gyógyult pácienst magadnak igényeled?
Lotti fölpattant, és anyja nyakába borult.
– Mivel más nem volt kéznél, kénytelen voltam megkönyörülni rajta.
– Ohó! – kiáltotta Bruckner.
Lotti most csókolta meg először önszántából.
– Te csak hallgass! – mondta hamiskásan.
Hamarosan visszatértek a szállodába. Ideje volt átöltözni az ebédhez.
Lotti Horst tehát menyasszonyként tért vissza Swinemündéből.
Nitát arra kérték az apósáék, hogy sürgősen költözzön vissza az ő házukba,

ne adjanak okot még több szóbeszédre.  Gerd is csatlakozott  kérésükhöz, és
mivel  Helene  asszony  a  tragédia  óta  sokkal  kedvesebb  lett,  Nita  végül  is
beleegyezett.

Visszaköltözött  hát  a  Falkner-házba,  ugyanabba  a  szobába,  melyben
kislánykorában lakott. Sűrűn látogatta Horstékat, és Tinához is gyakran eljárt,



mivel meg kellett beszélniük ama holmik sorsát, melyeket nem akart a villával
együtt eladni. Volt ott egy és más, amitől nem szívesen vált volna meg.

Gerddel  gyakran  találkozott  Falkneréknál  is,  Horstéknál  is,  ám  sosem
maradtak  kettesben.  Nem  beszélhettek  fesztelenül,  de  a  tekintetük  annál
gyakrabban  találkozott.  Tudták  mindketten,  hogy  közös  boldogságban
reménykedhetnek, és ez megkönnyítette a várakozás idejét.

Bernhard  Falkner  közben  vevőt  keresett  a  gyárára.  Az  utóbbi  évek
eseményei túlságosan kimerítették, megtörték. Nyugalomra vágyott. Kitűnően
működő,  piacképes  vállalkozására  hamar  talált  is  érdeklődőt.  Kimerítő
tárgyalások után végül is eladta a gyárat. Minden alkalmazott a helyén maradt.
Az öregúr nehéz szívvel vált meg életművétől, amelyet a fiának szeretett volna
átadni. De annyi lemondás után ebbe is beletörődött.

A  bájos  városligeti  villára  is  találtak  vevőt.  Albert  Horst  vette  meg  a
lányának, aki jövő évre tervezte az esküvőt. Horsték szerették volna még egy
évig  maguknak  megtartani  egyetlen  gyermeküket,  hát  ezzel  a  kikötéssel
egyeztek bele a házasságba. Ez az év is gyorsan eltelt.

Nita  először  Lotti  esküvőjén  vetette  le  a  Dolfért  viselt  gyászt.  Megint
gazdagon hímzett fehér ruhát viselt, a nyakán ott volt a csodálatos gyöngysor,
és  még egy piros  virágot  is  tűzött  a  hajába  – ugyanúgy,  mint  mikor  Gerd
először látta, visszatérvén a szülői házba. Gerd érezte, hogy forrón a szívébe
tolul a vér erre a látványra. Juanita a gyászruhában olyan távoli, elérhetetlen
volt.  Most  viszont,  hogy  megint  fehérben  láthatta,  új  életre  keltek  sokáig
elfojtott vágyai, és a vér forrón nyargalt az ereiben.

Az esküvő alatt egy pillanatra sem tágított Nita mellől, és úgy érezte, hogy
megnyílik előtte az élet kapuja. Hirtelen nagyon nehezére esett, hogy továbbra
is fegyelmezze magát.

Nita szeméből is szenvedély sugárzott. Varázslatosan szép volt, és életében
először örült a szépségének. Egész lénye kitárult Gerd felé, a lelke ujjongott, és
az érzelmeit többé nem rejtegette félénken a férfi elől. Így kocsiztak együtt a
templomba,  így  ültek  vagy  sétáltak  együtt,  s  a  tekintetük  a  világról
megfeledkezve fonódott egymásba.

Késő  délután  az  újdonsült  házaspár  elindult  nászútjára.  Nita,  Lottitól
elbúcsúzva, Gertrud asszony kis szalonjában állt az ablaknál, és a kocsi után
nézett.

Teljesen  egyedül  állt  ott,  és  sóhajtva  gondolt  arra  a  napra,  mikor  ő
kocsizott  így  ki  a  nagyvilágba  Dolf  oldalán.  Gyanútlanul,  mint  egy  boldog
gyerek, szentül híve, hogy a rá váró élet csupa boldogság. Istenem… milyen
hamar  semmivé  foszlottak  ezek  az  édes  álmok!  Mi  mindent  kellett  azóta



átélnie és megszenvednie, míg csak a szíve végképp el nem szakadt Dolftól, és
bele nem törődött sorsába.

Nita összeborzongott, könnyek szöktek a szemébe. Dolf már több mint egy
éve  fekszik  a  hideg,  sötét  földben.  Ifjúsága  virágjában  távozott  ez  a  szép,
ragyogó ember, nem adatott meg neki, hogy erejét féktelen, kicsapongó életre
pazarolhassa.  A  föld  irgalmas,  mindent  eltakar…  azt  is,  amit  Dolf  őellene
vétett.  Nita  őszintén  megbocsátott,  őszintén  megsiratta  a  férjét,  hogy ilyen
fiatalon  kellett  elmennie,  mielőtt  még  fölismerhette  volna  az  élet  valódi
értékét. Ám fiatal szíve már magához tért a csapásból, és ujjongó életigenléssel
fordult a férfi felé, akit jobban, tudatosabban, erősebben szeretett, mint Dolfot
annak idején. Új volt vajon ez a szerelem? Nem élt-e benne édes sejtésként
már akkor, mikor Gerd vigasztaló szavát hallgatta az é jszakában: „Szegény,
kicsi Nita”?

Forró szenvedély lobbant föl ujjongva a szívében. Gerd! Száz és száz édes
néven hívta a férfit.

Megborzongott,  és  homlokát  az  ablakkilincsen  pihenő  kezére  hajtotta.
Gerd! Gerd! – kiáltott a szíve forró gyöngédséggel. És ekkor, mintha lélekben
meghallotta volna a hívást, Gerd állt mellette.

– Nita!
Nita összerezzent, és felé fordította sápadt, zaklatott, szép arcát, amelyről

sugárzott a mély, szenvedélyes vágyakozás. Gerd elsápadt, ahogy a szemébe
nézett. Megfogta Nita kezét, és magához húzta.

– Nita…  Nita…  kerestelek  és  nem  találtalak.  És  úgy  éreztem,  mintha
hívnál… és ekkor végre rád találtam…

Nita megremegve nézett a szemébe.
– Igen, Gerd, hívtalak – rebegte, és szinte megsemmisült a férfi fölragyogó

tekintetétől.
Gerd a szeméhez szorította a kezét.
– Akkor megkérdezhetem végre, hogy akarsz-e az enyém lenni, Nita? Oly

sokáig  vártam  és  reméltem…  mióta  szabadnak  tudlak.  Örökkévalóság  volt
minden  egyes  perc.  Várnom  kellett,  míg  lélekben  fölszabadulsz  minden
gyötrelmes emlék alól.  Szabad vagy már, Nita,  szabad ahhoz,  hogy elfogadj
engem és forró, szenvedélyes szerelmemet?

Nita szeme boldogan ragyogott rá.
– Gerd, édes Gerd, semmi sem tudok, csak azt, hogy szeretlek!
A férfi  remegve vonta a karjába,  és ajkuk először  talált  egymásra szent,

boldog tűzben égve. Szorosan ölelték egymást, és lelküket átjárta a legnagyobb
földi  boldogság.  Megremegve érezték a szerelem mindenható erejét.  Sokáig
nem tudtak szólni, csak nézték egymást, egymás leikébe merülve, és ajkuk újra
és újra áhítatos csókban forrt össze.



Tudták,  hogy  a  legnagyobb,  legmélyebb  érzéseket  adhatják  egymásnak,
amire csak képes az emberi szív. Lentről halk, édes zene szüremlett föl a kis
szalonba,  mintha  csak  az  élet  hívogatná  őket  örömeivel.  Nita  öntudatlanul
hallgatta, a külvilág most nem létezett a számára. Végre Gerd Falkner szívén
pihenhetett,  s  úgy  hallgatta  minden  szívdobbanását,  mint  élete  legédesebb
melódiáját.

– Édes, gyönyörű kis feleségem… nagyon boldogok leszünk – mondta végül
Gerd. – Most már biztonságban megpihenhetsz a szerelmem védelmében.

Nita hozzásimult.
– Tarts erősen,  Gerd, most már mindig  érezni  fogom ezt a boldogságot.

Végre, végre hazataláltam! – suttogta.
Gerd végtelen gyöngédséggel simogatta a haját.
– Kicsi madárkám, most végre meleg fészked lesz.
És újra megcsókolták egymást, üdvözült boldogságban.
– Milyen kár, hogy vissza kell mennünk a sok idegen közé – súgta Nita. 
– Miért kéne? – vágott vissza Gerd olyan hetyke mosollyal, amilyet Nita

még sosem látott komoly arcán.
– Hát nem maradhatunk itt, Gertrud néni szalonjában.
– Ki akadályozhat meg benne?
– Észreveszik odalent, hiányolni fog a társaság.
– Kit  érdekel  a  társaság!  Hanem,  figyelj  csak,  Nita,  pompás  ötletem

támadt. Ülj le, kicsim, várj, egy perc múlva itt vagyok…
Csókot lehelt Nita mindkét szemére, és kisietett.
Odalent  a  vidám  forgatagban  megkereste  az  örömanyát,  aki  kissé

aggodalmas  szívvel  bocsátotta  el  kicsi  Lottiját,  és  most  igyekezett  vidáman
ünnepelni a vendégekkel. Gerd félrevonta, és így beszélt hozzá:

– Édes, drága Gertrud néni, hadd közöljem veled a titoktartás terhe alatt,
hogy  az  imént  eljegyeztük  egymást  Nitával.  És  most  rengeteg
megbeszélnivalónk volna, mint jegyespárnak, csakhogy otthon, a szüleimnél
sosem  maradhatunk  kettesben  Egyszerűen  nincs  rá  alkalom.  Ezért  kérlek
szépen, nyilváníts bennünket eltűntnek a tisztelt társaság előtt, mondd, hogy
hazamentünk. És közben légy olyan jó, add nekünk kölcsön a kis szalonodat.
Tudod, hogy már gyerekkoromban is mindig csak itt találtam szeretetre. Most
pedig megtaláltam a legnagyobb kincset, és szeretném, ha egy órácskára csak
az enyém lehetne. Ugye, Gertrud néni, átengeded a szalont menedéknek?

Gertrud asszony megszorította a kezét, és könnyes szemmel bólintott.
– Hadd kívánjak teljes szívemből boldogságot, kedves Gerd. Nitának majd

később gratulálok… egy óra múlva. Addig pedig gondoskodom róla, hogy ne
zavarjanak.

– Angyal vagy, Gertrud néni!



Az asszony nevetett.
– A szerelmesek  mindig  szertelenek…  még a  tudós professzorok  is.  Hát

menj a kedvesedhez, én meg bejelentem, hogy hazamentetek.
Gerd szinte röpült föl a lépcsőn, Nitához, és ujjongva szorította a karjába.
– Most egy óráig csak az enyém vagy, életem! – kiáltotta boldogan.
Maga  mellé  vonta  az  asszonyt  a  kanapéra,  és  szorosan  átölelte.  Nita

hozzásimult, fejét a vállára hajtva, így nézett föl rá. Sokáig ültek így, egymás
szemébe  nézve,  s  ajkuk  olykor  összeért.  Szólni  nemigen  tudtak,  ám
hallgatásuk  mindennél  beszédesebb  volt,  csókjaik  pedig  mindennél
ékesszólóbbak.

Két  hónap  alig  telt  el,  és  örök  hűséget  esküdtek  egymásnak.  Csöndes
esküvő volt, csak a legközelebbi barátokat és rokonokat hívták meg. Így akarta
az ifjú pár.

Bernhard  Falkner  elégedetten  szemlélte  gyermekei  boldogságát,  és  a
felesége sem bánta már, hogy Gerd lett Dolf utódja.

A pár rövid nászútra ment csak, mivel Gerd nem maradhatott sokáig távol.
Hazatérésük  után  minden  ellenkező  terv  dacára  egy  darabig  Gerd
agglegénylakásában húzódtak meg, melyet sebtében kissé átalakítottak, hogy
egy  asszony  is  kényelmesen  érezhesse  magát  benne.  Úgy  döntöttek,  itt  is
maradnak, míg föl nem épül szép új villájuk a városligetnél. Már letették új
otthonuk alapkövét, a beköltözést a jövő évre tervezték.

Mindaddig csöndben, visszavonultan élt az ifjú pár. Megelégedtek egymás
társaságával,  nem  kívánkoztak  emberek  közé.  Az  egyetemi  szünetekben  a
vidéket  járták,  csöndes,  szép  helyekel  kerestek  föl.  Olyan  mély  boldogság
töltötte el  őket,  olyannyira  csak egymásban éltek, ahogy csak a kiválasztott
kevesek.

Gerd békét szerzett apja és Gertrud néni között is még az esküvő előtti és
Horstné asszony nagylelkűen kezet nyújtott Helene Falknernek is, ne kelljen
kerülniük egymást az esküvőn.

Bernhard Falknemek halála előtt még kijutott néhány csöndes,  elégedett
év, miközben gyönyörködhetett a fia boldogságában. Gerd, ha magába szállt,
gyakran adott hálát a sorsnak, hogy Nitát és őt megóvta a bűnbeeséstől, hogy
sikerült  győztesen  megvívnia  a  harcot  önmagával,  és  nem  vetett  szemet
felebarátja feleségére.

Az  öreg  Tina  hozzájuk  költözött  a  sétatéri  kis  lakásba,  és  Wendtné
asszonnyal meg Gerd segédjével versengve gondoskodott a fiatalokról. Mikor
azonban végre átköltöztek a csodaszép, előkelő villába, amely az utolsó szögig
az ifjú pár kívánságai szerint épült, és úgy is rendezték be, Tina itt kényelmes,
nyugodalmas  helyet  kapott,  és  a  továbbiakban  minden  munkától



megkímélték, csak magával volt szabad törődnie. Gerd és Nita nem felejtette
el, mivel tartozik a hűséges, öreg cselédnek.

Az  ifjú  pár  boldogsága  a  szép,  új  otthonban is  friss  maradt.  Most  már
megnyitották  kapuikat  a  társaság  számára  is,  és  a  szép  Falkner
professzornéból körülcsodált, ünnepelt társasági személyiség lett.

Doktor Bruckner és ifjú neje volt azonban a professzorék leggyakoribb és
legkedvesebb  vendége.  Lottit  és  Nitát  forró,  bensőséges  barátság  fűzte
egymáshoz.
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