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Előszó

Ewald Augst König (1833 – 1888) kereskedő és író

Születését követően anyja hamarosan elhunyt, apjával Kölnbe
költöztek, itt járt elemi iskolába és gimnáziumba. Orvos szeretett
volna lenni, de ez a vágya apja szűkös anyagi körülményei miatt
nem teljesülhetett, így kereskedői pályát választott. Sorkatonaként
a porosz hadseregben szolgált, ezt követően 1859-ben Elber-
feldben telepedett le, ahol ügyvezetői állást vállalt. A következő
évben megházasodott, és megkezdte írói tevékenységét. Humo-
reszkjei és novellái sikert arattak, hamarosan közkedvelt lett. Né-
hány éven belül felhagyott kereskedői pályájával, és a továbbiak-
ban íróként tevékenykedett. 1869-ben „Durch Kampf zum
Frieden”1 című művével elnyerte a „Belletristische Journal”2 1000
talléros díját, ami lehetővé tette számára a Rajna mentén egy szép
otthon megteremtését.

Termékeny író volt, egyike az első modern német krimi szer-
zőknek. Ernst Kaiser és C. Reinfels álnéven is jelentek meg mű-
vei.

Forrás:

Franz Brümmer: Lexikon der deutschen Dichter und Prosaisten
vom Beginn des 19. Jahrhunderts bis zu Gegenwart3.

Nagy Károly
fordító

                                                     
1 Harccal a békéért
2 Szórakoztató irodalmi folyóirat
3 Német költők és írók lexikona a 19. század kezdetétől napjainkig
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I.

– Éljen a lövészek királya! Éljen Bauerband mester! Még
egyszer éljen! És harmadszor is éljen!

Így kiáltozott Worgatzki, a szikár szabómester, miközben át-
nyújtotta szerencsés lövésztársának a szétroncsolt madarat, és a
lövészegylet valamennyi, a réten összegyűlt tagja lelkesen kiál-
totta vele együtt a jókívánságot.

Mathias Bauerband asztalosmester levette zöld kalapját, hogy
vadászkabátja ujjával le tudja törölni izzadt homlokát. Kerek,
barátságos képe győzedelmes kifejezést sugárzott, és a váratlan,
hirtelen dicsőség és megtiszteltetés következtében apró szemei
gyermekies öröm fényével csillantak meg.

– Hagyd csak komám! – mondta elhárító mozdulat kíséreté-
ben, amikor a szikár szabó meg akarta ismételni dicsőítő kiáltását.
– Olykor vak tyúk is talál szemet, csupán véletlen szerencse volt,
hogy a golyóm eltalálta a madarat. Persze fiatalabb éveimben mit
nem adtam volna ekkora megtiszteltetésért, de mostanra már
megőszültem, és lábaim is merevek a tánchoz. Hagyd csak a to-
vábbi éljenzést, fejezzük be szép csendesen. Visz’ lát uraim a
„Fehér szarvas” fogadóban!

 Puskáját vállára kapva hátat fordított a szabónak, de a követ-
kező pillanatban a varrótű lelkes lovagja megint csak elállta útját.

– Hohó komám! Ezzel a szöveggel nem szabadulsz meg
olyan könnyen – kiáltotta a szabó. Ragaszkodunk a régi jó szo-
káshoz! Még, hogy fejezzük be szép csendesen? Ebből semmi
sem lesz. Üstdobbal és trombitával fogjuk közzé tenni, hogy maga
nyerte meg a díjat. Egy óra múlva ott leszünk a házánál, hogy
királyi jelvényeivel feldíszítve, királynőjével együtt ünnepélyes
felvonulással átkísérjük a „Fehér szarvas”-ba. Eddig ezt volt a
szokás, és ebben az esztendőben is így kell történnie!

– Úgy legyen! – kiáltozták egyszerre többen is. – Éljen
Bauerband mester!
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Mathias Bauerband húsos kezével elgondolkodva simított vé-
gig simára borotvált állán, miközben ajkain hízelgő önimádat
mosolya futott végig.

– Ha mindenképpen ezt akarják, kénytelen leszek alkalmaz-
kodni. Akkor hát viszontlátásra a házamnál!

– Gondoskodjon közben egy szépséges királynőről is! – ki-
áltott a távozó után a szabó.

Bauerband mester bólintott, folytatta útját, és méltóságteljes
lépteit kerekded, nehézkes alakját látván, tekintélyes tokájával, és
derűsen elmosolyodó arcával, első pillantásra felismerhető volt,
hogy az öregúr teljes tudatában van saját értékeinek.

 Nagy tiszteletnek örvendve minden körben, jelentős forgalmú
üzleti vállalkozás tulajdonosaként, testileg makkegészségesen,
mindenkor derűs temperamentumával Mathias Bauerband elége-
detten gondolhatott múltjára, és büszkén mondhatta magának,
hogy rendületlen igyekezetével, szorgalmával, bölcs takarékossá-
gával és példás életével teremtette meg szerencsés körülményeit.

Apja halála óta már huszonöt év telt el. Az öreg Konrád
Bauerband egy zsugori uzsorás volt, három fia bizton számíthatott
rá, hogy jelentős vagyon lesz apjuk hagyatéka.

Várakozásukban azonban csalódniuk kellett, mert apjuk halála
után csak jelentéktelen összeget találtak a nagyméretű, vaslemez-
zel burkolt ládában.

Mathias a neki jutó részt faanyag és szerszámok vásárlására
fordította, asztalos műhelyt nyitott, feleségül vette Käthe-t, akivel
már egy éve jegyesek voltak, és az idő múlásával tekintélyes va-
gyonra tett szert.

Theodor Bauerband tulajdonába került a ház, amelyben apja
lakott. Váltóüzletet nyitott, feleségül vett egy nemesi családból
származó fiatal hölgyet, előkelő, büszke és zsugori urasággá vált,
és lenézően tekintett le kézműves fivérére. Matihias ezt tudomásul
vette, és távol tartotta magát a gazdag bankártól. A két család
semmilyen módon nem érintkezett egymással.
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Az öreg uzsorás legfiatalabb fia, Hugó Bauerband már fiatal
éveiben is könnyelmű fickó volt.

Ügyes rajzolóként egy festő műtermébe került, és közepes ké-
pességeinek túlbecsülése volt az a buktató, melynek következté-
ben élete zátonyra futott. Kész művésznek képzelte magát, és
szerencsétlenségére a kocsmákban talált elég embert, akik meg-
erősítették ebben a nézetében. Megkövetelte, hogy mindenki ves-
se alá magát zsenialitásának, és elég merész volt ahhoz, hogy
képzett körök ítéletét kihívja kontár munkái felett, és mindenkit,
aki őszinte ítéletet mondott róla, műveletlennek nevezett, akik
még arra sem méltóak, hogy megkössék a cipőfűzőjét.

 Léha életmódja elvette kedvét a munkától. Apja és fivérei
többé már nem törődtek vele. A barátai, akik jól elszórakoztak
ostobaságain, a háta mögött kigúnyolták, és nem támogatták ab-
ban, hogy rendesebben viselkedjen, vegye észre a hibáit. Így aztán
egyik mámorból a másikba tántorgott anélkül, hogy a jövőjével
törődött volna.

Ő is számított apja hagyatékára, légvárat építve a várható örök-
ségre, amit azonban romba döntött az öregember hirtelen halála.
Az uzsorás váratlanul Theodor fia karjaiban halt meg. Szélütés
vetett véget hirtelen életének.

Hugó azzal vádolta Theodort, hogy tudja, az öreg hol őrizte
kincseit, szerinte haldokló apjuk kétségtelenül elárulta titkait.
Theodor azonban ezt a rágalmat felháborodva utasította vissza, és
heves vitát követően a fivérek közötti kötelék örökre megszakadt.

Egy idő után úgy tűnt, mintha Hugó arra az elhatározásra jutott
volna, hogy felhagy a könnyelmű élettel. Dekorációs festőként
kezdett tevékenykedni, munkát keresett és talált, és már a kocs-
mákat is egyre ritkábban látogatta.

Feleségül vett egy szegény, de igen jószívű lányt, aki őran-
gyalává vált, és Hugó talán kigyógyult volna minden ostobaságá-
ból és rögeszméjéből, ha a sors mellette hagyta volna ezt az an-
gyalt, de nem így történt. A halál elragadta tőle szeretett feleségét,
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így elveszítette az utolsó horgonyt is, mely a józan élethez rögzí-
tette.

Bár korábban művészi büszkesége következtében irtózott bár-
mely kézműves lealacsonyító munkájától, mégis elnyomta ezt az
érzést, azzal győzködve önmagát, hogy egy szeretett lényért aláz-
za meg és alacsonyítja le magát, aki megérdemli mindezt benső-
séges szerelméért és hűségéért. Ez a szerelem fényes csillag volt
az őt körülvevő sötét éjszakában, de ez a csillag kihunyt, a viha-
rok ismét tombolni kezdtek, hogy szétzúzzák a hajótörött roncsot
a sziklaszirteken.

Újra kezdődött a régi élet, a cimborák ismét előkerültek, a ko-
rábbi ostoba butaságok átszőve újabb rögeszmékkel ismét maguk-
kal ragadták a félreismert zseni betegesen túlhevült idegeit.

A társadalommal szembeni harag és gyűlölet, mely gúnyos ne-
vetéssel taszította le fejéről a babérkoszorút, az örökös viszály a
sorssal, mely elragadta tőle utolsó fénylő csillagát, a meghasonu-
lás saját magával, és a tudat, hogy minden próbálkozása, mellyel
elismerést igyekszik szerezni zsenialitásának, zátonyra fut irigyei-
nek és ellenségeinek rosszindulata miatt – mindez visszataszította
őt a korábbi pályára, ahol a kábító mámor legalább egy időre fe-
ledtetni képes a megpróbáltatásokat.

Fivére, Mathias magához vette az anyátlan gyermeket, a kicsi
Rózát, megmentve ettől Hugót egy súlyos gond terhétől, amivel
szemben egyébként teljesen érzéketlennek bizonyult.

Hitelezői szorongatták, és az adósok börtönével fenyegették.
Már éppen le akarták tartóztatni, abban reménykedve, hogy jómó-
dú fivérei megtérítik adósságait, amikor is egy reggel kalapját és
botját egy megduzzadt folyó partján találták meg.

Szerencsétlenül járt, vagy talán öngyilkos lett? Ki tudhatta,
hogy mi az igazság! Holttestét nem találták meg, az áradat talán
elsodorta a közeli nagy folyóig.
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Mathias és Theodor törlesztették szerencsétlenül járt fivérük
adósságait, Róza pedig az asztalosmester lánya maradt, annak
családjában jóindulatra és szívélyes szeretetre talált.

Ezekre a régmúlt történetekre gondolt a derék asztalosmester,
miközben lassan bandukolt hazafelé az élénk élettől nyüzsgő ut-
cákon. A múltjára emlékezett, örömtelen fiatalságára és azokra a
nehéz napokra, amikor súlyos gondokkal és viharokkal kellett
megküzdenie, hogy biztos egzisztenciát teremtsen magának.

Annak idején gyakran vágyott rá, hogy kiemelkedve a tömeg-
ből jelentős szerepet tölthessen be. Akkor még büszke lett volna a
lövészek királyának megtisztelő címére, ma azonban már örömet
is alig szerzett neki. Elérte azt az életkort, amikor a zajos szórako-
zások már nem bűvölték el, mert kimerültséggel, unalommal és
testi megpróbáltatásokkal jártak.

Mathias Bauerband hazaért a házához. Magas, tekintélyes ház
volt, nagy, hátsó melléképülettel, mely asztalosműhelyként szol-
gált. A melléképület mellett több nyitott fészer is volt, ahol a fa-
anyagot tárolta.

A lakóház berendezése minden helyiségében egyszerű, szolid
ízlésről és a háziúr jólétéről tanúskodott, és látható volt vala-
mennyi lakójának rend iránti szeretete.

Mindenfelé gondos asszonyi kezek ténykedése volt felismer-
hető, mindenfelé alaposság és meghittség párosult szinte kínos
tisztasággal.

Az asztalosmester a házon és az udvaron át a műhely felé tar-
tott, ahonnan vidám ének hangja szűrődött ki, gyaluk, fűrészek és
kalapácsok zajával keveredve.

Mathias Bauerband még mindig puskával a vállán megállt a
küszöbön, kócsagtollas kalapját hetykén fülére igazítva.

– Fájront, gyerekek! – kiáltott be a hangzavarba zengő han-
gon. – Mozgás, tegyétek le a szerszámokat, holnap újabb munka-
nap köszönt ránk! Konrád, adj minden segédnek egy tallért és
minden inasnak ötven garast, hogy derék munkásaim is kellemes
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körülmények között vehessenek részt a lövészet ünnepén! Hogy ti
is tudjátok, emberek, egy évig én vagyok a lövészek királya!

Hangos „hurrá” kiáltás volt a válasz az örömhírre, és vala-
mennyi segéd nagy igyekezettel engedelmeskedett a felszólítás-
nak.

Mathias Bauerband barátságosan biccentett mindenki felé, aki
elhaladt mellette, egyikkel, másikkal néhány barátságos szót vál-
tott, aztán letette puskáját az egyik gyalupadra. Egyedül maradt a
fiával, aki egész külső megjelenésében hű hasonmása volt apjá-
nak.

– Egy órán belül itt lesznek, hogy átkísérjenek a koronázási
bálra – szólt fiához. – Jobban örültem volna, ha te lőtted volna le
azt a madarat, Konrád!

A fiatalember a fejét ingatta, miközben hűséges, becsületes ar-
cán borús árny suhant át.

– Én már nem lelek örömet az ilyesfajta történetekben – vála-
szolta.

– Korábban mindig te voltál az első a lőtéren – vágott szavá-
ba a mester. Annak idején alig vártad az ünnep kezdetét. Mi tör-
tént, hogy hirtelen elment tőle a kedved?

Zavart mosoly játszadozott Konrád ajkai körül, miközben árul-
kodó pír öntötte el arcát.

– Nem is tudom – válaszolta halkan, miközben kiütögette
gyalujából a forgácsot, kétségtelenül azzal a szándékkal, hogy
leplezze zavarát apja előtt.

– Konrád, légy őszinte! Néhány hete csendes lettél és szótlan.
Én hallgattam közben, de titokban megfigyeltelek benneteket,
téged és a mi kis hercegnőnket.

– Apám!

– Na, azt hiszed talán, ezért szégyellned kéne magad? Rózsi-
ka csinos, eleven lány, képes ügyesen vezetni egy háztartást. Igen,
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Konrád, megfelelő feleség lenne számodra, jobbat talán nem is
találhatnál. Attól tartok azonban, hogy kénytelen leszel lemondani
erről az elképzelésről.

Konrád döbbenten nézett apjára. Nagy, kék szemei komoly ag-
godalomról árulkodtak.

– Én is azt hiszem, Rózsika többre vágyik – válaszolta, és
hangja csendes keserűségről tanúskodott. – Nem véletlen, hogy
kis hercegnő a beceneve.

– Nem, Konrád, így nem beszélhetsz róla – válaszolta rosz-
szallóan a mester. – Nagy igazságtalanság lenne vele szemben, ha
tényleg így gondolod. Azért nevezzük hercegnőnek, mert nem
engedi meg fiatal férfiaknak, hogy a közelébe férkőzzenek. Szép-
sége, illendő viselkedése, finom érzékisége, tulajdonképpen nem
is passzolnak a mi polgári köreinkbe. Azt azonban mégsem lehet
állítani róla, hogy büszke és előkelő lenne, és azt sem, hogy a mi
társadalmi helyzetünknél magasabbra törekedne. Azt észrevettem,
Konrád, hogy szereted őt, de azt hiszem, hogy ő csak baráti ér-
zelmeket, testvéri szeretetet érez irántad. Nos, hát ha ez a helyzet,
kénytelen leszel lemondani vágyaidról és reménységedről, és
jobb, ha ezt most teszed meg, és nem később, amikor ez a szere-
lem már elmélyült, mély gyökeret eresztett. Most pedig gyere,
térjünk be a házba, hercegnőnk lesz a királynőm, szándékosan őt
választottam ki erre a szerepre. A ma esti bálon alkalmad lesz rá,
hogy megfigyeld őt. Talán arról is meggyőződhetsz, hogy igaz-e,
amit … hm, de nem akarom előre elrontani a kedved.

Konrád hevesen odacsapta a kalapácsot, amit röviddel ezelőtt
kapott fel. Orcái izzottak, és szemei villogtak érzelmeitől.

– Mit beszélnek? – kérdezte remegő hangon. Kérlek, apám,
ne hallgass el előlem semmit, legyen bármiről is szó, képes leszek
elviselni, ha muszáj.

– Egy férfinek tényleg képesnek kell lennie rá – folytatta a
mester szívélyes részvét hangján. – Igen, talán tényleg jobb, ha
felkészítlek rá, bár tulajdonképpen magad is észrevehetted. Egész
családunkból csak Rózsika látogatja meg néha-néha Theodor bá-
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csikáját. Az előkelő bankár szívesen látja, és az is tagadhatatlan,
hogy már néhány alkalommal szép ajándékot kapott tőle.

– Nem a bankárt szokta meglátogatni, hanem a lányát, Eleo-
nórát – vetette közbe Konrád ingerülten.

– Hm, anyádnak ezzel szemben az a véleménye, hogy Rózsi-
ka látogatásai a gazdag bankár fia miatt történnek.

– Hermann? Ha anyámnak igaza lenne, akkor…

– Akkor szerényebben viselkednél, és másvalakit választanál
házad asszonyának!

– De Rózsika boldogtalan lenne!

Az öregember erre a vállát vonogatta.

– Ezt nem lehet olyan biztosan állítani – válaszolta. – Ha ben-
sőséges szerelem láncolja egymáshoz őket, akkor el nem tudom
képzelni, mi hiányozhatna a boldogságukhoz! Csak annyit mon-
dok, figyeld meg őket, aztán döntsél! Most pedig gyere, az idő
gyorsan múlik, Rózsika pedig még nem is tudja, hogy milyen
megtiszteltetésben lesz része.

Mint egy alvajáró, úgy követte Konrád az apját a lakóházba.
Ez volt az első alkalom, hogy más szemek pillantottak be szíve
titkába, amit mindeddig félénken és gondosan őrzött.

Hát lehetséges, hogy Rózsika, ez a megfontolt, érzelmes lány
képes lenne olyan férfit szeretni, akinek arcvonásairól lerínak
alantas szenvedélyei?

Városszerte ismeretes volt, hogy Hermann Bauerband köny-
nyelmű ember, szenvedélyeinek rabja. Talán ne tudna erről a
lány? És ha tényleg nem tudna róla, éles tekintetével leolvashatná
arcvonásairól. Konrád képtelen volt felfogni, és most még nem is
akarta elhinni, hogy Rózsika előnyben részesítené vele szemben
ezt az embert, ővele szemben, aki örömmel áldozná fel érte az
életét.
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Elhatározta, hogy megfigyeli őket, és ha igaznak bizonyul apja
állítása, akkor egy fivér szeretetével és hűségével fog őrködni
felette, lemondva saját reménységéről.

Már évek óta tiszta szívből szerette őt, amennyire egyáltalán
visszaemlékezni képes, de csak röviddel ezelőtt vált számára vilá-
gossá ez az érzés, és abban a pillanatban, amikor tudatossá vált
szerelme, érezte, hogy csak Rózsika mellett valósulhat meg élete
boldogsága.

Ettől a pillanattól kezdve minden gondolata vele volt elfoglal-
va, de túl szerény volt ahhoz, hogy bevallja szerelmét, és megkér-
dezze tőle, hogy életének vándorútján hajlandó lenne-e őt őran-
gyalaként elkísérni.

Mathias Bauerband derűs mosollyal az ajkán lépett be a lakó-
szobába. Gyors léptekkel közeledett unokahúga felé, és a lövész-
ünnep királynőjeként üdvözölte őt.

Lángoló pír öntötte el a karcsú lány szép, finom arcát. A testes
háziasszony, akinek jószívű, barátságos arca bárkinek a szívét
képes volt pillanatok alatt meghódítani, csodálkozva nézett férjé-
re, miközben Helene, az asztalosmester szőke lánya kedvetlenül
ráncolta össze homlokát.

– Én, mint a lövészek királynője? – kérdezte Rózsika megle-
petten. Ki szánja nekem ezt a megtiszteltetést?

– Ah, most a csalódottság következik – nevetett fel Mathias
Bauerband, miközben letette kalapját és puskáját. – Kedves gyer-
mekem, valamelyest csekélyebb értéke lesz számodra ennek a
megtiszteltetésnek, ha megtudod, hogy a trónt én fogom megosz-
tani veled.

– Te, Mathias? – ragadta magához a szót fokozódó csodálko-
zással a háziasszony.

– Igen, Käthe, ebben az esztendőben én hordom a királyi lán-
cot – válaszolta a mester derűsen –, és a háziasszony apró, okos
szemeiből erre a büszkeség és csodálkozás tekintete sugárzott
felé.
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– A megtiszteltetés kissé későn érkezett, közben már meg-
öregedtem, de annyira mégsem, hogy ne tudnék örülni neki. Ki-
rálynőt kellene választanom, és választásom a kis hercegnőnkre,
Rózsikára esett. Egész társaságunkban képtelen lennék más höl-
gyet találni, aki méltóbb lenne a diadém viselésére. Ne mérgelődj,
Helene, saját gyermekemet nem választhattam volna, és drága
édesanyád…

– Nem, Mathias, jobb választásod nem is lehetett volna –
szólt közbe némileg zavartan a háziasszony –, és mást nem is
választhattál volna. A lövészegylet emberei érted jönnek? – foly-
tatta dolgos igyekezettel, miközben tekintetével gyorsan végig-
mérte Rózsikát, mintha azt kutatná, hogy szükség esetén házi
ruhában is bemutatható-e a céh embereinek. – Mikorra várod
őket?

– Fél órán belül itt lesznek – válaszolta a mester. – Vala-
mennyien együtt megyünk velük.

– Fél órán belül? – kiáltottak fel mindannyian egyszerre,
mintha a hang egyetlen szájból jött volna, miközben Konrád
gondterhelten tekintett kifelé az ablakon át az udvarra.

– Akkor igyekeznünk kell – fűzte még hozzá Rózsika –, én
hamar elkészülök. Szívből köszönöm, kedves, jóságos bácsikám,
nagy örömet szereztél ezzel nekem.

– Gyerekek, egy pillanatig sem késlekedhetünk – sürgette
őket az anya, gyorsan félretéve kézimunkáját. – Korábban is szól-
hattál volna, Mathias! Helene, te a kék selyemruhádat veszed fel,
Rózsika, te pedig a rózsaszínűt. Mozgás, lányok!

– Rögtön, rögtön, válaszolta Helene, nem csekély igyekezet-
tel. – Már előre is örülök a feltűnésnek, amit a mi kis hercegnőnk
kelteni fog. Csak nehogy elhódíts előlem minden táncost, Rózsi-
ka!

A hölgyek kisiettek, Konrád tekintete követte őket. Az ajtófél-
fának támaszkodva maradt, míg lépteik utolsó hangja is elhalt
odakint.
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– Nos? – kérdezte Mathias Bauerband várakozva. – Nem
kezdesz te is átöltözni?

– Majd utánatok jövök – válaszolta Konrád, mélázásából ma-
gához térve.

Az öregember kedvetlenül ingatva fejét meggyújtotta pipáját,
aztán lassan elkezdett fel-alá járkálni, azt a látszatott keltve, mint-
ha elgondolkodna valamin, ami leköti minden figyelmét. Némi
idő elteltével megtörve a csendet ismét Rózsikára terelte a szót,
Konrád azonban hirtelen félbeszakította azzal a megjegyzéssel,
hogy ő már határozott ebben a témában

– Követni fogom a tanácsodat, és bizonyosságot szerzek ma-
gamnak – mondta olyan nyugalommal és határozottsággal, ami
csodálkozást váltott ki az öregemberből. – Ha a sors könyvében az
van megírva, hogy le kell mondanom róla, alá fogom vetni ma-
gam ennek a határozatnak, és attól kezdve hűséges fivére leszek a
lánynak.

Bauerband mester bólintott, barátságos arca belső megelége-
dettség kifejezését tükrözte.

– Ez így rendben van – válaszolta –, ezt várom el egy férfitől.
Határozottságot, erőt és bátorságot az élet minden viharában, erő-
teljes kézzel megragadva a kormányt. Bárcsak az ég is úgy akar-
ná, hogy öcséd, Rudolf ugyanilyen karakterű lenne!

Mélyen felsóhajtott, hosszasan elgondolkodva maga elé nézett,
aztán folytatta sétáját.

– Rudolf nekem is súlyos gondokat okoz – szólalt meg Kon-
rád. – Úgy vélem, rossz társaságba került.

– Igen, igen, ugyanolyan könnyelmű éltetet él, mint annak
idején nagybátyja Hugó, Rózsika apja. Jobban tette volna, ha
megfogadja tanácsomat, és ügyes kézművessé válik. A gyalupad
mögött elillantak volna rossz gondolatai. A kézművesség aranyat
ér.
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– Hm, az aranyművesek is kézművesek lennének? – kérdezte
Konrád.

Az öregember megállt, fejét sűrű füstfelhő vette körül.

– Alapjában véve igen – válaszolta, és hangján, melyet most
megütött, csendes neheztelés és bosszúság szűrődött át. – A baj
csak az, hogy felettünk állónak képzelik magukat, művészi bekép-
zeltség is sajátjuk, és mazsolával teli zsákot képzelnek a hátukon.
Rudolf is művész szeretett volna lenni, először festő, aztán szob-
rász. Végül, amikor belátta, hogy a művészethez nincs tehetsége,
akkor meg a fejébe vette, hogy aranyműves lesz. Mestere ügyes
munkásnak tartja, valami még lehetne a fiúból, ha komolyan ven-
né, hogy előbbre jusson, de attól tartok, hogy ugyanúgy jár, mint
kis hercegnőnk apja. Már most kész művésznek tartja magát,
hagyja, hogy ivócimborái magukkal vonszolják, akik hízelegnek
önimádatának, aztán a végén jönnek a problémák. Az életmódja
egyáltalán nem tetszik nekem!

Az öregember ismét felsóhajtott, egy ideig megint azokkal a
képekkel volt elfoglalva, melyek felbukkantak lelki szemei előtt,
és aggodalmat keltettek benne.

– Jól tudnánk ót alkalmazni a műhelyünkben – folytatta némi
szünet után. Nincs elég kézművesünk, hogy teljesíteni tudjunk
minden megbízást, ami napról napra inkább több lesz, mint csök-
kenne. Ti ketten néhány éven belül átvehetnétek a vállalkozáso-
mat, megspórolhatnánk egy öreg segéd bérét. De hát az ember
óhaja csak mennyei elképzelés marad.

A mester egyre fokozódó elkeseredéssel járkált fel-alá, és egy-
re sűrűbb lett a füstfelhő, amit kifújt magából.

– Na, de hálaistennek, mester legényünk, Strom személyében
olyan emberre találtunk, akiben teljes mértékben megbízhatunk –
szólalt meg némi szünet után, miközben Konrád gondolataiba
mélyedve az ablaküvegen dobolt. – Strom igen szorgalmas,
igyekvő ember, azt hiszem, még viheti valamire.
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– Akár még a vejed is lehet – vetette közbe Konrád, még
mindig elgondolkodva.

Az öregember alsó ajkát lecsüggesztve felvonta szemöldökét,
de ez a csodálkozó kifejezés csak egy pillanatig tartott.

– Ha tényleg ezt akarná, és Helene is így érezné, mi okom le-
hetne rá, hogy megtagadjam a beleegyezésemet? – kérdezte, köz-
ben ujjával energikusan lepöccintve a hamut a pipájáról.

– Semmi!

– Valóban semmi, hiszen erre az emberre nyugodtan rábíz-
hatnám gyermekem boldogságát, de nem próbálkozhat azzal,
hogy a hátam mögött igyekezzen megvalósítani vágyát. Ha ez a
célja, kötetlenül és nyíltan kell beszélnie velem. Na, de hagyjuk,
hogy a dolog alakuljon a maga útján, Konrád! A két hiányzó se-
géd, Peter és Klas ma végre munkába álltak?

– Nem!

– Hogy az ördög vinné el őket! – fortyant fel haragosan
Mathias Bauerband. – Micsoda lusta fickók! Három napja nem
jöttek dolgozni, lustán heverésznek valamerre. Ki fogom csapni
őket.

– Most nem nagyon tudjuk nélkülözni őket!

– Hát éppen ez a probléma! Jól tudják, mi a helyzet, és éppen
ezért táncolnak a fejünkön! Szórakoztatja őket, hogy bosszanko-
dunk. Tudják, milyen nehezen lehet olyan segédet találni, aki
képes valamire, de mégiscsak ki fogom rúgni őket, ha túlzásba
viszik!

Bármennyire is terhelték saját gondjai, melyek derűs hangula-
tot nem tettek lehetővé számára, egy futó mosoly mégiscsak
megjelent arcán, hiszen az öreg annyira komikus volt haragjával.

Mathias Bauerband heves léptekkel járkált fel-alá, mint egy
fogságba esett ragadozó, és már éppen folytatni akarta morgoló-
dását, amikor nyílt az ajtó, és egy alacsony termetű, elegánsan
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öltözött úr lépett be, szapora léptekkel indulva az öregember felé,
majd rendkívül élénken gratulált neki sikeréért.

Ez az ember talán nem is tudott róla és nem is állt szándéká-
ban, rendkívül komikus benyomást keltett, kevésbé külső megje-
lenése végett, mint sokkal inkább fellépése, mozdulatai és be-
szédmódja miatt.

Alacsony termetű és szikár, mindeközben rendkívül élénk és
mozgékony volt. Teljesen kopasz és csillogó koponyája leginkább
egy biliárdgolyóra emlékeztetett, csak szemüvege, ami mögött két
kíváncsi szem szikrázott, befolyásolták ezt az összehasonlítást.
Jellegzetes arcának kifejezése jóindulatról tanúskodott, és keskeny
ajkai körül játszadozó ravasz mosolya derűs temperamentumról
árulkodott. Öltözete alapján az apró ember jó körülmények között
élhetett, és az a szokása, ahogyan jobb kezét lóbálta, éppen úgy,
mintha egy szappanos tégelyből akarná kirázni a vizet, arra enge-
dett következtetni, hogy korábbi éveiben a borbélyok céhének
tagja lehetett.

Ez a vélekedés nem volt téves, Hans Beier még néhány évvel
korábban is szorgos habkeverő és Aszklépiosz volt (a gyógyítás
görög istene nyomán), de miután egy lottó főnyeremény jelentős
részesévé vált, cégtábláját leszedte házáról. Azóta egyszerűen
csak „doktor úrnak”, illetve „járadékos úrnak” nevezte magát.

Beier járadékos közismert volt idősek és fiatalok, nagyok és
kicsik köreiben, mivel bármi is történt a városban, a „doktor úr”
mindig az elsők között bukkant fel az esemény helyszínén, és
senki sem kutakodott nála alaposabban az esemény minden rész-
lete után.

Bejárása volt mindenféle társasági körökbe, állandóan újdon-
ságokra vadászott, és semmiféle ünnepet sem lehetett megtartani,
hogy ott ilyen-olyan módon ne hívta volna fel magára a figyelmet.

Azt állították róla, hogy jószívű ember, mindenre tud tanácsot
adni. Minden házban szívesen üdvözölték annak ellenére, hogy
kíváncsisága néha terhes volt.



15

A mester borús képe felderült, amikor néhány köszönő szóval
kezet nyújtott neki.

– Szerencsém volt azzal a lövéssel – mondta. Nálam jobb lö-
vészek is vannak céhben. Maga meg miért nem vett részt a lö-
vészversenyen?

Az apró ember feltolta orrán a szemüvegét, és igen energikus
mozdulattal kirázta a szappanos tégelyt.

– Gondolja, olyan ostoba lennék, hogy blamáljam magam? –
válaszolta szinte bosszankodva. – Ami nem a te dolgod, abba ne
kotnyeleskedj bele. Utoljára katonakoromban volt lőfegyver a
kezemben. Azzal a vacak régi puskával ötvenlépésnyivel az el-
lőttem a céltábla felé. Nem, öreg barátom, én nem verem bele az
orrom olyasmibe, amihez nem értek. De mondja csak, ki lesz a
szerencsés hölgy, akit királynőjének választ?

– Találja ki, doktorkám! – mondta nevetve Mathias
Bauerband.

Az apró ember okos szemeivel egy ideig rafináltan nézegette
az öregembert, aztán Konrádra tekintett, aki tudálékosan vono-
gatta a vállát, mintha azt akarná mondani, hogy tudja a választ,
csak nem akarja elárulni.

– Nos, hát azt mondanám – szakította meg végül a csendet –,
ha különös tiszteletet akarna kivívni magának, akkor válassza
Rózsika kisasszonyt!

– Tehát a választásom elnyerte tetszését?

– Hát természetesen! – kiáltott fel Beier úr örvendezve. Per-
sze még szebb lenne, ha például Konrád lenne a lövészkirály.
Nem gondolja maga is, öreg barátom? Pompás pár lenne, nem?
Persze, persze, az ember sohasem tudja, mit hozhat még a jövő.
Na, majd meglátjuk!

Mialatt ezt végigmondta, rendületlenül a fiatalembert nézte,
mintha azt kutatná, szavai milyen hatással vannak rá. Hálóját szö-
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vögette, hogy vélekedéséből bizonyosságra jusson, mivel már
régebben foglalkozott ezzel a témával.

Konrád elfordította arcát, hogy elrejtse zavarát, de Mathias
Bauerband, aki átlátta a kisember szándékát, egészen kötetlenül
felnevetett, és azt válaszolta, hogy erre a doktor úron kívül még
senki sem gondolt, és teljesen haszontalan dolog, ha ezen töri a
fejét.

A doktor úr mosolyogva, hitetlenkedve ingatta fejét, de a lö-
vészegylet tagjainak érkezése, akik azért jöttek, hogy magukkal
vigyék a királyt és királynőjét, már nem tették lehetővé, hogy
tovább fejtegesse ezt a pontot.

Mathias Bauerband kisietett, hogy fogadja a küldöttséget, Kon-
rád pedig lement a pincébe, hogy bort hozzon fel, megvendégelni
az érkezőket. A járadékos öregúr pedig a maga élénk módján a
belépő hölgyek felé igyekezett, hogy őket is üdvözölje az örömteli
esemény alkalmából.

Aztán koccintottak és kiürítették poharaikat, a zenészek vidám
indulót játszottak odakint, miközben kíváncsiak tömege özönlött a
ház felé, hogy megbámulják a ritka színjátékot.

Worgatzki szabó, a küldöttség szóvivője felszólította az ünne-
pelteket, hogy szálljanak be a készenlétben várakozó kocsiba. Új
méltóságának királyi jelvényeivel feldíszítve Mathias Bauerband
hívogatta a járadékos kisöreget, hogy vegyen részt ő is az ünnepi
menetben, ő azonban közben a küldöttség tagjait tubákos szelen-
céjének tartalmával kínálgatta, és elhárította a megtisztelő meghí-
vást.

– Csak bizalom, öregem – mondta halkan. – Minden rendben,
bízza csak rám. Később én is jövök, és ha odaértem a „Fehér
Szarvas”-ba, akkor ott is maradok, reggel pedig pompás fejfájá-
som lesz. A bort ott kénezik, ezt tapasztalatból tudom. Valameny-
nyi fajtát végig próbáltam. Inkább iszok egy pohárkával az Arany
Galambban.
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– Na, ahogy gondolja – válaszolta a mester vállát vonogatva,
miközben a kis doktor szórakozottságában a kis hercegnőcskét is
megkínálta tubákos szelencéjével. – Tehát a későbbi viszont látás-
ra! Konrád, te is gyere rövidesen utánunk. És most uraim, indul-
hatunk, ha önök is úgy gondolják. Ezzel karját nyújtotta herceg-
nőjének, majd a küldöttséggel és hölgyeivel a nyomában elindult,
és odakint harsány hurrá kiáltás fogadta, amint házának küszöbén
felbukkant a bámészkodó tömeg előtt.

A tömeg ujjongása és a trombiták hangzavarában beszálltak a
kocsiba, és mindenki ámuldozó csodálkozással bámulta a herceg-
nőt, aki megilletődve és egy királynő büszke méltóságával viselte
a diadémot.

 A kisöreg az elvonulók után nézett, míg az utolsó kocsit kö-
vető tömeg is el nem tűnt szemei elől, aztán kezet nyújtott a mel-
lette, az ajtóban álló fiatalembernek.

– Az Arany Galambban várni fogom az öccsét – jegyezte
meg. – Ha találok rá alkalmas pillanatot, alapos fejmosásban fo-
gom részesíteni.

Konrád borúsan összevonta szemöldökét, miközben ajkának
szöglete fanyarul megrándult.

– Csak bosszúságban lesz része, és nem fogja jobb belátásra
bírni – válaszolta. – Azt hiszem, még nagy bánatot fog okozni
nekünk.

A kisöreg a fejét csóválta, mintha azt akarná mondani, mélysé-
gesen sajnálja, hogy osztania kell ezt a véleményt, aztán szaka-
datlanul hadonászva kezeivel, lassan elindult lefelé az utcán.
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II.

Az Arany Galambhoz címzett kocsma hírhedt borkimérés volt,
és már hosszú évek óta élénk forgalomnak örvendett.

A város semelyik másik bormérésében nem talált az ember
olyan kiváló bort, bizalmas légkört és derűs társaságot, mint ezen
a helyen, és „doktor” Beier úr, aki minden este itt ürítette poharát,
tevékenyen hozzájárult a társaság derűs hangulatához.

A kocsmában külön helyiség volt fenntartva azon vendégek
számára, akik bizalmas ügyeiket zártkörű társaságban kívánták
megtárgyalni egymással, és ezt a csevegésre kijelölt szobát szinte
naponta használták is ilyen célra.

Ezen a napon egy fiatalember várakozott ebben a helyiségben
valakire, egyre fokozódó türelmetlenségének látható jeleivel.
Ahányszor csak odakintről léptek zaja szűrődött be, tekintetével
az ajtót fürkészte, és ha ilyen pillanatokban sötét, izzó szemeit
tágra nyitotta, észre lehetett venni, hogy belső nyugtalanság
emészti.

Ez a férfi Rudolf Bauerband volt, a derék asztalosmester má-
sodik fia, de egész külső megjelenésében semmi hasonlóság nem
volt felismerhető sem apjával, sem fivérével.

Karcsú és sovány testalkatú fiatalember volt, és erőteljesen
markáns arcvonásai átvirrasztott éjszakák nyomait viselték. Mé-
lyen ülő, nyugtalan szemeiben emésztő szenvedélyek lángja lobo-
gott, szája körül, sóvár vonások játszadoztak, felső ajkát fekete
bajusz árnyékolta. Elegáns öltözete arról árulkodott, ahhoz van
hozzászokva, hogy finomabb társaságokban mozogjon.

Ismét az ajtó felé nézett, miközben szivarjának parazsát ked-
vetlenül szétnyomkodta az előtte lévő hamutartóban, és egy hosz-
szan elnyújtott a-a-ah hagyta el ajkait, amint belépni látta a jára-
dékos kisöreget.
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Az apró ember könnyed meghajlással a szappanos tégely kirá-
zására emlékeztető mozdulatot tett, kalapját és sétapálcáját letette
az egyik, oldalt álló asztalra, majd helyet foglalt a fiatalemberrel
szemben. Pillantása nem volt éppen barátságosnak mondható,
ahogyan végigmérte, miközben levette szemüvegét, hogy meg-
tisztítsa a lencséket. Már előre sejtette, hogy a fiatalember miért
óhajtotta ezt a megbeszélést.

– Sokáig várakoztatott – ragadta magához Rudolf a szót, mi-
után palackjából megtöltött egy poharat, és odatolta az öreg elé. –
Kérem, ne gondolja, hogy ezért szemrehányást szándékozok tenni
önnek. Egészségére!

A kisöreg a fény ellenébe tartva a poharát szakértői szemekkel
nézegette a csillogó bort, majd lassan, látható élvezettel kortyol-
gatni kezdte annak tartalmát.

– Ej, ej, barátom, az öregedés megállíthatatlanul halad előre –
válaszolta megfontoltan, közben még mindig szemüvegének len-
cséit tisztogatva. – Előbb kötelességemnek éreztem, hogy gratu-
láljak az apjának.

– Mihez?

– Hát még nem is tudja? Az apja lett a lövészkirály!

A fiatalember becsmérlően vonogatta a vállát.

– Hát ez is valami – mondta enyhe gúnnyal. A kor nem vé-
delmez az ostobaságokkal szemben.

A kisöreg heves mozdulattal feltette szemüvegét, okos kis
szemeiben harag lobbant.

– Ostobaságnak mondja? – kérdezte éles hangon. A maga
apja becsületes ember, és igazán nem illendő, hogy kritizálja a
dolgait. Én még egy szilánkot sem látok ennek a becsületes em-
bernek a szemeiben, de a magáéban, fiatalúr, egészen hatalmas
gerendát látok!
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– Jó sokba kerülhet neki ez a megtiszteltetés – gúnyolódott
Rudolf anélkül, hogy figyelembe vette volna a rendre igazítást. –
A pénzt jobb célra is fordíthatta volna.

– Például, ha magának adja? – kérdezte a kisöreg, közben
összehajtogatta zsebkendőjét, hogy megtörölgesse izzadtságtól
csillogó homlokát. – Ó, maga pióca, hát meddig akarja még…

– Doktor úr! – lobbant haragra Rudolf.

– Ugyan már, csak az igazságot mondtam, és az igazságot
mindenkinek el kell viselnie. Nem tűröm, hogy a jelenlétemben
kritizálja az apját. Az öregúrnak van gondja elég, maga csak fo-
kozza a vállán nyugvó terheket.

– Amennyiben? – kérdezte Rudolf nyugodtan. – Én a saját
lábamon állok, apám nem mondhatja, hogy áldozatot várok tőle.

A kisöreg kinyitotta tubákos szelencéjét, kicsippentett egy
szippantásnyit, aztán nagy igyekezettel lepöccintette mellényéről
a dohánytörmeléket.

– Mit állít? Hogy nem mondhatja? – kérdezte egyre inkább
nekihevülve. – Akkor mondja már meg, honnan szerzi a pénzt,
amit teli kézzel szór ki az ablakon? Azt hiszi, fogalmam sincs
róla, mennyit kereshet egy aranyműves segédje, ha szorgalmasan
dolgozik? Azt hiszi, nem tudom, hogy milyen életmódot enged
meg magának?

A fiatalember az ajkát harapdálva tüzes pillantást vetett a kisö-
regre, aki izgatottan forgatta ujjai között a tubákos szelencét. Ha
nem állt volna különös érdekében, hogy kímélje őt, minden bi-
zonnyal durva és sértő választ adott volna, mert ajkainak apró
rándulásai arról árulkodtak, hogy hatalmas vihar tombol benne.

– Amíg fiatal az ember, igyekszik élvezni az életet – vála-
szolta magára kényszerített közömbösséggel az ifjú. – Maga is
bizonyára élvezte annak idején, doktor úr.

– Persze, csak nem úgy, mint maga.

– Ugyan! Már nem is emlékszik rá.
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– Dehogynem, pontosan emlékszek rá. Az élettel szembeni
elvárásaim szerények voltak. Magának is így kellene tennie, hi-
szen tényleg nincs rá semmi oka, hogy túlzásba vigye. Egyébként
mit óhajt tőlem?

A fiatalember elmélyülten vizsgálgatta a dobozban lévő szi-
varjait. Sápadt arcára zavart kifejezés ült.

– Azt nem állítanám, hogy ne lenne teljes mértékben igaza –
válaszolta némi szünet után, miközben rágyújtott egy szivarra. –
Valóban nem a helyes úton járok.

– Na, ha tényleg belátja…

– Igen, valóban belátom, és elhatároztam, hogy felhagyok ez-
zel az életmóddal.

– Ezt teljesen komolyan mondja?

– Gondolja, hogy mondanám, ha nem komolyan gondolnám?

A kisöreg kutakodó tekintettel nézegette a fiatalembert, úgy
tűnt, igyekszik kifürkészni annak titkos gondolatait.

– Nos, ha komolyan gondolja, fiatalember, akkor ez dicséret-
re méltó elhatározás, és semmi okot sem látok, ami megakadá-
lyozhatná abban, hogy haladéktalanul végre is hajtsa. Ismeri
Wilde kisasszonyt?

Rudolf összerezzent, fel szeretett volna nézni a kisöregre, de
annak átható tekintete elől zavartan ismét lesütötte szempilláit.

– Azt hiszem, nem tévedtem, amikor néhány nappal ezelőtt
láttam magát belépni abba a házba – folytatta a doktor. A hang,
ahogyan megszólalt, éles volt és metsző, miközben jobb kezével
heves haragjában számtalanszor úgy tett, mintha a szappanos té-
gelyből rázná ki a vizet. – Tudja maga egyáltalán, hogy ki ez a
Fanny Wilde kisasszony? Na, szólaljon meg végre! Ne merje azt
állítani, tudja, hogy kicsoda. Senki sem tudja, és számomra a dics-
fény, mellyel a hölgy körülveszi magát, már régen elhalványodott.
Tényleg szép jelenség, ezt még az ellenségei is kénytelenek beis-
merni. Úgy lép fel, mint egy hercegnő, és úgy szórja maga körül a
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pénzt, mintha Fortuna pénzes zsákjának birtokában lenne, de mit
veszek be én mindebből? Azt állítja magáról, hogy árva, szülei
gazdagok voltak, és azért telepedett ide, mert élvezni szeretné a
vidéki levegőt. Na, jó étvágyat, mármint annak, aki mindezt beve-
szi! Néhány hónapja érkezett, hogy befogjon magának egy bale-
kot, aki elég ostoba ahhoz, hogy lépre menjen. Hát igen, fiatal
barátom, tényleg igazán sajnálnám, ha maga is egy ilyen balek
lenne!

A kisöreg egyre inkább feltúrázta magát. Szemei villogtak, és
barátságos arca komoly, szinte ellenséges kifejezést öltött, Rudolf
ábrázata azonban rezzenéstelen volt, úgy tűnt, mintha minden
elhangzott vádtól mentesnek érezné magát.

– Nem ismerem a hölgyet – válaszolta látszólag elfogulatla-
nul. Nem emlékszem rá, hogy valaha is láttam volna, és azt sem
tudom, hogy hol lakik.

– Na, annál jobb a maga szempontjából – folytatta az öreg,
zajosan lecsapva tubákos szelencéje fedelét. – Csak azt tanácsol-
hatom, hogy tartsa magát távol tőle. Egyébként sem hiszem, hogy
maga lenne az a férfi, akinek befogására ez a nő törekszik. Tehát
maradjon hű elhatározásához fiatalember, így könnyíthet az apja
vállait nyomasztó terheken is. Házasodjon meg, alapítson saját
üzletet, és igyekezzen előbbre jutni!

Megvető árny suhant át egy pillanatra a fiatalember arcán, a
kisöreg ezt azonban nem vette észre, mert azzal volt elfoglalva,
hogy megtöltse a kiürült poharakat.

– Könnyű ezt mondani – válaszolta Rudolf, pillanatnyi zava-
rában. – Adóssággal az ember nem köthet házasságot, és saját
vállalkozást sem alapíthat. Szüleimnek nem tehettek említést er-
ről, apám a maga módján elefántként értékelne egy szúnyogot, én
pedig a kemény, sértő szavakat képtelen vagyok elviselni. Ezzel
visszavetne a kocsmába, sőt szakításhoz vezethetne a szüleimmel.
Száz tallér kisegítene, törleszthetném az adósságaimat, rendezhet-
ném barátaimmal szembeni minden kötelezettségem, és új életet
kezdhetnék.
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– Folytassa! – szólt rá éles hangon az öreg anélkül, hogy te-
kintetét levette volna a fiatalemberről.

– Hát ez volt az, amit el akartam mondani önnek, doktor úr,
arra gondoltam, ha lenne olyan jó…

Itt félbehagyta. Tekintete számított a mondat befejezésének,
mellyel az öregre nézett.

– Száz tallér! Hm, hm, ej, ej – válaszolta a doktor, törékeny
kezét hevesen lóbálva. – Milyen higgadtan ejti ki ezt a sokat mon-
dó szót.

– Természetesen kiállítanék önnek egy adóslevelet.

– Még ez is! Csak attól tartok, még annyit sem érne, mint a
papír, amelyre írták. Na, ne nézzen rám olyan dühösen, fiatalem-
ber. Ha szőröstől-bőröstől le akar nyelni, akkor szóljon bátran,
hogy előtte levegyem a csizmáimat! Azt gondolja, hogy gazdag
ember vagyok, he? Azt hiszi, olyan jóindulatú vagyok, hogy
hagynám magam megnyúzni? Na, hát ebben csalódni fog, és nem
én leszek az oka, ha a csalódás fájni fog magának. Tudja, nekem
is van egy fiam. A fiatalember ügyvédnek készülő gyakornok, és
hát édes istenem, valamelyest könnyelmű, de ha odajönne hozzám
és elmondaná, szeretne megkomolyodni, megházasodni, és saját
otthont alapítani, csak ezt megelőzően szabadítsam meg őt az
adósságaitól, én mondom, ha így tenne, azonnal a zsebembe nyúl-
nék, és teljesíteném kívánságát. Nos, hát forduljon ön is az apjá-
hoz. Beszéljen vele nyíltan, és ő bizonyára nem fogja megtagadni,
hogy segítsen.

Rudolf remegő kézzel megragadta a poharát, bosszúság és ha-
rag villant izzó szemeiben.

– Megaláztam magam ön előtt – válaszolta rekedt hangon –,
apám előtt viszont nem tenném meg.

– Persze, mert kénytelen lenne felsorolni teljes bűnlajstromát.

– Nem azért, hanem…
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– Az igazi ok az, fiatalember, hogy tart apja jogos szemrehá-
nyásától. Mindeddig sikerült bizonyos dolgokat eltitkolnia előle,
ami mindenesetre szakításhoz vezetett volna. Nem az az óhaj,
hogy szeretné őt megkímélni a bánattól, hanem a bíróságtól való
félelem mozgatja önt. Álarc mögé bújva akarja becsapni az apját.
Ezen kívül azt sem tartom titokban, hogy elhatározásának őszinte-
ségét sem hiszem el. Maga pillanatnyilag a terhessé vált adósságát
akarja csökkenteni, és aztán vidáman tovább lépegetni az eddigi,
megszokott útján. Ó, jól ismerem én az embereket, milyen köny-
nyelműen köveznék ki szívesen maguk előtt jó szándékkal életük
legközelebbi útját. A maga lábai alatt nem maradna szilárd a talaj,
mert már holnap feltépné újra!

Némán, elfojtott haraggal nézegette a fiatalember a szivarjának
füstfelhőjét, majd álnok pillantást vetett a kisöreg arcára.

 – Tehát nem hajlandó segíteni – válaszolta. – Bolond voltam,
hogy az ön segítségére számítottam.

– Kérhet tőlem bármit, amit csak akar, de előbb bizonyítsa
be, hogy méltó a barátságomra! – kiáltotta a kisöreg haragosan,
tenyerével az asztalra csapva. – Nem hiszek a jó szándékában. Jól
tudom, hogy olyan emberekkel érintkezik, akiktől nem tud meg-
szabadulni, és sem ereje, sem bátorsága nincs hozzá, hogy ezt a
lépést megtegye. Biztos vagyok benne, hogy maga volt az, akit
azon az estén bemenni láttam Wilde kisasszony házába. Úgy gon-
dolom…

– Azt hiszi persze, hogy maga mindent tud – szakította félbe
Rudolf gúnyosan. – Mindenbe beleveri az orrát, és teljesen feles-
leges próbálkozás, hogy az ember jobb belátásra bírja. Csak meg-
ismételhetem, hogy tévedett, és kénytelen vagyok ráhagyni magá-
ra, hisz-e nekem, vagy sem.

Mérhetetlen rossz kedvében kiejtett szavai után fel akart állni,
de a kisöreg kezét a karjára téve olyan barátságos hangon kérlelte,
hogy maradjon még, amivel ismét felébresztette Rudolf lelkében a
reménységet, hogy kívánsága esetleg mégiscsak teljesülhet.
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– Fontolja meg mindazt, amit elmondtam magának – vála-
szolta az öreg jóindulatúan. Gondolja meg, van-e elég bátorsága
és ereje egy elhatározáshoz és annak végrehajtásához. Ha ered-
ményre jutott, akkor majd tovább beszélhetünk róla. Már csak az
apja miatt is segíteni szeretnék, és ha megteszem, akkor annak
úgy kell történnie, hogy tényleg alaposan segítsen magán.

Egyre erősebben jelentkeztek az irónia és keserűség vonásai a
fiatalember arcán, és már éppen egy meglehetősen heves választ
akart adni erre az igen tisztességes megjegyzésre, amikor hirtelen
feltépték az ajtót, és belépett egy férfi, aki nyilvánvalóan téved-
hetett a vendéglő kiválasztásában, mert sokkal inkább hasonlított
egy csavargóra, mint azokra a vendégekre, akik be szoktat térni
ebbe a bormérésbe.

Magas volt és szikár, sovány, csontos alkat, feltűnően hosszú
ívelt orral, igen magas homlokkal, alatta nagy szemei fürkésző sas
szemeiként villogtak, és keskeny ajkai körül gúnyos, mindent
megvető vonások rándultak.

Szürke haja sima sörényként omlott a vállára, és a szürke, alul
csúcsos kecskeszakálla a markáns, napbarnított arcának merész,
vakmerő kifejezést adott. Feje és alkata Don Quijote de la Mancha
nemes lovagéra emlékeztetett. Kiváló modelljét nyújthatta volna a
bolyongó lovagnak.

Szürke öltöny ruházata a legdurvább vitorlavászonból készült,
fehérneműje igen elhanyagolt, kalabriai kalapja gyűrött, és róka-
vörös csizmáinak sarka már régen teljesen elkopott.

Kezében kis batyut és egy bütykös botot szorongatott.

Az idegen megpillantásakor a kisöreg szemmel láthatóan döb-
benten felugrott, apró szemei tágra nyíltak, és úgy meredt az ide-
genre, mintha hirtelen a föld alól egy borzalmas, fenyegető kísér-
tet bukkant volna fel előtte.

– Úgy tűnt, az idegen nem vette észre, milyen döbbenetet
váltott ki megjelenése a vendéglőben. Botját, kalapját és batyuját
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bedobta az egyik sarokba, megrázta szürke sörényét, és türelmet-
lenül meghúzta a csengőzsinórt.

– Uram isten, tényleg ő lenne az, vagy mégsem? – suttogta a
kisöreg, reszkető hangon.

– Ez meg ki? – kérdezte Rudolf halkan.

– Ah, annak idején maga még gyerek volt, és nem ismerte őt
– válaszolta az öreg, tekintetével változatlanul az idegenre mered-
ve. – Minél tovább nézem… Na várjon csak, már jön is a ven-
déglős.

Az idegen leült az egyik asztalhoz, háttal az ajtó felé.

– Mit akar itt? – szólította meg a gazda mogorván, borúsan
összevonva szemöldökét a vendég megpillantásakor.

– A szikár ember lassan felé fordult, mire a vendéglős ajkait a
meglepetéstől halk felkiáltás hagyta el.

– Különös kérdés – válaszolta amaz fanyar gúnnyal. – Sze-
rintem aki ide betér, az bort akar inni.

– Úristen! – ez a festő – kiáltott fel a gazda, mintha nem is
fogta volna fel az idegen szavait.

– Úgy, tehát még megismer? – kérdezte a vendég, akinek sa-
játos fény csillant meg a szemeiben. – Ez a zsenialitás jele, ami
sohasem változik meg, sem az idő múlása, sem a klíma változása
nem árt meg neki. Én viszont alig ismerem meg magát. Úgy tűnik,
hogy kicsit elhízott, leginkább egy két lábon járó boroshordóra
emlékeztet. Na, induljon, Falstaff barátom, és gondoskodjon róla,
hogy kapjak gyorsan egy hideg italt.

– A festő! – ismételte meg a vendéglős, aki képtelen volt ma-
gához térni csodálkozásából. – Istenem, hát mégsem fulladt meg
annak idején?

– Feltennék magának egy kérdést – szólalt meg nevetve a
festő, megrázva sörényét. – Egy jogos kérdést. Diliházba tértem
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én talán be? Kapja össze magát végre, és hozzon nekem egy pa-
lack Niersteinert! Kiszikkadt szájpadlásom hűs nedűre vágyik.

A vendéglős a fejét csóválta, nyilvánvalóan nem értett meg
minden szót, mivel vendégének durvaságaira nem válaszolt.

– Hé, hát nem ismer meg? – kérdezte a kisöreg, tubákos sze-
lencéjével kínálva a szikár embert.

A festő héjaszemei kutakodva fürkészték a kis uraság barátsá-
gos arcát, miközben szikár ujjaival tapintatlanul belemarkolt a
tubákos szelencébe.

– Maga Beier, a borbély – válaszolta hűvösen.

– Jobban mondva a járadékos Beier – javította ki a kisöreg,
büszkén felvetve a fejét.

– Még, hogy járadékos! – gúnyolódott a festő, kinyújtva
hosszú lábait, és kezeit nadrágjának zsebeibe süllyesztve. Ilyen jól
jövedelmezett a szakállnyírás? A művészet fut a kenyér után, a
művész éhen hal az országúton, miközben a szakállvakarók saját
hintóikkal járnak. Micsoda nyomorúságos korban élünk, és aligha
fog javulni a helyzet a következő évszázadban.

– Elnézést, de a lottón nyertem – vágott szavába az öreg, mi-
közben keze hatalmasat rázott a képzelt szappanos tégellyel. –
Rudolf, ez az úr itt, apjának eltűnt fivére!

A fiatalember hirtelen felugrott a helyéről, elképzelni sem tu-
dott egy ilyen leleplezést.

– Ez teljességgel lehetetlen – szólalt meg döbbenten. – Ró-
zsika apja húsz évvel ezelőtt belefulladt a folyóba.

Ironikus mosoly futott végig a festő arcán, miközben héjasze-
meivel élesen végigmérte a fiatalembert.

– Maga Mathias vagy Theodor Bauerband fia? – kérdezte
anélkül, hogy a legcsekélyebb mértékben változtatott volna ké-
nyelmes helyzetén.
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– Mathias fia – válaszolta a kisöreg. – A fiatalúr is a művé-
szetet választotta, ő ugyanis aranyműves.

A szikár férfi elégedetten bólintott, majd szutykos kezét az
asztal felett kézfogásra nyújtotta.

– Belőled sem lesz Benvenuto Cellini, fiacskám – mondta
metsző gúnnyal, ha pedig mégis, akkor az a te szerencsétlenséged!
A műalkotásokat manapság a porba tapossák, a tömeg csak a
mindennapos, triviális dolgokra tart igényt! Ha tényleg igazi mű-
vész vagy, akkor nemsokára közel kerülünk egymáshoz, és gyak-
ran fogunk még beszélgetni erről a témáról. Hé Falstaff! Mikor
jön már végre az a bor?

– Igyon velünk, hívta meg őt a kisöreg, miközben Rudolf szi-
varral kínálta nagybátyját, aki azt egyetlen köszönő szó nélkül el
is fogadta.

– Még mindig alig hiszem el – szólalt meg a vendéglős, aki
ebben a pillanatban tért vissza. Itt errefelé egy percig sem kétel-
kedett senki, hogy maga annak idején tényleg megfulladt.

– Gondoltam – válaszolta gúnyos hangon a festő, szürke sö-
rényét egyetlen heves mozdulattal hátra vetve. Természetes volt,
hogy így végzi egy művész, akit a gonoszság, irigység és ármány
a kétségbeesés karjaiba hajtott. Gondolom, senki sem hullatott
könnyeket, amikor kalapomat megtalálták a folyó partján.

– Csak a hitelezői sírdogáltak csendesen – viccelődött a kisö-
reg.

– Na persze, a hitelezőim! Miért fenyegettek az adósok bör-
tönével? Nyugalmat kerestem előlük, a csőcselék még az óceán
túlpartján is a nyomomba eredt volna, ha nem rendezem meg
olyan ügyesen a szomorújáték utolsó felvonását.

– Na, és mi volt a helyzet odaát? – kérdezte kíváncsian a ki-
söreg.

A szikár ember vállát megvetően vonogatva sűrű füstfelhőt fújt
a kérdező képébe.
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– Odaát a dohány legalább jobb volt, mint ez a gaz – vála-
szolta. A rózsák ott sem a művész számára nyílnak. Úgy jöttem
vissza, mint ahogyan kimentem, szegény ördögként, akit már a
bölcsőben is az éhezők dalával ringattak.

Mivel erre a megjegyzésére senki sem válaszolt, a festő fel-
nyitotta szemeit, és mivel mindenki csodálkozva tekintett rá, fel-
nevetett.

– Most azt fontolgatják, hogy ilyen körülmények között miért
jöttem vissza? – kérdezte, lassan átvetve egyik lábát a másikon. –
A családom számára persze nem lesz kellemes meglepetés, és a
gyermekemre sem számíthatok, ha egyáltalán még él, mivel bizo-
nyára annyi mindent meséltek neki az apjáról, hogy… De ugyan
már, mit számít mindez nekem. Egyszerűen látni akartam még
egyszer a hazámat. A hazáját senki sem képes elfeledni.

Kezével lassan végigtörölte homlokát, majd egy ideig a sze-
mein pihentette, aztán lejjebb eresztette hegyes kecskeszakállára,
mellyel aztán hosszasan játszadozott.

– Barátságos, szívélyes fogadtatásban lesz részed, bácsikám –
szólalt meg Rudolf több szívélyességgel, mint amit vártak volna
tőle, akik ismerték. – Meg vagyok győződve róla, hogy Rózsika is
örülni fog.

– Hagyd csak ezt, fiacskám – szólt közbe barátságos hangon
a festő. Majd meglátjuk, hogyan lesz. Nem akarok már a mai nap
beesni a házukba, holnapig várok még ezzel. Addigra a szóbeszéd
tájékoztatni fogja őket arról, hogy feltámadtam a holtak közül.

Utolsó szavainál jelentős tekintettel nézett a kisöregre, aki
nagy igyekezettel polírozta csillogó koponyáját.

– Ma nem is találna otthon senkit – mondta a kisöreg, akit
bosszantott a festő tekintete. – A fivére, Mathias lett idén a lö-
vészkirály, és a kis hercegnő, a maga lánya a királynő. Az egész
család egy órával ezelőtt indult útnak a koronázási ünnepségre a
„Fehér szarvas”-ba. Hé, kocsmáros! Küldjön nekünk még egy
üveg Niersteinert!
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– Lövészkirály! – ismételte a festő gúnyos mosollyal. – Na,
felőlem, mit érdekel ez engem! A két fivérem közül Mathias állt
közelebb hozzám, hogy megy a sora?

– Saját háza van, virágzó üzleti vállalkozással – válaszolta az
öreg. – Annyira azért nem vitte, mint Theodor fivére.

– Ő talán dúsgazdag lett?

– Gazdag, előkelő és végtelenül büszke.

A szikár férfi felemelve fejét kérdő tekintettel nézett rá. Mar-
káns képén gyűlölet, bosszúság, csalódottság és elfojtott düh sa-
játos keveréke tűnt fel, izzó tekintete mellett.

– Tehát mégsem igaz, hogy az igazságtalanság nem gyara-
pítja a vagyont! – kiáltotta, beleremegve haragjába. – Ha lenne
igazság ezen a földön, koldusbottal a kezében kéne ajtótól ajtóig
támolyognia, öreg, gutaütött Lázárként. Vagy börtönben kéne
ülnie a rokka mögött! – fűzte még hozzá, rekedt hangját csillapí-
tani igyekezvén. – Gazdag, előkelő és büszke! Mindig is dölyfös
de mindemellett korlátolt ember volt, akinek egy nürnbergi ké-
peslap éppúgy tetszett, mint egy igazi Rubens.

– Viszont ezzel szemben sokkal jobban tudott számolni –
kapcsolódott be a gondolatmenetbe a kisöreg. – Ezt kétségtelenül
be is bizonyította. Egy bizonyos von Wurzer kisasszonyt vett fele-
ségül. A fiatal hölgynek a nemesi címén kívül semmije sem volt.

– Mit számít ez? – vetette közbe a szikár ember keserű han-
gon. Volt neki saját pénze elég.

– Annak idején még nem!

– Apánk halála idején már volt neki elég, uram – kiáltotta a
festő, akkorát csapva tenyerével az asztalra, hogy összekoccantak
a poharak. – Elhiszi ezt nekem, vagy sem?

Fenyegető tekintetét a kisöregre szegezte, annyira vésztjóslóan,
mintha arra akarná figyelmeztetni, hogy agyoncsapja, ha legcse-
kélyebb mértékben is kétségbe merné vonni a véleményét.
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– Elhiszi nekem? – kérdezte még egyszer.

– Ha maga mondja.

– Igenis, én mondom, magam fogom neki még egyszer a ké-
pébe mondani, hogy becsapott és meglopott bennünket. Ismerte
maga az apámat?

– Hát persze, hetenként kétszer is meglátogattam. Kedves, jó
ember volt!

– Ezt most hagyjuk inkább. Mások azt állítják, zsugori alak-
nak számított. Nem is tudja, hogy uzsorás volt?

– Igen, jól emlékszem, szokott pénzt kölcsön adni.

– Nos, hát aki ilyesmivel foglalkozik, annak kell, hogy pénze
legyen. Neki pedig volt pénze, ezt biztosan tudom.

– Tényleg volt pénze, válaszolta a kisöreg elgondolkodva,
miközben Rudolf fokozódó csodálkozással nézett hol rá, hol pedig
nagybátyjára.

– És amikor meghalt, semmit sem találtunk az irodájában a
pult mögött lévő nagy ládában – kiáltotta a festő rekedten.

– Semmit sem? – kérdezte Beier, felkapva kopasz fejét. Én
mégis úgy emlékszem…

– Ugyan már, mindössze vacak három vagy négyezer tallérról
volt szó. Az egész házat átkutattuk anélkül, hogy találtunk volna
valamit. Theodor azonban tudta, hol van elrejtve a pénz. Az öreg a
kezei között halt meg. Amikor mi értesülvén a gutaütésről, és
hazarohantunk, már halott volt. Meggyónt, mielőtt kilehelte a
lelkét, minden bizonnyal elmondta a fiának, hol rejtette el a pénzt.
Ez olyan világos, mint a nap.

A kisöreg feltolta orrán a szemüveget, és rendreutasító tekin-
tettel nézett a szikár emberre.

– Hogyan állíthatja ezt, ha nem tudja bebizonyítani? – kér-
dezte felháborodva. – Az ilyesmi bűncselekménynek számít, amit
a törvény börtönnel büntet, tisztelt uram, jó, ha ezt meggondolja!
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Továbbá fontolja meg azt is, hogy nem négyszemközt társalgunk,
és az ember, akit ezzel a bűncselekménnyel vádol, egyik legelső
és legmegbecsültebb polgárunk!

A festő felállt székéről, és poharának tartalmát ledöntötte hosz-
szú gégéjén, majd elkezdett fel-alá járkálni a nem túl nagy helyi-
ségben, miközben teljesen közömbösnek tűnt számára, hogy in-
dulatos sétája közben hol valamely abrosszal, hol egyik-másik
székkel került finomnak nem nevezhető érintkezésbe.

– Ez annak a védelemnek az előnye, melyet a törvény biztosít
vagyonos polgárainak! – gúnyolódott, hosszú karjaival vadul ha-
donászva a levegőben. Ha egy szegény ördög ellop egy kenyeret,
hogy csillapítsa gyermekei éhségét, a törvény megbecstelenítő
büntetést szab ki rá, de ha egy tekintélyes polgár meglopja a roko-
nait, a törvény megvédi őt a meglopottak bosszújától. Vajon miért
vásárolta meg az a szélhámos olyan gyorsan apánk házát?

– Maga talán nem értett egyet ezzel? – kérdezte a kisöreg
mérsékelt nyugalommal.

– Tényleg nem, de Mathias beleegyezett. Nem akart össze-
veszni a fivérével, én pedig erőszakkal nem tudtam megakadá-
lyozni!

– De a házat mégiscsak el kellett volna adni – vetette közbe
Rudolf, úgy érezvén, hogy védelmébe kell vennie a bankárt. Mé-
giscsak jobb volt, hogy…

– Holla, hát innen fúj a szél? – kiáltott közbe a szikár ember
hatalmasat csapva a levegőbe. – Hát az a gazdag ember mindenkit
megvesztegetett?

– Én nem vagyok a nagybátyám barátja – válaszolta Rudolf,
állva a festő lángoló tekintetét.

– Tényleg nem? Annál jobb! Akkor remélem, hogy jó barátok
leszünk!
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– A kisöreg a fejét csóválta, mintha azt akarná mondani, nem
osztja ezt a reménységet, aztán lassacskán kikortyolgatta a poha-
rát.

– Ha idős apjuk kincseket hagyott volna hátra, akkor azt
megtalálták volna a vasládában – válaszolta. – Puszta vélekedés
alapján senkit sem lehet megvádolni.

– Én mégiscsak megteszem, és tudom, hogy jogom van rá. A
képébe fogom vágni a vádjaimat. Apám életében gyakran utalt a
vagyonára, de nem lehetett kiokosodni rajta, viszont ha ki kell
mondanom szubjektív véleményem, akkor úgy vélem, hogy a
pincében volt egy titkos rejtekhelye, amit viszont már senki sem
tud felkutatni és bizonyítani, mert aki kifosztotta a rejtekhelyet,
minden bizonnyal el is tüntette a nyomokat.

– A pincében? – kérdezte a kisöreg elgondolkodva.

– Igen, a pincében! – ismételte meg a szikár ember, aki ekkor
megállt előtte, haragosan megrázva szürke sörényét. – Maga
gyakran járt abban a házban. Sohasem kapta rajta az öreget, hogy
zavartan került elő a földalatti helyiségekből?

– Nem! Ilyen tényleg nem fordult elő – vágott a szavába
bosszúsan a kisöreg. – Annak idején sokat fecsegtek ilyesmiről,
én azonban ügyet sem vetettem a pletykákra, mert egész egysze-
rűen nem tartottam többre üres, ostoba locsogásnál. Ha abban a
reményben tért vissza, hogy valamit ki tud deríteni, akkor minden
bizonnyal keserű csalódás fogja érni, tisztelt uram. Csak viszályt
vet, és gyűlöletet arat.

Szavai közben felemelkedett, kalappal és botjával a kezében
megállt a szikár férfi előtt, dacosan, szinte kihívóan nézve fel rá.

– Most átmegyek a „Fehér Szarvas”-ba – fordult némi szünet
után Rudolf felé. – Ha van kedve elkísérni, nekem az is megfelel,
ha viszont itt akar maradni, azt tanácsolom, ne hagyja magát von-
tatókötélre venni ettől az embertől.

A festő gúnyosan felnevetett, a fiatalember pedig elvörösödött
felháborodásában.
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– Azt hiszem, eléggé felnőttem már ahhoz, hogy tudjam, mit
tehetek, és mitől jobb, ha távol tartom magam – válaszolta Rudolf,
haragos pillantást vetve a kisöregre, aki erre közömbösen vono-
gatta a vállát. – Nagybátyámnak fogok társaságot nyújtani, hogy
felvilágosítsam őt családunk körülményeiről. Később talán én is
átjövök.

– Talán! – kiáltott fel a festő gúnyos hangon. – Én viszont
nem megyek át, ezt elmondhatja a bátyámnak, hogy megnyugtas-
sa őt. Zsákvászon ruhám rossz illusztráció lenne a flitteres báli
ruhához, amit a vén bolond magára öltött. Majd holnap jövök, az
én ügyem nem annyira sürgős, mivel különösebb, barátságos fo-
gadtatásra semmiképpen sem számíthatok. Minden jót!

Rekedt hangon felnevetett a kisöreg háta mögött, aki a bosszú-
ság látható jeleivel távozott, hangosan becsapva maga mögött az
ajtót. Aztán visszaült unokaöccséhez, hogy elcsevegjen vele a
család viszonyairól.

III.

Mathias Bauerband mesternek valóban nem lehetett volna jobb
választása, amikor a szükség úgy hozta, hogy az általa ismert höl-
gyek közül királynőt kell választania.

A bálteremben egyhangú volt a vélemény Rózsika elbűvölő
szépségéről, és nemes, méltóságteljes tisztességéről. Helene telje-
sen háttérbe szorult mögötte.

A fiatal férfiak egymással versengtek, hogy hódolatukat fejez-
zék ki az ünnep királynőjének, és Mathias Bauerband büszkeség-
gel vette tudomásul szépséges unokahúgának diadalmas ünneplé-
sét.

Helene és anyja szívében irigység ébredezett, de igyekeztek
elnyomni azt. Szerették Rózsikát nemes karaktere miatt, és nem
sajnálták tőle az örömet, mely a széplány szemeiben tükröződött.
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Mathias mester nyitotta meg a bált a kis hercegnőjével, és
amikor visszakísérte őt a székéhez, a családhoz egy fiatalember
közeledett, akinek megpillantásakor a mester összevonta szemöl-
dökét, miközben Rózsika szemeiben az öröm sugarai villantak fel.

A fiatalember, aki elegáns báli öltözetében könnyedén és biz-
tonsággal mozgott, Hermann volt, Bauerband bankár fia, ugyanaz,
akiről Mathias mester már gyanította, hogy meghódította Rózsika
szívét.

Magas, karcsú alakja és arányos arcvonásai előnyös benyomást
keltettek. Egy olyan férfi jelensége volt, aki alapos nevelés mellett
már korán kóstolgatni kezdte az élet élvezetét, és a társadalom
széles köreiben szerzett tapasztalatokat. Ez szinte világosan lát-
szott fásult arcvonásain. Aki meg akarta fejteni ezeket az arcvoná-
sokat, az felismerhette az túlzott élvhajhászást, és belepillantva
sötét, izzó szemeibe, fellobbanó szenvedélyek jeleit ismerhette fel,
melyek minden bizonnyal elfojtották a szív nemes érzelmeit.
Azért közeledett, hogy kifejezze hódolatát az ünnep királynőjé-
nek, és Rózsika ajkain örömteli mosollyal fogadta ezt a hódolatot.

Anélkül, hogy figyelembe vette volna nagybátyja barátságtalan
pillantását, helyet foglalt a lány mellett, aztán a két másik hölgy
felé fordulva feléjük is olyan finoman ejtett ki néhány hízelgő
szót, hogy Helene és anyja minden bizonnyal igencsak megtisz-
telve érezhették magukat.

Rózsika késlekedés nélkül elfogadta felkérését a táncra, és
amikor nemsokára Konrád is megjelent, számára már csak egyet-
len szabad tánc maradt, amiről Hermann jelenléte miatti rossz
hangulatában eltekintett azzal a kifogással, hogy nem kedveli a
keringőt, és ma egyébként sincs kedve táncolni.

Mathias mester komoly, rendreutasító pillantást vetett felé,
anyjuk kedvetlenül csóválta a fejét, Rózsika pedig sértődötten
tekintett rá, a bankár fia azonban, miközben aranyozott lornyettjén
keresztül becsmérlő pillantást vetett unokafivérére, felnevetve
megjegyezte, hogy Konrád rendkívül rossz hangulatot hozott ma-
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gával, és ilyen körülmények között jobb, ha az ember otthon ma-
rad.

Rózsika igyekezett kimagyarázni unokatestvérét, de mielőtt
ehhez hozzájutott volna, Helene felemelkedett, és arra kérte báty-
ját, hogy kísérje el őt a büféhez.

Konrád a karját nyújtotta, és kimentek. A szülők aggódó te-
kintettel néztek utánuk.

– Kérlek, ne rontsd el az örömünket – szólt hozzá Helene,
amikor már kettesben voltak odakint a bátyjával. – Valamennyi-
ünket kellemetlenül érinti, hogy Hermann ránk erőszakolta magát.

– De Rózsika mégiscsak jó néven vette – válaszolta Konrád,
kinek becsületes arcán sötét árnyak jelentek meg. – Helene, ha
Rózsika képes lenne szeretni ezt az embert… de nem, ezt nem
akarom elhinni, nem is szabad gondolnom rá!

Helene részvéttel tekintett testvérére, és érezte, hogy annak
karja mennyire megremegett.

– Ha mégis így lenne, senki sem szólhatna bele – suttogta
megindultan. – Egy fiatal szív szerelme törékeny virág, amit dur-
va kézzel nem szabad megérinteni. Az életen számtalan út vezet
végig, Konrád, és ritkán olyan szerencsés az ember, hogy szívesen
választott úton járhatna végig. Valami ellenszenvet érzel Hermann
iránt?

– Valami ellenszenvet? – kérdezett rá Konrád erőltetett nyu-
galommal. – Ó, nem egyet, többfélét is, nagyon sokfélét. Biztos
vagyok benne, hogy sohasem lenne képes boldoggá tenni Rózsi-
kát.

– Ezt meg honnan tudhatod? És ha tényleg szereti?

– Akkor a szerelmére méltatlan férfit szeret.

– Pszt, halkabban, Konrád! Ha valaki kihallgatná a beszélge-
tésünket, holnap az egész város tudná, hogy bizalmatlan vagy az
unokatestvéreddel szemben azért, mert udvarol Rózsikának! Légy
okos és türelmes, a nap nem mindig úgy végződik, ahogyan el-
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kezdődik, és egyelőre még semmi okod sincs rá, hogy féltékeny
legyél és eltemesd reménységeidet!

Gondolataiba elmélyedve Konrád hosszasan bámult csendben
maga elé, csak ajkainak görcsös rándulásai árulkodtak a benne
dúló hatalmas viharról.

– És ha mégis szereti őt? – mormolta maga elé. – Ezt képte-
len vagyok felfogni, de mégiscsak így kell lennie. Láttam a sze-
meiben, hogy Hermann nem közömbös a számára.

– Ha kapcsolatuk az égben köttetett, úgysem tudod őket szét-
választani – válaszolta Helene meleg részvéttel. – Rózsika kedvel
téged, ezt biztosan tudom, de ha csak testvéri szeretetet érez irán-
tad, akkor ezzel a szeretettel meg kell elégedned, Konrád! Min-
dezt már jókor előre láttam. Rózsika gyakran látogatta meg roko-
nainkat, Theodor bácsinak szokása, meghívni őt. Ilyenkor gyakran
gondoltam, hogy Hermann több figyelmet fog fordítani a szép
lányra, mint amennyi kedvedre lenne. Rózsika mindeddig egyet-
len szót sem szólt nekem erről, bizonyára még nem tartotta szük-
ségesnek, hogy megossza velem szíve titkát, én pedig nem akarok
tolakodó lenni ezzel a titokkal kapcsolatban. Így tanácsot sem
adhattam, nem figyelmeztethettem. Miért is tettem volna, hiszen ő
maga is tudja, hogy mennyire kedveled őt, de ha úgy kívánod,
akkor holnap beszélek vele. A ma esti bál eseményei kedvező
alkalmat nyújtanak erre. Azt hiszem, sikerülni fog nekem, hogy
egy pillantást vessek szíve legmélyebb titkaiba.

– Nem, nem! – szólt közbe Konrád hevesen. – Ne tedd ezt,
kérlek! Inkább választom a bizonytalanságot, mindaddig, amíg
bízhatok benne, hogy viszonozza a szerelmemet.

– Nos, ha így gondolod, hagyjuk, hogy a dolog alakuljon a
maga útján. – válaszolta a lány jóhiszeműen. – Úgyis minden úgy
történik, ahogyan történnie kell. Most vissza kell térnem a terem-
be, a tánc rögtön kezdődik, és már alig várom. Ott jönnek a barát-
nőim, csatlakozok hozzájuk, ha nem akarsz elkísérni. Légy barát-
ságos, Konrád, az embernek néha akkor is barátságosnak kell
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tűnnie, ha a szíve ezer sebből vérzik. Rámosolygott a bátyjára,
könnyedén megszorítva annak kezét, és elindult a barátnői felé.

Konrád néhány szót váltott a lányokkal, aztán gondolataiba
mélyedve átment a csapszékbe. A báltermet kerülte, mert nem
akart találkozni az unokatestvérével, de itt sem időzött sokáig. Túl
sokan szólították meg, akik beszélgetni szerettek volna vele, aztán
a levegő is olyan fülledt volt odabent. Úgy érezte, menten meg-
fullad, ha tovább marad. Lement a vendéglő mögötti kertbe. Oda-
kint a friss levegőn végre szabadon fellélegezhetett.

 Milliónyi csillag vonult békésen odafent az égen. Az éjszakai
szellő hatására csendesen sustorogtak a fák és a magányos vándor
lábai alatt finoman meg-megzörrent az őszi szél által lerázott szá-
raz avar.

 A fiatalember belépett egy lugas alá, és letelepedett az egyik
padra. Tekintete feltévedt a bálterem megvilágított ablakaira,
melyek mögött elsuhantak a táncoló párok árnyai.

Úgy érezte, mintha egy ellenállhatatlan erő vonzaná őt oda, a
kedvese közelébe, akit mindenek felett szeretett. De mit is keresne
ő ott? Hiszen ő közömbös volt iránta, egy másik karjaiban ringat-
tatta magát, sötét szemeiből pedig boldogság és öröm sugárzott.

Ó, mennyire gyűlölte azt a másikat! Görcsösen szorultak ököl-
be kezei, miközben izzó tekintete az ablakokra meredt! De egyál-
talán volt neki joga arra, hogy gyűlölje vetélytársát? Tehetett ő
szemrehányást Hermannak, hogy tisztességtelen fegyverrel küzd
ellene? Ó, amaz mindig becstelenül viselkedett, már annak idején
is, amikor még együtt jártak iskolába.

Jellemének álnoksága már akkor is előtérbe került, ezért Kon-
rád elidegenedett tőle. Még pontosan emlékezett vissza azokra az
évekre.

Hermann gonosz ravaszsággal gyakran igyekezett vétkes cse-
lekedeteit unokafivérének gyanúsításával elhárítani magáról.
Alattomos rosszindulattal gyakran bántotta meg őt azzal, hogy
csak egy szegény kézműves fia, és nem számíthat másra, csak
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arra, hogy belőle is kézműves lesz, miközben ő, a gazdag bankár
fia a társadalom legmagasabb fokára léphet.

Igen, rosszindulatával és beképzeltségével már annak idején a
gyűlölet szikráját vetette unokafivére szívébe, és ez a szikra többé
már soha nem hunyt ki, és bármikor hirtelen lángra lobbanhatott.

Útjaik hamarosan szétváltak, Hermann magasabb iskolába
kezdett járni, Konrádnak pedig apja gyalupadja mellett kellett
megismernie az élet terheit és fáradalmait. Ritkán találkoztak. Az
asztalosmester családja nem érintkezett a bankár családjával, az
utóbbi házában eluralkodó büszkeség áthatolhatatlan gátat képe-
zett a két család között.

Csak Rózsika látogatta meg olykor Theodor bácsikáját. Ki is
tilthatta volna meg ezt neki?

Konrád sohasem gondolta volna, hogy ezek a látogatások Ró-
zsikára vonatkozó vágyainak és reménységeinek halálos döfést
adhatnak. Hogyan is sejthette volna, hogy a büszke bankár gazdag
és beképzelt fia annyira lealacsonyodna, hogy egy szerény lány
szerelmére pályázzon?

Végiggondolva most a történteket, képtelen volt felfogni, mi-
ként volt lehetséges, hogy oly nyugodtan és gyanútlanul nem vette
észre ezt a veszélyt, és hagyta bekövetkezni anélkül, hogy sejtel-
me lett volna róla.

A fiatalember ismét fellángoló tekintettel nézett fel a kivilágí-
tott ablakokra. Legszívesebben felsietett volna, hogy élet-halál
küzdelemre szólítsa fel vetélytársát.

Nyugalom, szegény ember, még nincs oda az utolsó remény-
ség, amit magaddal kell vinned a sírba, még nem következett be a
végső, fájdalmas lemondás, amiben a sors részesíthet! Az élet
útjai nem mindig simák és zökkenőmentesek, csak akit a saját
sorsával vívott küzdelem acélosít meg, lépheti át derűs bátorság-
gal a kiálló éles köveket!
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Élénk, színes képekben vonult végig a múlt Konrád lelki sze-
mei előtt, és ezekről a képekről Rózsika mély érzésű tekintete
mosolygott rá.

De hát végül is mindent elveszített volna? Biztos lenne, hogy
kénytelen lemondani arról a boldogságról, melyben annyira re-
ménykedett?

Nem, erről még nem bizonyosodott meg, és talán csak tőle
függ, hogy biztosítsa magának azt a boldogságot, melyet lelki
szemei előtt már összeomlani látott.

Nem lehet jó módszer, ha addig vár, míg Hermann megelőzi.
Ki kell mondania a döntő szót, amely bizonyosságot szerezhet
számára.

Igen, ezt kell tennie. Rózsikának meg kell  tudnia, mennyire
bensőségesen és izzón szereti, és ha azt válaszolja, hogy nem
tudja viszonozni szerelmét, akkor… A világ oly tágas, és a messzi
távolban talán elfelejtheti azt a képet, mely odahaza állandóan
szemei előtt lenne.

Konrád bátran felemelte a fejét, ez az elhatározás lecsillapította
a benne dúló vihart.

Fel akart emelkedni, és vissza akart indulni a bálterembe. Most
már nyugodtan odaléphetett a vetélytársa elé. Ekkor azonban han-
gokat hallott a közelben. Két személy haladt el lassan a lugas
előtt. Konrád visszaereszkedett a helyére. Rózsikát és Hermannt
ismerte fel. Betértek a szomszédos lugasba, Konrád minden sza-
vukat megértette, amit egymásnak mondtak.

Első pillanatban távozni akart, de ezt a szándékát mégsem
hajtotta végre, a féltékenység démona lángra lobbantotta a gyűlö-
let szikráját, azt suttogva neki, hogy most bizonyosságot szerez-
het.

– Milyen kellemes és frissítő ez a hűvös! – szólalt meg Ró-
zsika. – De miért tértünk be ide a lugasba? Odakint a levegő fris-
sebb és kellemesebb.
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– Nem is sejted, miért kértelek, hogy kísérj ki engem a kert-
be? – kérdezte Hermann. – Rózsika, már hetek óta kerestem az
alkalmat, hogy kettesben válthassak veled néhány bizalmas szót.
Most megtehetem?

Rózsika hallgatott, és hallgatását a másik beleegyezésként ér-
telmezte.

– Együtt nőttünk fel, Rózsika – folytatta Hermann, és minden
szó, amit kiejtett, tőrdöfés volt a hallgatózó szívébe. – Már gye-
rekként is szívesen láttuk egymást, és ha nem tévedek, már annak
idején is kedveltük, a leggyengédebb nevekkel szólítani meg
egymást. Nem így volt?

– Lehet – válaszolta a lány halk, remegő hangon.

– Tényleg így volt, és sohasem gondoltam, hogy egykor más-
ként is lehetne. Gyakran látogattál meg bennünket, és akárhány-
szor eljöttél, úgy éreztem, a szép szemeidből azt olvashatom ki,
hogy szívből kedvelsz engem. Talán tévedtem volna?

– Nem, semmi esetre sem, mindig kedveltelek téged,
Hermann – válaszolta Rózsika halkan.

– Ám legyen, ezért megkérdezlek, tudnál engem kedvelni egy
egész életen át? Rózsika, amennyire én szeretlek, annyira senki
más nem lenne képes szeretni téged, a legnagyobb boldogság
lenne számomra, ha egybekelhetnénk, és amennyire boldog lehet-
nék én melletted, a legnagyobb igyekezettel törekednék arra, hogy
olyan boldoggá tegyelek, amennyire megérdemled.

Konrád legszívesebben felüvöltött volna fájdalmában, és vé-
resre harapdálta a száját, hogy uralkodni tudjon magán. Ha ekkor
felfedezik, az a szemrehányás érhette volna, utánuk lopakodott,
hogy kihallgassa őket. Ez nagy megszégyenítés lett volna számá-
ra, megfosztva őt önuralmának maradékától.

– Családjaink elhatárolódtak egymástól – szólalt meg ismét
Hermann. – A neheztelés okát nem ismerem, de mi majd kibékít-
jük őket.
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– Képesek lennénk erre? – kérdezte Rózsika olyan hangon,
amiből fel lehetett ismerni kétségeit. – Anyád büszkesége nem
fogja megakadályozni a megbékélést? Azt hiszem, az ő büszkesé-
ge lehet oka annak a gátnak, amely a te családod és Mathias bá-
csikám családja között fennáll.

– Biztos, hogy nem így van – válaszolta hevesen Hermann. –
Ez a büszkeség meg fog szűnni, ha…

– Soha! – szakította őt félbe Rózsika. Apád szívesen lát en-
gem, de anyád és a húgod becsmérlően tekintenek le rám.

– Na, akkor mernék ezt megtenni, amikor már a mennyasszo-
nyom leszel! – fortyant fel a fiatalember mérgesen.

– Hát megtilthatnád nekik? Szenvednék a megalázástól, a
becsmérléseiket képtelen lennék elviselni. Bármi mást, csak azt
nem!

– Akkor majd megszakad a kötelék köztük és közöttünk. Té-
ged semmi sem szomoríthat el, mindent el fogok hárítani, ami
erőmből kitelik. Döntsél hát, Rózsika!

– Talán apád is…

– Bízd csak rám, hogy felkészítsem a szüleimet, és kérjem
beleegyezésüket – szakította félbe Hermann türelmetlenül a lányt.
– Mindaddig titokban fogjuk tartani jegyességünket, és fogunk
örvendezni szerelmünk édes boldogságának, miközben én elhárí-
tok minden akadályt, ami ellenére lehet ennek a boldogságnak.
Rózsika, volt elég időd és alkalmad, hogy megismerjél engem.
Biztos lehetsz benne, hogy bizalommal lehetsz irántam.

– Tudom, Hermann, de mindez oly gyorsan, hirtelen ért en-
gem. Adj egy kis gondolkodási időt!

– Minek, édes szívecském? Hát kapcsolatunk nem az égben
köttetett? Ki akarhatja, ki szakíthatja meg? Nem, kedvesem, szo-
rosan tartlak a karjaimban, senki sem lehet olyan erős, hogy képes
lenne kiszakítani onnan.
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– Vissza kell mennünk – szólalt meg Rózsika némi szünet
után zavartan. – Keresni fognak bennünket. Hermann, ha valaha is
hűtlen lennél hozzám…

– Inkább a hálál, mintsem, hogy hűtlen lennék hozzád, te
drága angyal!

– Tényleg igaz lenne, hogy annyira forrón szeretsz engem? –
kérdezte Rózsika, és örömteli hangja arról árulkodott, hogy
mennyire boldog volt.

– Még mindig kételkedsz benne? – válaszolta Hermann.

– Nem, nem, de alig tudom felfogni!

– Ó, te kis hitetlen! – nevetett fel a fiatalember, miközben
megcsókolta. Nem is sejted, miért éppen ma törtem meg a csen-
det, hogy meggyőződhessek?

– Honnan tudhatnám?

– Azt mondták nekem, hogy Konrád igyekszik elnyerni sze-
relmed. A gondolat, hogy más karjaiban láthatlak, kétségbe ejtett.

– Konrád jóságos, kedves bátyám – válaszolta komolyan a
lány. – Mindig is meg fogom őrizni iránta érzett testvéri szerete-
tem.

– Tényleg nem jelent többet számodra?

– Nem, és azt sem hiszem, hogy ő valaha is gondolt volna ar-
ra, hogy több akarna lenni számomra.

– Akkor megnyugodtam – válaszolta a fiatalember becsmérlő
hangon. Hogyan is ajándékozhatta volna a szívét a szépséges, kis
hercegnő egy ilyen átlagembernek, egy kézművesnek!

– Hermann, Konrád igen becsületes ember! Mindenkinek
kedvelnie kell őt, aki tudja, hogy milyen nemes szív dobog a
kézműves kabátja alatt!

Ezekkel az igen komoly hangon kiejtett szavakkal vőlegényébe
karolva a kis hercegnő elhaladt a lugas előtt, amely alatt Konrád
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üldögélt. A fiatalember úgy érezte, hogy egy gonosz álom zavarta
meg értelmét. Alig akart hinni az átélt valóságban. Mintha részeg
lett volna, úgy támolygott elő, és összeszorított ajkai körül keserű
vonások rándultak meg, amint távolodni látta Rózsika világos
ruháját a kivilágított ablakokon át a kertbe szűrődő fényben.

Most már bizonyossága volt! Keserű, kimondhatatlan fájdalom
futott végig rajta, szinte arra vágyott, bárcsak megnyílna a föld
alatta, és elnyelné.

Csak a testvére lehet! És őt, a fásult, túltáplált, kicsapongó fi-
csúrt szerette, akinek az életmódja nem lehetett garancia érzel-
meinek őszinteségére. Ő iránta érezte egy mennyasszony benső-
séges, odaadó szerelmét.

Így hát mindennek vége. Körülötte most már minden meghalt
és kiszáradt, életének napfénye kialudt. Számára az élet elvesz-
tette minden értelmét.

Szemeit becsukta, izzó homlokát kezeibe temette, de csukott
szempilláin át még mindig látta összeomlott légvárának romjait,
melyek reménysége sírhantjára domborultak. Csak egy testvér
szeretete, és Rózsika sohasem gondolta, hogy ő másfajta szeretet-
re vágyik!

Hát lehet neki joga elvárni, hogy több legyen számára, mint
egy jó testvér?  Lenne egyáltalán joga hozzá, hogy kettejük közé
lépjen?

Nem, nem, és annak ellenére, hogy gyűlölte ezt az embert, úgy
érezte, nincs joga hozzá!

Mennyire felizzott benne a gyűlölet, emlékezvén a becsmérlő
szavakra, amit unokafivére mondott róla.

Ő valóban csak egy egyszerű kézműves, de ezzel az emberrel
nem cserélt volna! Tudatában volt annak, hogy megőrizte önbe-
csülését, tisztességét és tiszta lelkiismeretét. Ezek voltak az ő
kincsei, melyek sokkal többet értek számára, mint a gazdag ban-
kár aranyakkal töltött pénzes ládái.
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Nem, tényleg nem léphetett közéjük, Rózsika szabad akaratá-
ból választott, és tudnia kellett, hogy képes lesz boldog lenni
emellett az ember mellett.

Keserűség mardosta szívét a lánnyal szemben. Nem volt vé-
letlen, hogy hercegnőcskének becézték, mindig is magasabbra
törekedett, miközben valójában mégiscsak egy semmirekellő em-
ber lánya volt, aki még a saját életét is elvetette.

Hermann gazdagsága elvakította a lányt, szerelmének alapját
az önzés képezte. Ugyan már, miért is kellene neki marcangolnia
magát ezért a veszteségért, hát nem mondhatja el, hogy valójában
semmit sem veszített?

Ámde nem, így mégsem gondolkodhat, egy gonosz démon
akarja ezt mondatni vele! Hermann behálózta a lány lelkét, hiszen
értett ahhoz a művészethez, hogy elszédítsen egy gyanútlan, ta-
pasztalatlan emberi szívet.

Ám legyen! Továbbra is a fivére marad, és vigyázni fog rá, ti-
tokban anélkül, hogy a lány sejtené, és jaj a jegyesének, ha szán-
déka mindössze annyi, hogy becsapja.

A lány titkát nem állt szándékában elárulni, mert szent volt
számára. Csak annak örült, hogy megismerte ezt a titkot.

Konrád lassacskán elhagyta a kertet. Haza akart menni. mert
egyedül szeretett volna lenni. Még nem ért a vendéglőhöz, amikor
apjával találta szembe magát.

– A teremburádat, fiam, már mindenütt kereslek – szólította
meg Mathias mester igen kedélyes hangulatban – A hölgyek igen-
csak érdeklődnek utánad, senki sem érti, miért nem vagy a táncte-
remben.

– Mit érdekel ez engem? – válaszolta Konrád magára
kényszerített nyugalommal. – Törjék csak nyugodtan a fejecskéi-
ket!

– Hát ez igencsak különös vélemény volt – válaszolta az
öreg, éles tekintettel nézve a fiára. – Csak nem történt valami
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kellemetlenség? Szólalj meg végre, fiam, remélem, nem akarsz
titkolózni öreg, hűséges apád előtt!

Konrád hallgatott. Képtelen volt olyan gyorsan úrrá lenni ma-
gán, hogy apjának nyugodt, elfogulatlan képet mutasson. Elfordult
arcával, és csak a vállát vonogatta, mintha azt akarná mondani,
vannak olyan dolgok, amit a fiú még apja előtt is legszívesebben
titokban tart.

Mathias Bauerband azonban nem hagyta magát ilyen könnyen
lerázni. Belekarolt a fiába, arra kényszerítve őt, hogy visszatérjen
vele a kertbe.

Itt olyan szívélyes és barátságos hangon kezdett beszélni hoz-
zá, hogy Konrád képtelen volt tovább szívét zárva tartani. Jól esett
neki, egy hűséges lélekre találni, akire átháríthatta súlyos terhének
egy részét.

Mathias mester hevesen felfortyant. Semmit sem gyűlölt job-
ban, mint valami titkot a családban, amit félénken el akarnak tit-
kolni előle, de Konrád megnyugtatta, és közölte vele elhatározá-
sát.

Azt bizonygatta apjának, hogy ennek a titoknak a nyilvános-
ságra hozatala nem csupán egy sötét foltot jelentene, hanem a
rosszindulatú nyelveket is mozgásba hozná. Sötét árnyat vetne rá,
mert kémkedéssel gyanúsítanák. Nem! A bankár fiára kell hagyni,
hogy adott szavát becsülettel betartsa. Majd csendben figyelniük
kell rá, hogy ez tényleg meg is történjen, és szükség esetén kény-
szeríteni kell rá, ha elhanyagolná becsületbeli kötelezettségét.

Az öregember hagyta kitombolni a belsejében dúló első vihart,
aztán egyetértett a fiával, de a kis hercegnőcskének nem tudta
egészen megbocsátani, hogy nem kért némi haladékot a válasz-
adásra, és végső döntése előtt nem beszélt vele szándékáról.

– Rendben van, hallgatni fogunk – mondta, még mindig resz-
ketve felindultságában. – Még anyának sem kell megtudnia. Én
mindenesetre nem fogom elfelejteni. A lényeg most az, hogy tart-
suk nyitva szemeinket, és Isten kegyelmezzen a fickónak, ha nem



47

tartja be adott szavát! Nos, hát akkor ezt megbeszéltük, te is tu-
dod, hogy hol tartasz, most pedig mutasd meg Rózsikának, hogy
mindez mit sem számít neked! Odafent nincs elég táncos, a lá-
nyok örülni fognak neked, a kis hercegnő nem az egyetlen, akinek
csinos arcocskája van. A többiek között vannak még sokan, akik-
nek pénzük is van elég, fiam, a pénz persze nem a legfontosabb,
de az ember mégiscsak szívesen veszi figyelembe.

Konrád kénytelen volt elmosolyodni apja filozófiáján, és amint
az öreg észrevette, hogy fia szája körül mosoly jelenik meg, vi-
dáman és élénken felnevetett, mintha azt akarná bizonygatni, hogy
ő maga nem csinál ügyet a kis hercegnő titkos eljegyzéséből.

– Hermann pezsgőt rendelt – folytatta –, most már tudom,
hogy miért olyan bőkezű. Na, nyugodtan meg is ihatja, ha én
pezsgőt akarok inni, meg is tudom fizetni. Nem hagyom magam
traktálni ettől a szélkakastól, most aztán végképp nem!

– Ma képtelen lennék táncolni – szólalt meg Konrád, miköz-
ben áthaladtak a ház bejáratán. – Ezt elhiheted.

Még alig ejtette ki a szavakat, amikor Beier úrral találták
szemben magukat. Az apró uraság alig kapott levegőt, arca úgy
izzott, mint egy főtt rák.

– Újdonságot hozok, meglepő újdonságot – kiáltotta, miköz-
ben fáradhatatlan kitartással csapkodott a levegőben, mintha szap-
panos tégelyből rázná ki a vizet. – A holtak feltámadnak, így igaz,
Bauerband mester, a festő, a maga fivére…

– Fogja már be! – szakította őt félbe Mathias mester bosszú-
san. – Teljesen feleslegesen akar halálra rémíteni!

– Mi történt Rózsika papájával? – kérdezte Konrád, aki az ap-
ró ember arcvonásairól leolvasta, hogy a hírnek, amit hozott, va-
lami valóság alapja lehet. – Mit fecseg itt a holtak feltámadásáról?

A kisöreg feltolta orrán szemei elé szemüvegét és némán pil-
lantott váltakozva egyikükről a másikra, mintha arra akarná fel-
hívni figyelmüket, hogy ő nem az a fajta, aki könnyelműen dobá-
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lódzik olyan állításokkal, melyek valóságáról előzőleg ne győző-
dött volna meg.

– Azt hiszem, a legjobb, ha erről zárt ajtók mögött beszélünk
– válaszolta némi szünet után igen komoly és határozott hangon. –
Semmi szükség rá, hogy az elcsavargott zseni visszatérése már ma
este városszerte beszédtéma legyen.

Ezt követően gyorsan betért a vendéglős egyik privát szobájá-
ba, ahol egy szál gyertya égett az asztalon.

– Valóban ez az igazság – folytatta, miután a másik kettő kö-
vette őt. – Egy félórával ezelőtt az Arany Galambban még együtt
üldögéltem vele, a festővel. Annak idején jól átverte a hitelezőit.
Miközben azt hitték róla, hogy odaveszett a folyóba, ő már úton
volt Amerikába.

– A szélhámos csavargó! – kiáltotta Mathias mester bosszú-
san. Bárcsak odaát maradt volna!

– Nos, hát ki tudja – vetette közbe Konrád jóindulatúan. –
Lehet, hogy jó iskolában volt része odaát.

– Még mindig egészen a régi – válaszolta Beier élénken, mi-
közben kinyitotta tubákos szelencéjét, és egy szippantásnyival
megkínálta partnereit. – Ugyanaz a régi, lezüllött kocsmatöltelék,
mint korábban volt.

– Na persze, ha egy vagabund távozik, rendszerint vagabund-
ként tér vissza – zsörtölődött Mathias Bauerband, aki képtelen
volt lehiggadni. – Mit akar ez itt? Rászállni a pénztárcánkra, mi?
Ismét viszályt és perpatvart kelteni, ahogyan korábban tette? Az
ég szerelmére, hát nincs itt elég bosszúság, még ennek is vissza
kellett térni, hogy az ember vérét elöntse az epe?

– Várjuk ki a végét – mondta Konrád gondolataiba mélyedve,
és maga is aggódva gondolta végig, milyen kapcsolat jöhet létre
Rózsika és hazatért apja között. – Nem ítélkezhetünk mindaddig,
amíg…
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– Csak hallgass erről – szakította félbe Mathias mester heve-
sen. – Már tudom előre, micsoda bosszúság vár ránk, hiszen hal-
lod, hogy a régi maradt, de térjen csak be hozzám, én rendet fogok
tartani a házamban. Az én fedelem alatt nem kelthet békétlensé-
get. Érdeklődött utánunk?

– Természetesen! – bólintott Beier. – Nem számít barátságos
fogadtatásra.

– Hát arra tényleg nem számíthat!

– A bátyját még mindig a régi haraggal emlegette.

– Nála aztán végképp nem számíthat semmi jóra – fortyant
fel Matihias mester. – Mit akar itt tulajdonképpen? Amilyen ha-
mar csak lehet, tovább kell állnia, teljesen mindegy, hogy hová.
Támogatni fogom, ha belemegy ebbe a feltételbe. Nem maradhat
itt, ebben a városban, szégyen lenne valamennyiünk számára, ha
gúny tárgyává válna.

Az öregember felháborodottan járkált fel-alá. Rózsika már elég
bosszúságot okozott neki ebben az órában, ráadásul még azt a hírt
is hallania kellett, hogy a lány eltűnt apja állítólag visszatért, hogy
gyalázatot és békétlenséget halmozzon egész családjára. Ez már
túl sok volt a mester szenvedélyes temperamentumának, és az
apró ember beszámolója, hogy Rudolf máris csatlakozott züllött
nagybátyjához, semmiképp sem volt alkalmas arra, hogy mérsé-
kelje bosszúságát.

De mit is változtathatott volna a tényeken? Semmit. Belátta,
hogy bele kell törődnie az adott helyzetbe. Elhatározták, hogy
pillanatnyilag titokban tartják az eltűnt visszatértét, hogy ne ront-
sák el a család többi tagjának örömét ezen a szép estén. Mathias
mester közben el akart gondolkodni azon, hogy milyen javaslatot
tegyen a fivérének, milyen feltételek mellett hajlandó támogatni
őt.

Apa és fia nem éppen derűs hangulatban tért vissza a bálte-
rembe. Ebben az órában szerzett felismeréseik sötét árnyékot ve-
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tettek a legközelebbi jövőre, melyek túlzottan is alkalmasak vol-
tak arra, hogy aggodalmat keltsenek bennük.

Hermann pezsgővel vendégelte meg a hölgyeket. Rózsika sötét
szemeiből boldogság és öröm sugárzott, az anya el volt ragadtatva
az előkelő unokafivér kedvességétől, sőt, még Helene is csevegett
és viccelődött vele, mintha sohasem lett volna ellenszenves szá-
mára.

Mathias mester némileg barátságtalanul utasította vissza a po-
harat, melyet Hermann néhány illedelmes szóval tolt elé. Egy
ideig némán ülve maradt a hölgyek mellett, aztán fiával áttért az
italmérő szobába, hogy Konráddal folytatott bizalmas beszélgetés
során még egyszer hangot adjon Rózsika miatti bosszúságának.

Elképzelése az volt, hogy Rózsika egész életében Konrád társa
legyen, és egyhamar nem tudta elfelejteni, hogy a lány áthúzta
szép számítását, ráadásul ilyen hirtelen.

Nehezére esett önuralmat kényszeríteni magára, de meg kellett
tennie, mert minden tekintet őrá, a nap hősére irányult.

Végül elhalkultak a zene utolsó hangjai, Mathias mester fellé-
legzett, mintha súlyos tehertől szabadult volna meg, amikor csa-
ládja élén elhagyta a vendéglőt, hogy a beköszönő reggeli deren-
gésben útnak induljanak hazafelé.

IV.

Theodor Bauerband bankár, ahogyan másképp nem is lehetett,
elegáns, palotaszerű házban lakott a város legelőkelőbb negyedé-
ben.

Az apai ház, melyet annak idején megvásárolt, már régen más
kezekbe került. Madam Bauerband, született von Wurzer, képte-
len lett volna otthonosan érezni magát a régimódi, komor házban.
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Az ő tervei és elképzelései alapján épült az új ház, melyet arisz-
tokratikus ízléssel és tékozló pompával rendezett be, és Theodor
Bauerband úr a felesége minden elképzelésével és rendelkezésé-
vel elégedett volt.

Azt nem lehetett állítani, hogy papucsférj lett volna, bár büszke
feleségének minden kívánsága teljesült még abban az esetben is,
ha olykor szöges ellentétben volt a bankár nézeteivel.

Az asszony különös módon szerzett érvényesülést az ilyesfajta
kívánságainak: Kiválasztott egy olyan órát, amikor a bankár gon-
dolatai másfajta dolgokkal voltak elfoglalva. Ilyenkor igen finom
és illedelmes módon néhány rövid pillanatnyi figyelmet kért, majd
olyan sokrétűen említve meg azt a pontot, amiről beszélni szere-
tett volna vele, hogy férje végül elveszítette türelmét és ezzel az
ellenszegülésének erejét. Amint idáig eljutott, már könnyű volt
számára, megkapni a családfő beleegyezését, és amaz bár a kö-
vetkező pillanatban bosszankodott rajta, hogy ennyire gyenge és
megingatható volt, adott szavát azonban mégsem vonhatta vissza.

Az asszony rendkívül okos nő volt. A bankár elsősorban neki
köszönhette, hogy egész családjával, Rózsikát kivéve, igen feszült
volt a kapcsolata. Ő, az előkelő, büszke, nemesi származású
hölgy, akinek családja tizenhárom ősig volt visszavezethető, nem
viselhette, nem tűrhette el, hogy egy kézműves családja örvendez-
hessen rokonságának és barátságának.

Tekintélyes, imponáló jelenség volt, és még mindig szép nő-
nek számított, de büszkesége és becsmérlő tekintete, mellyel min-
den rangban alatta lévőt lenézett, elidegenített némely szívet,
akiknek a barátsága talán meleg sugarakat vethetett volna élete
útjára. Ő azonban nem hiányolta ezeket a barátságokat, sőt, még
férje és gyermeke mellett is közömbösen ment el, érzéketlensége
tőlük is távol tartotta őt.

Eleonóra néhány vonatkozásban édesanyja tükörképe volt, a
magasabb társadalmi rang exkluzív előítéletei képezték nevelésé-
nek alapját, amit egyedül anyja irányított.
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Ennek ellenére megőrizte meleg, érző szívét, és ez a szív csak
a szerelem napsugarára várt, hogy lerázza azt a kérget, mely büsz-
keséggel, hiúsággal és önzéssel vonta be.

A „Fehér Szarvas”-ban lezajlott báli éjszakát követő reggel
Theodor Bauerband úr elegáns szobájában fel-alá járkált. Karcsú
és magas termetű ember volt, mint Hugó fivére, homloka ugya-
nolyan magas, orra ugyanolyan görbe, csak tekintete bizalmatla-
nabb, arcának kifejezése kellemesebb és szívélyesebb volt. Arc-
vonásai nem viselték kemény harcok jellegzetességeit, belső meg-
elégedettséget tükröztek, és mindemellett határozott, hajthatatlan
akaratot.

Egy büszke előkelő emberé volt testtartása, aki tudatában van
értékeinek. Választékos, de ennek ellenére egyszerű öltözetet vi-
selt, járása biztonságos és rugalmas volt.

Jobb kezében levelet tartott, melyre időnként vizsgálódó pil-
lantást vetett, és ahányszor ezt tette, szemöldökeit haragosan ösz-
szevonta, miközben keskeny ajkait összeszorította.

Végül hosszabb vándorlás után a bankár megállt íróasztala
előtt, meghúzta a horgolt csengőzsinórt, és kedvetlen mozdulattal
az asztalra dobta a levelet.

Nem sokkal ezután nyílt az ajtó, és belépett rajta egy idős férfi,
karján szürke anyagból készült ujjvédővel, hogy kímélje kabátját,
füle mögött hosszúzászlós libatollal.

A bankár csak futó pillantást vetett rá, majd felvette az asztalán
heverő papírokat, hogy átadja a már hosszú évek óta szolgálatában
álló könyvelőnek, aki teljes bizalmát élvezte.

– A fiam nem látta még? – kérdezte olyan hideg, közömbös
hangon, mintha azt akarta volna kifejezésre juttatni, hogy semmi
jelentőséget nem tulajdonít a kérdésére adott válasznak.

A könyvelő tagadólag rázta meg ezüstfehér haját, kinyújtva
kezét, hogy átvegye a papírokat, de a bankár visszatette azokat az
asztalra, mintha meggondolta volna magát.
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– Ha elvégezte a szükséges könyveléseket, hozza vissza ne-
kem a leveleket – mondta. – Hermann még nem olvasta őket.
Gondolom, tegnap este a lövészek bálján volt, azt hiszem későn
tért haza.

– Minden bizonnyal – válaszolta nyugodtan a könyvelő, de
részvétteljes, szinte szomorú pillantása, mellyel hűséges tekintet-
tel nézett főnökére, arról árulkodott, hogy nem teljesen közömbö-
sen reagál az elhangzott megjegyzésre.

– Nos, bizonyára hamarosan előkerül – folytatta Theodor
Bauerband. – Az ifjúság követeli a jogait, és azt hiszem, mi ketten
is voltunk valamikor fiatalok. Hát nem így van, Lampe?

– Ó, dehogynem, de az már régen volt – válaszolta az öreg-
ember elmerengve. – A mi időnkben az ifjúság azért szolidabb
volt.

– Igen, igen, hm, talán azért voltunk szolidabbak, mert nem
voltak meg hozzá az anyagi lehetőségeink, hogy úgy élvezzük az
életet, mint ahogyan szerettük volna.

Mintha a messzi távolba merengett volna, úgy tekintett a ma-
gas ablak tükröződő üvegfelületeire a könyvelő.

– Hm, anyagi lehetőségek – ismételte meg elmélázva. –
Apám annak idején gazdag ember volt, zsebpénz hiányától soha-
sem szenvedtem, de nem nagyon érdekeltek a zajos mulatozások,
felüdülést és szórakozást, amire szükségem volt, megtaláltam
irodalmunk gazdag kincsei között. Igen, annak idején más idők
jártak, jóságos, érzelmes anyám vezetett be engem ezeknek a kin-
cseknek a világába. Fáradhatatlan szeretettel igyekezett képezni
fiát erkölcsileg és szellemileg, de bocsásson meg kérem,
Bauerband úr, mindezek olyan emlékek, melyek nem kelthetik fel
az ön érdeklődését.

– Mások voltak a körülményei – válaszolta a bankár, a vállát
vonogatva, miközben homlokán könnyű árnyék suhant át. Talán
ifjúkori álmodozásai többet ártottak önnek, mint használtak volna,
talán jobb lett volna részt venni a pulzáló élet forgatagában! Ár
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ellen úszva acélosodik meg az ember ereje, akit pedig elragad, az
alámerül, vagy észrevétlen marad a tömegben. A levelek között
találni fog egy írást a breslaui Elias Meier bankháztól, melyben
üzleti partnerünk jelzi számunkra, hogy meg fog látogatni ben-
nünket Ernst von Wollheim, egy lovagi birtok tulajdonosa.
Wollheim úr némi időt szándékozik eltölteni városunkban, és
üzleti kapcsolatba fogunk lépni vele. Az Elias Meier ház meleg
ajánlása elegendő számomra, hogy hitelt nyújtsak ennek az em-
bernek, amennyiben igényt tart rá. Kérem, jegyezze ezt meg ma-
gának.

A könyvelő keresgélni kezdett a papírok között, és amint
megtalálta az ajánlólevelet, vizsgálódó pillantást vetett rá, aztán
elégedetten bólintott.

– A többi levéllel kapcsolatban nincs semmi közölnivalóm –
folytatta Theodor Bauerband rideg üzleti hangon. – A levelező
urak válaszolják meg széljegyzeteim értelmében. Úgy, az üzleti
ügyek ezzel el is vannak intézve, de most másvalami. Kérem,
foglaljon helyet!

Utóbbi szavait meghívó kézmozdulattal egészítette ki, miköz-
ben helyet foglalt az egyik karosszékben.

– Egy fiatal hölgyről szeretném a lehető legpontosabb infor-
mációkat megszerezni, aki néhány hónapja lakik itt a városban –
kezdte mondanivalóját fojtott hangon. – Az a tény, hogy önt bí-
zom meg ezzel a feladattal, újabb bizonyítéka az ön iránti bizal-
mamnak. A hölgy nevét talán már hallotta, de többet nem tudhat,
mint amennyit imitt-amott beszélnek róla, és a szóbeszédnek szá-
momra nincs értéke. Bizonyosságot szeretnék megtudni Fanny
Wilde származásáról, viszonyairól és életmódjáról, és szeretném,
ha megszerezné nekem ezeket az információkat.

A könyvelő a név említésekor döbbenten nézett fel, tekinteté-
ben az a kérdés tükröződött, hogy vajon mi dolga lehet Theodor
Bauerband úrnak ezzel a hölggyel. A következő pillanatban azon-
ban ismét lehajtotta a fejét, és komoly, bánatos vonások vonultak
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végig hűséges ábrázatán. Úgy tűnt, megtalálta a választ erre a
kérdésre.

– A nevet persze már hallottam – válaszolta, megőszült fejét
enyhén megingatva. – Néhányszor már láttam is a hölgyet annak a
kis háznak az ablakában, amelyben lakik. Elhiheti nekem, ha azt
állítom, hogy a hölgy nem keltett fel bennem annyi érdeklődést,
hogy…

– Bizonyára – vágott szavába a bankár jóindulatúan és bizal-
masan –, de az ember mindenfélét hall az ilyesfajta személyekről,
és bár nem adhat az üres szóbeszédekre, kutatásoknak azonban
mégiscsak kiindulópontja lehet. Az a kívánságom, hogy a nyomo-
zás a legnagyobb csendben, minden feltűnés legszigorúbb kerülé-
se mellett történjen, és remélem, hogy lehetővé teszi ennek a kí-
vánságomnak a teljesítését.

– Igyekezni fogok – válaszolta az öregember elgondolkodva,
és őszinte szemeivel komoly pillantást vetett a bankárra, aki las-
san elfordította arcát, mintha attól tartana, hogy a könyvelő többet
lenne képes kiolvasni ezekből a szigorú, kemény arcvonásokból,
mint amennyit a főnöke el kíván árulni neki.

– Rendben van – mondta Theodor Bauerband úr. – Teljes
mértékben megbízok önben, hűségében és titoktartásában. A fiam
természetesen semmit sem tudhat meg minderről, gondolom,
megértett engem.

– Teljes mértékben.

Az öregember felemelkedett, kérdő tekintettel nézve a főnöké-
re, de a bankár a megszakított beszélgetést nem óhajtotta folytatni,
csak biccentett, mintha azt akarná mondani, hogy a téma pillanat-
nyilag le van zárva, most már csak hűséges szolgája kutatásának
eredményét várja.

A könyvelő alig hagyta el helyiséget, amikor Hermann megje-
lent. A fiatalember derűs hangulata nem tudta elűzni a borús ár-
nyakat apja homlokáról. Theodor Bauerband úr némán, de sokat-
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mondó tekintettel átnyújtotta fiának a levelet, amelynek tartalma
annyira foglalkoztatta a könyvelő beléptekor.

Hermann dafke, megvető rándulással szorította össze ajkait.

– Ez meg mi? – kérdezte, miután bizonytalan tekintetével he-
vesen végigfutotta az írást. – Egy névtelen irkafirka, nyomorult
tákolmánya egy…

– Kérlek, nem szeretem az effajta kemény kifejezéseket – vá-
gott szavába komolyan a bankár. Természetesen valóban névtelen
irkafirka, de bosszúságod azt igazolja számomra, hogy az írás
állításainak van valóságalapja. Bárki is legyen a levél írója, meg-
vetem őt, mint ahogyan mindenkit megvetek, aki orvul támadja
meg ellenfelét, mert nincs annyi bátorsága, hogy nyíltan vegye
célba, de ennek ellenére magának az írásnak van bizonyos értéke
számomra. A levélben azt közlik velem, hogy szeretői viszonyt
ápolsz egy fiatal hölggyel, aki felett pálcát tört a közvélemény. A
közlést nem hagyhatom közömbösen figyelmen kívül, Hermann,
hiszen veszélyezteti saját és egész családom tisztességét.

Gúnyos mosoly játszadozott a fiatalember ajkai körül, aki kar-
ba öltött kezekkel állt apja előtt, fejét dafkén hátravetve.

– Mondhatnám azt is, hogy ennek az írásnak a tartalma szá-
nalmas sértegetés – válaszolta hanyag hangon. – Igen, tényleg ezt
mondhatnám, és el kellene hinned nekem, mivel nem tudod szem-
beállítani velem azt, aki megvádolt, ámde mindezt minek? Kap-
csolatom a fiatal hölggyel szégyenkezés nélkül beismerhetem,
mindössze barátságos kapcsolatról van szó, mint ahogyan rajtam
kívül más, fiatal férfiakkal is barátkozik. Ha a nyilvánosság többet
foglalkozik vele, mint más személyekkel, akkor ennek az az oka,
hogy Wilde kisasszony mindössze néhány hónapja költözött ide,
komornájával lakik magányosan egy kis házban, és fellépése,
szokásai, életmódja emancipácót mutat, ami itt bizonyos mértékig
idegennek tűnik, miközben egy nagyobb városban senkinek sem
tűnne fel. Wilde kisasszony magányosan él a világban, nincsenek
rokonai, ebből az a szükségszerűség következzen, hogy élve te-
messe el magát egy kolostorban? Senki sem vethet rá követ, szo-
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kásainak tisztasága kétségtelen, látogatókat nem fogad, csak sétái
alkalmával engedi meg magának, hogy barátai közeledjenek hoz-
zá. A hölgy gazdag, az itteni friss, hegyi levegőn migrénjére keres
gyógyulást, szép és kedves, és ki veheti rossznéven egy fiatalem-
bertől, hogy hódol a szépség csábításának?

Theodor Bauerband úr aggodalmasan csóválta a fejét. Ez a
magyarázkodás a hozzáfűzött dicsérő szavakkal csak tovább fo-
kozta aggályait.

– Hagyd másra, hogy hódoljon ennek a szépségnek – mondta
atyai, figyelmeztető hangon. – Egy pillanatra sem feledkezhetsz
meg arról, hogy milyen tekintettel kell lenned társadalmi helyze-
tedre. Ezzel fejezzük be ezt a témát, elvárom tőled, hogy a továb-
biakban tartsd távol magad a hölgytől. Bár azt állítod, hogy senki
sem vethet rá követ, én ennek ellenére tudom, mégis megtörténik,
hogy kőzápor fogja érni, és ezek a kövek téged is el fognak talál-
ni. Tudod, hogy Schmidt titkos tanácsos lányát választottam ne-
ked feleségnek. Ha Lina visszatért a leányneveldéből, beszélni
fogok az apjával.

A fiatalember egyetlen szóval sem válaszolt. Elmélázva össze-
hajtogatta a névtelen levelet, betette kabátjának belső zsebébe,
aztán odalépett írópultjához, hogy megkezdje munkáját.

Abból a nyugalomból és közömbösségből, mellyel végighall-
gatta apja terveit, arra lehetett következtetni, hogy a döntés pilla-
natában sem tiltakozna ellene.

A bankár kutakodó pillantást vetett a fia felé, aztán az asztalán
heverő papírokkal kezdett foglalkozni.

– Lina Schmidt kitűnő partinak számít – ragadta magához
ismét a szót hosszabb szünet után, és a megfontolt hang, ahogyan
mondta, arról árulkodott, hogy továbbra is ez a projekt foglalkoz-
tatja. – A titkos tanácsos részéről biztos vagyok a beleegyezésbe,
a kisasszony pedig büszke lehet egy olyan kapcsolatra, mely ki
fogja váltani valamennyi barátnője irigységét. Anyád is kívánja
ezt a kapcsolatot, és Eleonóra számára is találunk majd idővel egy
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alkalmas partit, mely megfelel kívánságainknak és elvárásaink-
nak. Tegnap este a lövészek bálján voltál?

A fiatalember igenlően bólintott.

– Az nem neked való hely – folytatta Theodor Bauerband. –
A lövészegyletnek csak kézművesek, hivatalnokok és kisnyugdí-
jasok a tagjai, valamennyien rangban alattunk lévő emberek. Nem
volna szabad keveredni velük.

– Mathias bácsikám volt a lövészkirály! – vetette közbe
Hermann.

– Már tegnap este hallottam róla – válaszolta a bankár szar-
kasztikusan. – Kétséges megtiszteltetés, amire tényleg nem kéne
büszkének lennie.

– Ő pedig, látszólag igen büszke volt rá – válaszolta Hermann
ugyanolyan gúnyos hangon. – A királyi jelvényeit olyan méltó-
ságteljes büszkeséggel viselte, hogy egy páva is megirigyelhette
volna.

A bankár a vállát vonogatta, aztán felnyitott egy ébenfaládikát.
Szakértői szemmel nézegette a szivart, melyet kivett, miközben
levágta csúcsát, majd rágyújtott.

– Neki sohasem állt szándékában, hogy kiemelkedjen a por-
ból – válaszolta. – Hagyni kell, hogy járja a maga útját, más szfé-
rában boldogtalan lenne. Rózsikáért kár, hogy ez az ember irá-
nyította a nevelését.

– A lövészek királynőjeként tegnap este nagy diadalt aratott,
és valóban az ünnep királynője volt.

– És persze a te királynőd is? – kérdezte az öregúr elmoso-
lyodva, miközben lopva kutakodó pillantása Hermann arcát sú-
rolta.

– Valóban, az én királynőm is!

– Nos, hát mindaddig, amíg a szép unokahúgodat látod ben-
ne, nincs ellene semmi kifogásom, de határozottan kérlek, kerülj
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mindent, ami ennek a lánynak a szívében reménységet és vágya-
kat kelthetne. Magad is be fogod látni, hogy ostobaságok lenné-
nek az ilyen reménységek és vágyak, és csak arra lennének jók,
hogy megzavarják nyugalmát és békéjét. Tiszta szívből szeretem
Rózsikát, másként nem is fejezhetném ki magam, és a jövőjéről is
gondoskodni fogok, ha hajlandó rám bízni ezt a gondot.

Szavai után a bankár hátradőlt karosszékében, és elgondolkod-
va nézegette a kék füstfelhőcskéket, melyek szivarjából különbö-
ző, egymásba fonódó formákban emelkedtek a magasba.

Amint ott ült, megelégedett derűvel tekintve maga elé, büszke
mosollyal keskeny ajkain, arisztokratikus kezeit hanyagul pihen-
tetve székének párnázott karfáin, az ember azt gondolta volna,
hogy életének horizontján egyetlen könnyű felhőcske sem homá-
lyosítja el az azúrkék eget, egyetlen felhőcske sem, mely keblében
mindent elpusztító villámokat rejthet.

A könyvelő és a pénztáros lépett be, hogy néhány kérdést in-
tézzenek a főnök felé. Leveleket és váltókat kellett aláírnia, üzlet-
felek ajánlatkéréseit kellett megválaszolnia, akiknek küldöncei
odakint várakoztak az irodában. Ezzel eltelt egy óra, mialatt
Hermann megírt néhány levelet. Ezeket most apja elé tette.

Az öregúr elolvasta, fogta a tollat és elkezdte aláírni azokat.
Még be sem fejezte, amikor egy idegent jelentettek neki, aki sze-
mélyes ügyben a cég vezetőjével óhajt beszélni.

A bankár könnyed biccentéssel jelezte, hogy készen áll fogadni
az urat, majd folytatta megkezdett munkáját.

– Talán hercegi kastélyban jár itt az ember, hogy könyörögnie
kell egy audienciáért? – kiáltotta egy durva hang, melynek halla-
tán Theodor Bauerband döbbenten ugrott fel helyéről. – Így kell
fogadni egy fivért, aki húszévnyi távollét után tér vissza?

A döbbenettől elnémultan meredt rá a bankár, miközben kezeit
lassan felemelte, mintha védekezne. Döbbenetében Hermann sem
talált szavakat, hogy rendre utasítsa a durva betolakodót, és fi-
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gyelmeztesse rá, hol van, és hogyan kell viselkednie ebben a he-
lyiségben.

– Csak nem félsz a leszámolás órájától? – kérdezte a festő,
aki máris ott állt a szoba közepén, az értékes szőnyegen, melynek
finom színei eltűntek csizmája szennyeződésétől. Megszólalt vég-
re a lelkiismereted?

– Hugo, hát te lennél?  - szólalt meg végre a bankár, mint aki
zűrös álomból tér magához, miközben kezével homlokát és sze-
meit dörzsölgette. Hát nem kellene megrémülnöm látványodtól,
hiszen húsz éve holtnak számítottál a családodban?

– És óhajod szerint jobb lenne, ha az is maradnék – sóhajtott
fel a szikár ember, gyűrött kalapját vándorbotjával együtt a hor-
golt asztalterítőre dobva. Ne is tagadd, bár ajkaid nem merik kiej-
teni ezt az óhajt, szíved mégis hajlamos rá. Ha, ha, ha, az egész
csak széltolás volt. Kalapom a folyóparton hevert, én pedig jó-
kedvűen Amerika felé vitorláztam. A mai napig örülök a cselnek,
mellyel megszabadítottam magam a vérszívó vámpíroktól.

A bankár holtsápadttá vált, összeráncolt homlokán nagy csep-
pekben gyöngyözött a verejték. Intett a fiának, majd fivéréhez
fordult, aki közben kíváncsian nézegette az iroda berendezését.

– Mivel kínálhatlak meg? – kérdezte bizonytalan hangon a
bankár. – Kérsz egy pohár madeirát?

– Nem – válaszolta rövid, ellenséges hangon a festő.

– Vagy esetleg bordóit?

– Semmit. Semmit sem kérek!

Hermann elindult kifelé, apja felé jelentőségteljes, a festőre
megvető pillantást vetve. A bankár magára maradt a fivérével.

– De egy szivart bizonyára el fogsz fogadni – mondta, felé
nyújtva az elegáns dobozt.
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– Tőled nem fogadok el semmit – válaszolta a szikár ember,
szürke sörényét energikusan megrázva. – Kivéve, ha azt akarod
megadni, ami jogszerűen jár nekem.

Theodor Bauerband az ajkába harapott és a papírjai fölé hajolt.
A festő a dívány elé lépett, és becsmérlő tekintettel nézegetni
kezdte a fölötte lévő képet. Értékes olajfestmény volt, széles, ara-
nyozott keretben.

– Rossz ízlésed van – mondta gúnyos hangon. A műértésnek
nyomait sem lehet felfedezni benned.

A bankárnak arcába szökött a vér. Fivérének pimaszsága fel-
háborította.

– Kétszáz Lajos-aranyért vásároltam a képet egy művészeti
kiállításon – válaszolta nehezen összeszedve magát. Egy újabb
mester műve.

– Tehát itt tartunk – gúnyolódott tovább a fivére –, ilyen
kontármunkára is van ennyi pénzed, amit nyugodtan kidobhatsz
az ablakon. Kár a vászonért. Varrt volna inkább koldustarisznyát
belőle magának a kontár.

– Ha festeni akarsz nekem egy képet…

– Még, hogy én? – fortyant fel a festő, izzó tekintetet vetve az
öregúrra, aki közben reszkető kezekkel rendezgette a papírjait.

– Azt hittem, nem lettél hűtlen a művészethez.

– Nem, mindent feláldoztam érte, de ennek ellenére istennő
maradt a számomra, akit halálomig imádni fogok!

– Rendben, így hát elfogadhatnál tőlem egy megbízást.

– Tőled? Soha! Én csak hozzáértőknek festek! – kiáltotta a
szikár ember, öklével a levegőbe csapva. Nem festek olyan embe-
reknek, akik egy festményből csak annyit értenek, mint egy tehén
a vasárnapból, miközben azt a látszatot keltik, hogy protezsálják a
művészetet. Az ilyesfajta munkát inkább átengedem másoknak,
olyanoknak, akik kézművesként kezelik a dolgot.
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Hosszú karját kinyújtva a festményre mutatott, rekedtes han-
gon felnevetve. Az ember azt gondolhatta volna, hogy egy őrült
nevetését hallja.

– Sajnálom – mondta a bankár zavartan. – Nagyon sajnálom,
de nem foglalnál inkább helyet?

– Minek? Eszembe sincs, hogy letanyázzak itt nálad.

Theodor Bauerband tanácstalanul ingatta a fejét, a helyzet
minden másodperccel egyre kínosabbá vált számára. Meggyúj-
totta kialudt szivarját, és a dobozzal ismét megkínálta a fivérét,
aki dacos mozdulattal elutasította.

– A lányod nagyon szép lett – szólalt meg némi szünet után a
bankár. – Valamennyien nagyon kedveljük őt.

– Kérdés, hogy kedvelni fog-e még benneteket, miután lehe-
tővé tettem számára, hogy bepillantást nyerjen álarcotok mögé! –
gúnyolódott a festő, kecskeszakállát tekergetve.

– Még nem láttad őt?

– Nem.

– Első látogatásod őt illette volna!

– Előnyben részesítettem, hogy előbb téged látogassalak
meg!

– Hogy durvaságokat vágj a fejemhez?

– Hm, az igazságot gyakran tartják durvaságnak – válaszolta
a szikár ember, akinek izzó szemei előtt a bankár kénytelen volt
lesütni tekintetét.

– Ha terhes vagyok a számodra, hívd a rabszolgáidat. Nem
tesz semmit, ha valamelyiknek összetöröm a csontjait. Van elég
pénzed, hogy kigyógyíttasd a bajából.

– Különös ember vagy te, és úgy látszik, hogy odaát teljesen
elvadultál – válaszolta Theodor Bauerband, aki véget akart vetni
ennek a kellemetlen helyzetnek. – Ellenem érzett gyűlölettel tá-
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voztál annak idején, és ugyanazzal a gyűlölettel tértél most vissza.
Mit tettem ellened, hogy ilyen gyűlöletet érzel a fivéreddel szem-
ben? Nekem és egész családodnak elég okot adtál a bosszúságra
és gondokra. Eltűnésed után kifizettük az összes adósságod, és
most azzal térsz vissza, hogy hálátlansággal jutalmazzál bennün-
ket. Odaát nem volt szerencséd, ugyanolyan szegényen tértél visz-
sza, mint ahogyan elmentél, de nem tesz semmit, nem hagyjuk,
hogy teljesen lepusztuljál, de úgy tűnik, arra törekszel, hogy a régi
gyűlöletet és viszályt elválasztó sorompóként toljad közénk.

– És ezek után úgy véled, ki kellene jelentenem, hogy milyen
rendes fickó vagy, és rosszul ítéltelek meg téged? – kérdezte a
festő metsző gúnnyal. – Hát ez nagy tévedés, mert még mindig
ugyanaz a véleményem, mint annak idején volt, és nem hinném,
hogy valaha is meg fogom változtatni.

A bankár ökölbe szorított kézzel az ablakhoz lépett. Ez a bé-
kétlen magatartás és mélyen gyökerezett gyűlölet teljesen ledöb-
bentette.

– Nem az a helyes út – folytatta a szikár ember, megrázva sö-
rényét –, hogy egy fivért, akit becsaptak, alamizsnával próbálja-
nak megnyugtatni.

– Ki csapott be téged? – fortyant fel a bankár, haragjában ki-
kelve magából.

– Te voltál az!

A két fivér egy pillanatig némán állt egymással szemben,
mintha meg akarnának küzdeni egymással, és ki akarnák fürkész-
ni a másik gyengéjét, de ez csak egy pillanatig tartott, aztán a
bankár vállát vonogatva hátat fordított ellenfelének.

– Megrögzött mániád volt a te szerencsétlenséged – mondta
magára kényszerített nyugalommal –, és a megrögzött mániával
nem lehet vitába szállni.

– Hát ez nagyon olcsó szófordulat volt – gúnyolódott a festő.
– Azt hiszed, nem tudok számolni, pedig a négy alapműveletben
igen jó vagyok. A te pénzed meg honnan van, ha szabad kérdez-
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nem? A feleséged semmi mást nem hozott a házasságba, mint egy
dohos pergament, egy szamárbőrt, ami még annyit sem ér, mint
egy szelet vajas kenyér, te pedig gazdag ember lettél. Nagy tőké-
vel kellett kezdened, különben nem tudtál volna ekkora vagyonra
szert tenni. Nos, hát honnan származott az a tőke?

– Ezt te nem érted – válaszolta a bankár, görcsösen remegő
ajkakkal. – Szerencsés spekulációs ügyletek, előnyös kapcsolatok,
hitel…

 – És a többi, és a többi – szólt közbe durva hangon a szikár
ember. – Ti kereskedők ezernyi hátsó ajtón át tudtok meglógni
egy becsületes ember elől, és aki el akar kapni benneteket, annak
igen fortélyosnak kell lennie, és fohászkodnia kell a nemes Mer-
kúrhoz, a kereskedők és csirkefogók istenéhez. Kertelés nélkül a
képedbe mondom. Te loptad azt a pénzt!

A bankár összerezzenve a csengőzsinór felé nyúlt, de a követ-
kező pillanatban a karja lehanyatlott.

– A fivérem vagy – szólalt meg, erővel igyekezve úrrá lenni
magán.

– Sajnos – gúnyolódott a festő. – Nem nagy megtiszteltetés a
testvérednek lenni. Miért kaptál olyan gyorsan az alkalmon, ami-
kor eladó volt a ház? Talán attól tartottál, hogy lesz elég időnk és
alkalmunk kutakodni a pincében és a falakban? Ha Mathias nem
lett volna olyan ostoba…

– Most már elég legyen! – vágott hevesen a szavába Theodor
Bauerband. – Erről a témáról nem vagyok hajlandó vitatkozni
veled. Ha békétlenségben akarsz élni velem, az a te dolgod, azt
viszont nem tűröm el, hogy a saját házamban inzultáljál. Nézetem
arról, hogy apánk hagyatéka nem felelt meg a várakozásunknak,
már annak idején kinyilvánítottam. Teljesen értelmetlen volna, ha
ma megismételném.

– Teljes mértékben értelmetlen!
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– Kétségtelenül, mivel, mint már említettem, a megrögzött
mániáddal nem lehet vitába szállni. Gondolom, eltekintesz tőle,
hogy bemutassam neked a családomat?

– Természetesen – gúnyolódott a festő, végignézve saját ma-
gán. – Zsákvászon öltözetem a hercegi szalonodban különösen
venné ki magát. Én viszont büszke lehetek erre a zsákvászonra,
mivel becsülettel kerestem meg a rávalót.

– Megoldható lenne, ha hajlandó lennél képzett emberként
fellépni – folytatta a bankár azt a látszatot keltve, mintha az utóbbi
megjegyzést nem is hallotta volna. – Ellátnálak minden szüksé-
gessel, bérelnék és berendeznék neked egy lakást…

– Hogy megnyugtasd a lelkiismereted?

– Nem, hanem a gyermekedért tenném – válaszolta Theodor
Bauerband, dacosan emelve fel fejét. – Már említettem neked,
hogy nagyon kedvelem a lányod.

A festő felkapta kalapját és botját, és egy őrült nevetésével
rázta meg sörényét.

– Eltekintek a megtiszteltetéstől – válaszolta, miközben még
egyszer megvető pillantást vetett az olajfestményre. – A kegyel-
mes asszony sohasem felejtené el, hogy egy csavargót vezettél be
a szalonjába. Egyébként bosszantana, ha odafent még további,
ilyesfajta kontármunkákat látnék. Ezt a bosszúságot inkább meg-
spórolom magamnak.

– Ahogy óhajtod. Nagyon sajnálom.

– Na ne mondd! Tudom, örülsz, hogy felmentlek minden fe-
lelős kötelezettség alól. Mire való még mindig ez a képmutatás,
úgyis tudod, hogy átlátok rajta. Agyő, drága fivérem, azt hiszem,
pillanatnyilag készen vagyunk egymással!

A bankár íróasztala előtt állt, karosszékére támaszkodva. Izzó
tekintete követte a szikár embert, aki lassan kivonult, és kímélet-
len durvasággal csapta be maga mögött az ajtót.
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Tekintete sokáig meredt még a csukott ajtóra, aztán mélyen
fellélegzett, mintha mázsás tehertől szabadult volna meg.

Súlyos vádak hangzottak el vele szemben, olyan vádak, me-
lyek sötét foltot vetettek becsületére, kitaszítva őt előnyös társa-
dalmi helyzetéből, és átsorolták a bűnözők köreibe.

Azonban az az ember, aki felvetni merészelte ezeket a vádakat
vele szemben, a saját fivére volt, tőle nem követelhetett elégtételt
a szidalmazás miatt.

De mi lesz, ha ezek után a nyilvánosság előtt fogja megtámad-
ni becsületét, melyen mindeddig sohasem esett sötét folt? Theodor
Bauerband gondterhelt fejét kezére támasztva gondolataiba mé-
lyedt. Igen, ha ez megtörténik, akkor már nem térhet ki a küzde-
lem elől, melyet fivére kínált fel neki, és kénytelen lesz felvenni a
harcot.

Hosszasan ült a bankár gondolataiba mélyedve, végül felemel-
kedett, és elkezdett fel-alá járkálni.

Amikor Hermann visszatért az irodába, apját nyugodtnak és
összeszedetten találta. Theodor Bauerband rátalált arra a megol-
dásra, mellyel hatástalanná teheti a festő ellenségeskedését, és
letörheti gyűlöletének veszélyesen fenyegető hegyét.

V.

Mathias mester házában nyomasztó, nyugtalanító fülledtség
uralkodott, amilyen a természetben a viharokat, az ember életében
pedig rendszerint az aggodalommal várt katasztrófát előzi meg.

Az öregember reggelizés közben közölte családjával az eltűnt
visszatértét, és a várható események jobb érthetősége érdekében
néhány, de jellemző vonásokkal felvázolta fivére múltját. A dolog
természeténél fogva közlése igen eltérő érzelmeket váltott ki.
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Rózsika könnyekkel szép szemeiben kérlelte, hogy apját fo-
gadják be barátságosan és felejtsék el a múltat. Rudolf védelmezte
a festőt, akit előző este már alaposan megismert, Helene és Kon-
rád tartózkodott minden előítélettől, az anya pedig egyetértett
férje komoly aggodalmával.

Rózsika nem sejtette, hogy Mathias mester neheztel rá, és mi-
ért. Nem tudta, hogy ez a neheztelés nagyban hozzájárult az öreg-
ember apjával szemben tanúsított ellenséges hangulatához.

Fiatal szíve ébredező szerelmével a tavaszi napsugár fényében
lubickolt, apja visszatérte azonban sötét árnyat vetett a napsütötte
ösvényre, és ki tudhatná, hogy ezek nem fognak-e viharfelhőkké
tornyosulni, örökre sötét árnyat vetve boldogságára!

Mathias mester komor hangulatát Rudolfon töltötte ki, komoly
nemtetszésének adott hangot azért, mert fia olyan gyorsan össze-
barátkozott a festővel ahelyett, hogy előtte megismerte volna jel-
lemét. Mindezt kiegészítette még rosszallásával a fiatalember
könnyelmű életmódja miatt, és mindezzel csak tovább fokozta a
család rossz hangulatát.

Rudolf visszautasított minden szemrehányást, ezzel még job-
ban felbosszantva apját, aki végül haragosan kivonult a műhelybe,
hogy ott eressze ki mérgét. Levegőhöz kellett jutnia, olyan fojto-
gatást érzett a torkában.

Bárcsak szemrehányást tehetett volna Rózsikának, ami már ott
tolult a nyelvén! Gondolataiban hálátlannak nevezte, szemére
vetve, mennyi mindent tett érte, és mindig is gondos, szeretett apa
volt számára. Hát nem várhatná el teljes joggal, hogy hálás legyen
érte, és ne lenne a lány kötelessége, hogy egy gyermek teljes bi-
zalmával forduljon feléje?

De nem, a háta mögött romba döntötte legszebb légvárait, amit
nem csak saját magának, hanem neki is építgetett. Áthúzta terveit,
kívánságait és reménységeit, anélkül, hogy megkérdezte volna,
nem fog-e fájni neki, ha így cselekszik.



68

Gondolataiba mélyedve vándorolt egyik gyalupadtól a mási-
kig, homlokát egyre fenyegetőbben összeráncolva, miközben
egyébként barátságos szemeinek tekintete egyre borúsabbá vált.

Egyik segédje, egy friss, derék legény több kérdéssel fordult
hozzá, de nem kapott választ, így fejét csóválva érthetetlen volt
számára, hogy az előző nap vidám eseményei után főnöke mitől
lehet ilyen rossz hangulatban.

Konrád is kijött a műhelybe. Mielőtt gyalupadjához lépett vol-
na, egy ideig apja körül forgolódott.

– Túl szigorú voltál – szólította meg halkan. – Rózsika sírdo-
gál, Rudolf pedig mérgében elment itthonról.

– Na, azt hiszem, nekem több okom lett volna rá, hogy mér-
ges legyek! – fortyant fel Mathias Bauerband haragosan. – Rózsi-
ka kénytelen lesz választani apja és miköztünk. Sajnálom, de ezt a
választást nem spórolhatom meg neki. Egy csavargónak nincs
helye a házamban.

Strom, aki a közelükben tartózkodott, dalra fakadt, mint aho-
gyan egyébként szokása volt, hogy a többi segéd figyelmét elte-
relje a haragos mesterről, hiszen olyanokat mondhat, amit jobb, ha
a többiek nem hallanak meg.

– Ez kemény választás lenne a számára – mondta Konrád
szomorúan.

– Ugyan már, Rózsika már meglazította a hozzánk fűződő
kötelékeit – zsörtölődött az öregember, közben felgyűrve ingének
ujjait, hogy nekilásson napi munkájának. – Rózsika már válasz-
tott, és nem a mi hibánk, ha hagyja magát elvakítani az arany
csillogásától. Ezt sohasem fogom elfelejteni neki, most már az
sem számít nekem, ha teljesen elszakítja hozzánk fűződő kötelé-
keit.

Szavai közben ábrázata fenyegető kifejezést öltött, haragján
azonban fájdalmas szomorúság derengett át. Rózsikát nagyon a
szívébe zárta, és mély fájdalommal töltötte el a gondolat, hogy
örökre elhagyhatja őt.



69

Intett a fiának, hagyja magára, és amikor Konrád mégis ma-
radt, hátat fordított neki.

– Neked pedig semmi okod sincs rá, hogy védelmezed őt,
szólalt meg mégiscsak ismét azt öreg. A gyalázatos mammon
miatt fordított hátat hűséges szívednek.

– Hát tudott ő egyáltalán róla, hogy ez a szív őérte dobog? –
kérdezte Konrád megnyugtatóan. – Nem, neki fogalma sem volt
róla, apám, nem Rózsika, hanem Hermann érdemelte ki haragun-
kat, aki olyan kiválóan értett hozzá, hogy a gyanútlan gyermek
szűzies lelkét elcsábítsa. Igen, Rózsika gondolataiban és érzel-
meiben még gyermek, szíve minden benyomást befogad anélkül,
hogy aggodalmasan megkérdezné, annak jó vagy rossz lesz-e a
következménye, és nem is haragszok rá, ha boldog lesz annak a
férfinek az oldalán, akire rábízza a jövőjét. Ebben az esetben le-
mondok a saját boldogságomról, de jaj annak, aki vissza mer élni
a bizalmával.

A mester elgondolkodva bólintott. Konrád a gyalupadjához lé-
pett, a segédek pedig újabb nótára zendítettek.

Még be sem fejezték az első strófát, amikor nyílt az ajtó, és két
alak lépett be, akiknek imbolygó járása és bizonytalan tartása a
harag izzó tüzét űzte a mester arcára.

Mathias Bauerband odacsapta a gyalut, és izmos karjait csípőre
téve átható tekintettel meredt a két segédre.

– Hé! Hát itt van a két lusta fickó – kiáltotta haragtól reszkető
hangon. – Itt vannak, és már kora reggel részegen! Tűnés kifelé,
ez nem kocsma, léha alakokat nem tűrök el a műhelyemben!

A nóta elcsendesedett, a szorgos kezek megpihentek, minden
tekintet a mesterre meredt.

– Peter és Klas, ki vagytok rúgva – folytatta az öreg kénysze-
redett nyugalommal. – Ha van még bérkövetelésetek, józanul
gyertek vissza, és ki lesztek fizetve. Több munkát nem kaptok,
már eddig is túl sokat elnéztem nektek.
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A két fickó a tágas műhely közepén állt. Erőteljes, robosztus
alakok, akiknek ábrázata durvaság és közönségesség nyomait
viselte. Peter, kettejük közül a nagyobbik, felkapott egy kalapá-
csot, fenyegető, kihívó testtartása arról tanúskodott, hogy eszében
sincs olyan gyorsan elhagyni a helyszínt.

– Nem dolgozni jöttünk, hanem azért, hogy szolgává leala-
csonyított bajtársaink érdekeit képviseljük! – kiáltotta, miközben a
nehéz kalapáccsal lesújtott a gyalupadra. – Hosszú időn keresztül
voltunk a mester rabszolgái és igavonó állatai, most végre tudni
akarjuk, hogy miért izzadtunk és törtettük magunkat.

– Igenis, ezt akarjuk tudni! – kiáltotta Klas, akinek vörös haja
világított a nap fényében. A mesterek gazdagodnak, a verejté-
künkből élnek, mi pedig kénytelenek vagyunk beérni olyan ala-
csony bérrel, ami még a száraz kenyérre is alig elég. A mesterek
dúskálnak minden jóban, amit mi nem is ismerünk. Gyakran szó-
rakoznak el egy este többet, mint amennyit egy szorgalmas mun-
kás egy negyedév alatt keres. Ennek véget kell vetni!

– És ezt ti mondjátok nekem? – kiáltott fel Mathias
Bauerband dörgedelmes hangon. – Ti, a legvisszataszítóbb alakok,
akik életem során valaha felbukkantak a műhelyemben? Ti meré-
szeltek ilyen kijelentést tenni? Nem nehéz bebeszélni ilyen osto-
baságot a fejetekbe, melyekkel az utóbbi időben a munkásokat
hergelik mestereikkel szemben. Ezt persze megértem. Ti is azok
közé tartoztok, akik szívesebben ülnek a kocsmában, mint állná-
nak a gyalupad mellett. Ti lennétek az elsők, akik legszívesebben
meggyilkolnátok egy tisztességes embert, aki szorgalommal és
takarékossággal szerzett meg magának valamit. Közületek melyik
dolgozott többet, mint jómagam? Közületek melyik gondolkodott
többet éjjel-nappal azon, hogyan tudja learatni szorgalmának
gyümölcseit? Szorgalmam által lettem azzá, ami vagyok, és bár-
melyiketek is viheti ennyire, ha megvan hozzá az akarata és kellő
ügyessége. Képes lenne valamelyiketek elkészíteni mestermun-
káját? Ott még nem tartotok! Tanuljatok, és aztán próbáljatok
megállni saját lábatokon. Ha szorgalmasok és tisztességesek
vagytok, akkor sikerülni fog. Mit követeltek tőlem? Magasabb
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bért? Azt hiszem, nincs még egy asztalosmester a városban, aki
olyan magas bért fizet, mint jómagam…

– Épp ezért kell felmondania mindenkinek – kiáltott közbe a
vörös Klas.

– Úgy? – hát csak próbálkozzatok – gúnyolódott Mathias
mester! – Majd meglátjuk, ki bírja tovább.

– A nagy hasúak, természetesen –, akik a mi verejtékünkkel
töltötték meg pénzes ládájukat – kiáltotta Peter. – De amikor a
dolgozók éheznek, akkor gondoljon csak a lámpaoszlopokra, me-
lyek a mesterekre várnak.

Felháborodott kiáltozás harsant fel ekkor a segédek ajkairól,
akik valamennyien közelebb léptek a mesterhez, hogy megvédjék
őt a két fickó durvaságától.

Mathias mester azonban csak megvető mosollyal válaszolt a
megjegyzésre.

– Láthatjátok, hogy a bajtársaitok nem állnak be mögétek –
válaszolta, megragadva a fia karját, aki haragtól remegve rá akart
rontani a két zavarkeltőre. – Azt ajánlom azonban, soha többé ne
merjétek betenni a lábatokat a műhelyembe. Nem tűröm el itt a
lusta csőcseléket.

Az utolsó szó még el sem hangzott ajkairól, amikor a súlyos
kalapács elrepült a feje mellett. Azonnal a halálát okozta volna, ha
eltalálja.

A mester döbbenten eleresztette fia karját. Konrád és a legidő-
sebb segéd rárontottak a fickókra. A többi segéd követte példáju-
kat, és még mielőtt Mathias Bauerband csillapítani tudta volna a
vihart, a két alak elterült odakint az udvar kövezetén.

Feltápászkodtak, és fenyegetve rázták ökölbe szorított kezeiket
az ablak felé, amely mögött ott állt az öregember, majd fenyegeté-
sek és szitkozódások kíséretében távoztak.

Ez az esemény semmiképpen sem volt alkalmas arra, hogy
emelje a mester hangulatát. A visszataszító alakok fenyegetése a
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legcsekélyebb félelmet sem keltették benne, csak haragját fokoz-
ták, amely már magával ragadta Rózsikával és annak apjával
szemben.

Ingerült hangulatát tovább fokozta, hogy eredménytelenül
várta fivére látogatását, és bár elfojtott dühhel várakozott erre,
mégiscsak azt kívánta, minél hamarabb kerüljön rá sor, hogy a
festővel folytatott megbeszélés során lerázhassa magáról a terhet,
mely oly nyomasztó hatással volt rá.

Az ebéd során szótlan volt, csak mellékesen, néhány szóval
említette meg a műhelyben történteket, amikor a felesége érdek-
lődött a lárma okáról.

Senki sem terelte a szót Rózsika apjára, csak Helene merte sze-
rényen megjegyezni, hogy bácsikája mennyire nem tart igényt
arra, hogy viszontlássa egyetlen gyermekét. Mathias mester pil-
lantása azonban, amit válaszként szánt erre a kérdésre, világosan
érthetővé tette, hogy ennek a témának a folytatása nem kívánatos
a részéről.

Ebéd után Konrád kiment a kertbe, Rózsika jelentős, lopva ej-
tett pillantással kérte rá, hogy várja meg odakint.

Vajon mit akarhat tőle a lány? Korábban sohasem kérte taná-
csát és segítségét bármiféle személyes ügyben, sohasem érezte
igényét annak, hogy bizalmas beszélgetést folytasson vele.

Konrád betért az egyik lugasba. Fejét kezére támasztva apja
szavain elmélkedett, amit reggel mondott neki.

Talán a lány is sejtette, hogy most választania kell apja és azok
között, akik eddig hűségesen kitartottak mellette? Vagy talán szí-
ve titkát akarta megosztani vele? A kavicsos út csikorgása térítette
magához elmélkedéséből. Felpillantott, Rózsika és Helene állt
előtte egymásba karolva.

– Konrád, apáddal nem lehet ma beszélni – mondta a kis her-
cegnő, miközben helyet foglalt a vele szemben lévő padon. – Se-
gítened kell nekem, kibékíteni a fivéreket, és megtalálni azt a
lehetőséget, amellyel el lehet kerülni kettejük végleges szakítását.
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– Tehát attól tarthatsz, hogy szakításra kerülhet sor? – kér-
dezte Konrád, aggodalommal tekintve a lány szemeibe.

– Igen, tartanom kell tőle, és tudom, hogy utána keserves
küzdelem vár rám, egy küzdelem a szeretet és kötelesség között –
válaszolta a lány bánatosan. – A nénikém részletesen elmondott
nekem mindent, ismerem a viszály okát, mely megosztja csalá-
dunkat, és most már apám teljes múltját is megismertem. Minden-
nek ellenére mégiscsak ő az apám, Konrád, és bármennyire is
súlyosan vétkezett, gyermekének nincs joga hozzá, hogy ítélkez-
zen felette.

– Hát nem ő tépte szét a köteléket, mely összekötött bennete-
ket? – kérdezte Konrád, aki ekkor már csak szívélyes részvétet
érzett az aggódó lány iránt.

Rózsika tagadólag rázta a fejét, szép fátyolos tekintete könyö-
rögve pihent a fiatalember arcán, akinek mély fájdalom cikázott át
a szívén, emlékezvén a lány beszélgetésére a bankár fiával.

– Bárhogyan is ítélkeznek róla, egy rejtett hang érte szól ben-
nem – válaszolta. – Ez a hang azt súgja nekem, kötelességem
gondoskodni róla, ápolni őt, és szeretetemmel elfelejtetni vele,
hogy eddigi életéből hiányzott a napfény.

– És azt képzeled, hogy a szereteted napsugarakat fog vetni
élete ösvényére?

– Nem tudom, de kötelességem megpróbálni.

– Szegény gyermek, azt hiszem, kénytelen leszel lemondani a
saját napsugaraidról.

– Ne mondj ilyeneket, Konrád – kérlelte a lány. Minden
erőmre szükségem van, hogy a sors küzdelemre felkészülve ta-
láljon rám, de azt hiszem, közös igyekezettel sikerülni fog elke-
rülni ezt a küzdelmet, ha apád hajlandó lesz engedni, és elfelejteni
haragját a hazatérővel szemben.

– Apám haragja mérséklődni fog, de vajon te tudod, hogy a
hazatérő megbékélő szándékkal érkezett-e? – kérdezte Konrád. –
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Amit Rudolftól hallottam, nem enged arra következtetni, hogy
apád kezet fog nyújtani nekünk. Gyűlöl valamennyiünket, és még
nagyon kétséges, hogy elfogadja-e tőled azt az áldozatot, amelyet
nyújtani kívánsz neki.

– Ebben az esetben Rózsika nem lesz olyan ostoba, hogy ál-
dozatkész legyen vele szemben – mondta Helene. – Nálunk fog
maradni, sorsára hagyva őt, amit önfejűen választott magának.

– Rózsika könnyezni kezdett, ami belső küzdelméről tanús-
kodott.

– Erre nem lennék képes – válaszolta halk, reszkető hangon.
– A lelkiismeretem nem hagyna megnyugodni. Apám megörege-
dett, szüksége van gyermeke szeretetére és gondoskodására. Már
csak ez az egyetlen szív tart ki mellette a világon.

– Szerencsétlenné fogja tenni ezt a szívet – mondta Konrád
fojtott hangon. – Igen, boldogtalanná – folytatta, hevesen felkapva
a fejét, miközben tekintete haragos kifejezést öltött. – Önzésével a
legsúlyosabb áldozatot fogja elvárni tőled, olyan áldozatot, mely
nem a saját boldogsága érdekében, hanem valamennyiünk ellen
irányul. Nem szabad elhagynod bennünket, Rózsika, velünk kell
maradnod, hiszen otthont nem tud nyújtani számodra, és nincs
joga azt követelni tőled, hogy idegenbe vándorolj ki vele.

Rózsika gondolataiba mélyedve tekintett maga elé, belső féle-
lem tükröződött szép arcán, mintha ismeretlen, végtelen pusztasá-
got látna maga előtt.

– Bármi is történjék, sohasem fogom elfelejteni nektek azt a
szeretetet, mellyel megáldottátok gyermek- és fiatalkori éveimet
– szólalt meg hosszabb szünet után, mintha álomból riadt volna
fel. Mindig is testvéreteknek fogom tekinteni magam, és testvéri
szeretettel fogok ragaszkodni hozzátok életem végéig.

Mindkét kezét feléjük nyújtva bensőséges szeretettel tekintett
rájuk.

– Talán ez az utolsó alkalom, hogy a köreitekben vagyok –
folytatta. – Egy sejtelem azt súgja nekem, hogy a fejünk feletti
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sötét viharfelhők nemsokára kisülnek, és megsemmisítő villá-
mokkal fognak lesújtani ránk. Ám legyen, történjen, aminek tör-
ténnie kell, mindenkinek beteljesedik a sorsa. Nem szeretnék ti-
tokkal a szívemben távozni tőletek, nem szeretném, ha később azt
a szemrehányást tehetnétek nekem, hogy nem voltam őszinte és
nyíltszívű veletek szemben. Ezért, és bízva szigorú titoktartáso-
tokban, bevallom nektek, hogy múlt éjszaka óta Hermann unoka-
testvérünkkel jegyesek vagyunk.

Helene aggodalmasan tekintett bátyjára, aki fejlét ingatva le-
sütötte szemeit.

– Ne kérdezzétek, mindez hogyan történt, magam sem tudom,
és azt se mondjátok, hogy ez a jegyesség viharokat és küzdelme-
ket fog kiváltani, mert ezt magam is jól tudom, és bátor szívvel
nézek elébe, Isten kezébe adva sorsomat.

– Te választottál – mondta Konrád halkan, megindult hangon.
– Nekünk már nem marad más csak az óhaj, hogy boldognak lás-
sunk téged, és abban biztos lehetsz, hogy tényleg ez lesz a kíván-
ságunk.

Helene némán átkarolta szép unokahúgát. Képtelen volt sza-
vakkal sok boldogságot kívánni neki, hiszen tudta, hogy milyen
mély sebet ejtene ezzel bátyja szívén.

Szerencsére éppen ekkor lépett be a kertbe az öreg Beier, és
megjelenésére a beszélgetés félbeszakadt, hiszen Konrád szívében
újra fellobbant a harag szerencsés vetélytársával szemben, és ez a
gyűlölet kemény kirohanásokhoz vetetett volna Hermann iránt.

– Mindjárt ideér! – kiáltotta Beier már messziről, kezével ha-
donászva. – Épp az előbb találkoztam vele az utcán, egy vendég-
lőből lépett ki, ahol ebédelt. Alázatos szolgájuk vagyok, hölgye-
im, pompás őszi napunk van ma. Ne rémüljön meg, Rózsika kis-
asszony, ha meglátja őt. Külsőleg igen zord alak, de belsőleg jó
ember lehet különös szokásai ellenére, melyek eltorzítják őt.
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– Miért nem jött már ma reggel, hiszen itt ebédelhetett volna
nálunk? – kérdezte Rózsika, akinek nyugalma és összeszedettsége
csodálkozást váltott ki testvéreiből.

– Igen, minden bizonnyal, de furcsa egy fickó, és tulajdon-
képpen nem is tudom, miért kell egyeseknek ilyen furának lenniük
– válaszolta a doktor, miközben levette kalapját és azzal volt el-
foglalva, hogy nagy igyekezettel polírozza koponyáját. – Első útja
a bankárhoz vezetett, és azt állította nekem, hogy alaposan meg-
mondta neki az igazságot, és gondolhatják, jól össze is veszett
vele. Viszont érdeklődött ön iránt, Rózsika kisasszony, miközben
egy-egy könnycseppet láttam megcsillanni a szemeiben. Azt hi-
szem, a szégyenérzet tartotta vissza, hogy azonnal a gyermeke
karjaiba siessen. De jobb, ha most bemegyünk. Mathias mester a
házban akarja fogadni testvérét. Úgy vélekedik, semmi szükség
sincs rá, hogy az egész szomszédság fültanúja legyen az első esz-
mecserének.

A kis urasság jelentőségteljes pillantást vetett a környező há-
zak ablakaira, aztán zsebéből előszedte tubákos szelencéjét, hogy
a fiatalembert megkínálja egy csipetnyi dohánnyal.

– Már hallottam a ma reggeli bosszúságról – folytatta élén-
ken, miközben hevesen forgatta kezében a szelencét. – Micsoda
alakok! Na, majd csak észhez térnek valahogy.

– Talán majd akkor, ha munkakerülő életmódjuk a börtönbe
juttatja őket – válaszolta Konrád, és a kisöreg mellett ballagva
követte a lányokat, akik egymásba karolva mentek a ház felé.

– Lehet, hogy ez lesz a vége – bólintott az öreg –, pedig csak
megtévesztett birkákról van szó.

– Azok? Soha! Ők maguk a vezérürük, akik igyekeznek té-
vútra vezetni a csordát. Mindig is léha munkakerülők voltak, nem
volt semmiféle erkölcsi tartásuk. Ilyenek voltak már akkor is,
amikor a szociális eszmék még fel sem bukkantak, és az agitáto-
rok még nem dobták fáklyáikat a lőporos hordókba.
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– Bosszút esküdtek az apja ellen – vetette közbe az öreg ag-
godalmasan.

– Igen, és miért? Mert a kalapács, amit feléje hajítottak, nem
találta el őt.

– Éppen ez a rossz jel. Vigyázzanak, csak ezt tudom taná-
csolni. Rózsika kisasszony igen összeszedettnek látszik, szegény
gyermek csalódni fog. Te jó ég, már itt is van az apja! Hallja ma-
ga is a durva hangját?

A kisöreg olyan gyorsan szedte a lábait befelé a házba, hogy
Konrád alig tudta követni. Amint belépett a szobába, Rózsikát
apja karjaiban látta, aki megcsókolta homlokát és orcáit, majd
eltartva magától a lányt, hosszasan nézegette, aztán ismét viharo-
san magához szorította.

– Igen! Ez az én gyermekem – mondta a szikár ember, és a
szívét összeszorító kéreg lassacskán fellazulni kezdett. – Ez az én
Rózsikám. Hát nem úgy hasonlít derék, jóságos édesanyjához,
mint egyik vízcsepp a másikhoz? Na, Mathias, amit érte tettél,
azért örökre hálás leszek neked, én is megtettem volna a fivérem
gyermekéért.

Mathias mester a karosszékében ülve vastag füstfelhőket pöfé-
kelt a pipájából maga elé. Úgy tűnt, testvére hálálkodásától nincs
különösebben elragadtatva.

– És ezek itt ketten a te gyermekeid? – folytatta a szikár em-
ber, futó pillantást vetve Konrádra és Helenére. – Hm, a másik
fiadat már tegnap este megismertem, úgy tűnik, tehetséges. Ha
igényt tart rá, szívesem oktatnám. Kedves sógornőm, örvendek,
hogy ilyen egészségesnek és jó karban lévőnek látom viszont.
Mindketten megöregedtünk, és nemsokára eljönnek azok a napok,
melyekről elmondhatjuk: ezek már nem tetszenek nekem.

– Foglalj helyet – mondta Mathias mester, miközben Rózsika
széket hozott apjának. – Már reggel vártalak.
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A festő letelepedett a székre, kezeit zsebeibe süllyesztve ki-
nyújtotta maga elé hosszú lábait, aztán tekintete megint végigsik-
lott a jelenlévőkön, egy ideig elidőzve a nyugdíjas kisöregen.

– Ma reggel meglátogattam Theodort – válaszolta.

– Azért, hogy elmondjad neki, haragod vele szemben még
mindig a régi? – kérdezte Mathias mester éles hangon.

– Ugyan már, tudja ő magától is, hogy ez a harag sohasem
fog alábbhagyni.

– Akkor jobb lett volna, ha távol tartod magad tőle!

– Meg akartam mutatni annak a felkapaszkodott majomnak,
hogy mammonjának fensége előtt nem vagyok hajlandó megha-
jolni.

Mathias mester a fejét csóválta. Az éles, ellenséges hang, me-
lyet testvére megütött, ismét mélységes aggodalmat keltett benne.

– Tudom, hogy annak idején miért játszottad el a komédiát.
Nem teszek ezért szemrehányást neked, jóllehet igencsak jogosult
lennék rá. Azt sem akarom megkérdezni, hogy miért nem írtál
odaátról. Sohasem érdeklődtél a gyermeked után, viszont nagyon
komolyan megkérdezlek, hogy milyen megfontolásból tértél visz-
sza?

A szikár ember felnevetett, és belenyúlt a kis nyugdíjas tubá-
kos szelencéjébe, aztán még mindig nevetve megrázta sörényét,
mintha azt akarná jelezni vele, érdemesre sem tartja, hogy meg-
válaszolja ezt a kérdést.

– Azért tértem vissza, mert elragadott a honvágy – válaszolta.
– Lehet, hogy ezt gyerekesnek és ostobaságnak tartod, felőlem
nyugodtan lehet ez a véleményed.

– Ó, nem, tudom én jól, mit jelent a honvágy, magam is szen-
vedtem tőle annak idején, amikor idegenben jártam – folytatta a
mester komoly hangon. – De megismétlem a kérdést: Milyen
megfontolásból jöttél vissza?
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A szikár ember nyugtalan tekintete felvillant, mint egy távoli
villám. Rózsika gyorsan átkarolta a nyakát és néhány szót sutto-
gott a fülébe.

– A gyermekem miatt eltekintek a választól – mondta a festő
neheztelve. – Ha mindenképpen tudni akarod, később majd meg-
mondom neked.

– Nos, hát én már tudom is – válaszolta Mathias mester, ma-
gára erőltetett nyugalommal, és őszinte szemeiben elfojtott harag
tükröződött. – Ugyanolyan gondolatokkal tértél vissza, mint ami-
lyenekkel eltávoztál tőlünk. Ismét gyűlöletet és viszályt akarsz
kelteni. A gyermeked érdekében azt tanácsolom, ne tedd ezt,
Hugo! A gyűlöleted áldozd fel egyetlen gyermeked boldogsága
érdekében!

– Nem tudok megbocsátani neki – mondta a szikár ember, és
hangja egy kígyó sziszegésére emlékeztetett. – Theodor nyomo-
rulttá tett engem.

– Ő?

– Igen. Ha annak idején megkaptam volna, ami nekem járt,
meg lett volna az anyagi lehetőségem, hogy elérjem a magas célt,
melyet kitűztem magam elé. Gazdag emberként híres művésszé
válhattam volna, koldusként viszont a korlátolt tömeg a porba
taposott. Egyedül ő az oka mindennek. Koldustarisznyát vetett a
vállamra, megölte a feleségem, és árvává tette a gyermekem.

A festő felugrott a helyéről, és utolsó szavainál hatalmas csa-
pást mérve a levegőbe megsemmisítette láthatatlan ellenfelét.

– Ezt tette velem! – kiáltotta, és hangja olyan volt, mint a
mennydörgés. – És te azt akarod, hogy bocsássak meg neki? A
pártomra kellett volna állnod annak idején, de mellette tartottál ki,
és mind a mai napig meghajolsz előkelő fivéred előtt. Sohasem
volt benned elég erő, mindig alázatosan megcsókoltad a pálcát,
amivel elvertek.

Ekkor Mathias mester is haragosan fel akart ugrani, de Konrád
kezét apja karjára téve, kérlelő tekintettel nézett rá.
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– Mégiscsak a fivéred – mondta halkan. – A sorssal vívott
álladó küzdelem megkeserítette őt.

– És elborította az agyát – fűzte hozzá az anya. – Légy barát-
ságos hozzá, belőlünk csak együttérzést válthat ki.

A festő fel-alá rohangált a tágas szobában, látszólag teljesen
megfeledkezve róla, hogy hol van.

– Nála jártam – morogta, szemeibe lógó ősz sörényét energi-
kus mozdulattal hátra vetve. – Meg kellett mondanom neki, nem
tudtam magamba fojtani. Alamizsnát kínált nekem. Nagy szem-
telenség volt tőle, hogy megtette, de hát a gazdag, előkelő ember-
nek megvan az a privilégiuma, hogy szemtelen legyen. Még, hogy
én alamizsnát fogadjak el tőle! Ha egy darabka kenyér az ő kezé-
ből az éhhaláltól mentene meg, akkor sem fogadnám el.

– Attól függ, milyen formában kínálta fel neked – mondta
Mathias mester egyre fokozódó bosszúsággal. – Odaát semmire
sem vitted, Hugo. Itt mihez akarsz kezdeni?

– Ez az én dolgom! – fortyant fel a szikár ember. – Eddig
még sohasem kértem támogatást senkitől, és a továbbiakban sem
fogok, legkevésbé a családom tagjaitól, akiknek savanykás-édes
védnöki ábrázatát látni sem bírom.

– Tennék neked egy javaslatot!

– Te, nekem?

– Na, úgy gondolom, hogy egy jó tanács mindig megér egy
köszönetet.

A festő karba öltött kezekkel gúnyosan nézett a fivérére, és
rendkívül közömbös volt számára, hogy ez a sértő tekintet epével
önti el a becsületes mester vérét.

– Had hallom – mondta hanyagul. – Sokra úgysem megyek
vele.

– Egy őrült mondja ezt nekem, nem egy olyan ember, akinek
rendben van minden érzékszerve! – kiáltotta Mathias mester dü-
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höngve. – Ha annak idején hallgattál volna tisztességes emberek
tanácsára, ma nagyra becsült ember lehetnél, és gyermekednek
nem kellene szégyenkeznie apja miatt.

A szikár ember összerezzent, mintha kígyó marta volna meg.
Izzó tekintete Rózsikára meredt, aki a következő pillanatban a
karjaiba vetette magát.

– Folytasd! – mondta a festő, maró gúnnyal tekintetében és
hangjában. – Hallani akarom egy tisztességes ember tanácsát.

– Ám legyen. A társadalom számára elvesztél, ezt be kell lát-
nod, ha nyugodtan végiggondolod a helyzeted. Ha rá akarod erő-
szakolni magad, csak saját magadnak fogsz kellemetlenséget
okozni, és csalódást szerezni. És, hogy családoddal szembeni
mélyen gyökerezett gyűlöleted következtében köreikben képtelen
leszel tartós helyet találni magadnak, ahhoz sem fűződik semmi
kétség. Úgy vélem, ilyen körülmények között magadnak is azt
kellene kívánnod, hogy mozgalmas életed hátralévő részét olyan
menedékhelyen töltsd el, ahol gondtalanul…

– Állj! – kiáltott közbe a szikár ember barátságtalan hangon,
fenyegetve emelve fel karját. – Menedékhelyről beszélsz. Tudod
te, mit jelent ez a szó, ha lefordítom magamnak? A menedékhely
nem más, mint az őrültek háza. Oda akarsz juttatni engem?

– Félreértettél!

– Isten őrizz! Elég érthetően fejezted ki magad! – gúnyoló-
dott a festő, hegyes kecskeszakállát tekergetve. – A terhetekre
vagyok, és keresitek a lehetőséget, hogyan lehetne megszabadulni
ettől a tehertől. Szégyellitek magatokat elszegényedett fivéretek
miatt, mint ahogyan az előkelő bankár is szégyelli magát miatta-
tok, de megmondom nektek, hogy érek én annyit, talán még töb-
bet is, mint bármelyik közületek. Ha akarnám, híressé tehetném a
nevem, és ha megtenném, ha hírnevem visszaesne rátok, akkor
sokkal kedvesebb lennék számotokra, kiváló fivéreim, akkor teli
képpel ti magatok fújnátok meg a harsonákat.
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– Te még mindig a régi bolond vagy – zsörtölődött Mathias
mester, akinek haragját Konrád hasztalanul próbálta mérsékelni. –
Bolond is maradsz mindaddig, amíg élsz!

– És miért is kellene engem hatástalanítani egy menedékhely
magas falai mögött?

– Az ég tudja, talán ez lenne a legjobb számodra, és vala-
mennyiünk számára.

Nagy lármával csapott le erre a szikár ember ökle az asztalra.
Még a kisöreg nyugdíjas is összerezzent, és bosszús kiáltás hagyta
el színtelen ajkait.

 – Mennyire másképpen beszélnél, ha hintóban érkeztem vol-
na, és arannyal töltött zsebekkel állnék előtted – kiáltotta haragtól
szikrázó szemekkel a mester felé, aki lassan felemelkedett karos-
székéből. – A múltról akkor egy szó sem esne, akkor valamennyi-
etek számára én lennék a kedves fivér vagy nagybácsi, és a port is
lecsókolnátok a cipőimről. A koldust röviden el lehet intézni.
Ajtót mutattok neki, kilátás számára az őrültek háza, mert olyan
merész volt, hogy gazdag rokonainak szemrehányást tett csalásuk
és képmutatásuk miatt.

– Nem, hanem egyszerűen azért, mert bolond vagy! – kiál-
totta Mathias mester, aki képtelen volt uralkodni magán.

– Rendben van, a bolond távozik, és soha többé nem lépi át
azok küszöbét, akik megtagadják őt.

A festő felkapta a kalapját, és a fivérek haragos tekintettel áll-
tak egymással szemben, csak a rosszindulatú szavakra gondolva,
ami elhangzott közöttük.

Bár a mesterben egy belső hang azt suttogta, hogy nem kellene
ennyire hadba szállni fivérével, de nem hallgatott rá, inkább a
gonosz démon hangját hallotta meg, mely azt súgta neki, hogy
ilyen sértegetéseket nem engedhet meg magának.
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Az összes többi jelenlévő tekintete Rózsikára meredt, akinek
most választania kellett apja és nagybátyja között, aki mindeddig
több volt számára, mint a saját apja.

Holtsápadtan, könnyektől csillogó szemekkel lépett a kis her-
cegnő a fivérek közé, meg akarta ragadni bácsikája kezét, aki
azonban hevesen elkapta azt.

– Nincs egyetlen barátságos szavad sem hozzá? – kérdezte
könyörgő hangon. – Képes vagy fivéredet szívtelenül eltaszítani
házad küszöbétől?

– Tűnj el vele együtt! – vetette közbe ingerülten Mathias
mester. – Kísérd őt művészi pályáján, és ne feledd, milyen hálával
tartozol nekem, és osszad meg vele a kegyelemkenyeret, amit
együtt érző kezek nyújtanak felétek!

– Apám! – szólt közbe Konrád figyelmeztető hangon, miköz-
ben az anya és Helene igyekeztek őt visszaterelni székére. A
nyugdíjas kisöreg nemtetszését kifejezve a fejét rázta.

– Nézd csak, Mathias, ezt itt két egészséges kar, melyek in-
kább fát hasogatnak, mintsem alamizsnát fogadjanak el tőled! –
kiáltotta a festő, hosszú karjait felemelve.

– Veled megyek – mondta Rózsika, fátyolos tekintetét apjára
emelve. – Mostantól kezdve nem leszel egyedül. Dolgozni fogok
érted, és bensőséges szeretettel veszlek majd körül, meg fogok
osztani veled mindent, szükséget és nyomorúságot, gondot és
bánatot, és saját életemmel foglak védelmezni a megpróbáltatások
ellen, amit Mathias bácsikám fog okozni neked. Bácsikám, néni-
kém, minden jót kívánok nektek, sohasem fogom elfelejteni min-
dazt, amit értem tettetek. Ne haragudjatok rám azért, mert el-
hagylak benneteket, hogy teljesítsek egy szent kötelességet, a
gyermek kötelezettségét!

Mathias mester elkeseredetten hátat fordított neki, felesége és
Helene azonban átkarolták a lányt, és könyörögve kérték, hogy
maradjon.
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– Hagyjátok, menjen csak! – brummogta a mester, aki ebben
a pillanatban maga sem tudta, hogy milyen mélységesen meg-
bántotta a lányt. – Hiszen az apja művész, a lánya pedig mindig
többre tartotta magát minálunk. A büszkesége idővel majd meg
fog törni.

– Ha a gyermekem büszke, akkor gonosz magvakat ültettetek
el a szívében – mondta festő rekedt hangon. – Te és az előkelő
fivéred! Rózsika, gyermekem, gyere a karjaimba, te vagy a leg-
drágább, egyetlen kincsem, ezt az elhatározásodat sohasem fogod
megbánni.

– Hát nem mondod nekem, hogy isten veled? – kérdezte Ró-
zsika még egyszer, kezét nyújtva bácsikája felé.

– Minek? – dadogta Mathias mester elfojtott haraggal. – Ha-
marosan úgyis vissza fogsz térni, hamarosan hiányolni fogod a teli
húsos fazekat.

Most már elég legyen! – ragadta magához a szót a nyugdíjas
kisöreg. – Lelketlen játék ez, kedves barátom, játék az emberi
szívvel! A dolgok pillanatnyi állása szerint Rózsika kisasszonynak
más döntése nem lehetett. Aki ezt nem képes belátni, az vak em-
ber látó szemekkel. Rózsika kisasszony, ne vegye annyira, a szí-
vére! Megfontolatlan szavak hangzottak itt el, amit másnap meg
fognak bánni. Helene kisasszony, nem kísérné el az unokatestvér-
ét? Ebben az állapotban, nem mehet el egyedül az apjával.

Helene megértette, és átkarolva a kis hercegnő karcsú derekát,
lassan elhagyták a szobát. Az anya követte őket.

A kisöreg nagy igyekezettel a fejét dörzsölgette és megkínálta
az urakat egy szippantásnyi dohánnyal, de csak a festő csippentett
a tubákos szelencéből, megtisztelve őt egy barátságos pillantással.

– Most beszéljünk értelmesen! – mondta a szikár ember. –
Tegnap este igen korlátozottnak tűnt számomra.

A kisöreg dafkén hátravetette kopasz fejét, szemei haragosan
szikráztak szemüvege mögött.
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– Ez durva megjegyzés volt – válaszolta –, de nem fogom vi-
szonozni, mert nem akarok civakodni. Én legalább annyira értel-
mes vagyok, mint ön, csak az a nagy kérdés, ki tudja jobban meg-
ítélni a helyzetet.

– Ez persze tényleg nagy kérdés – válaszolta a festő ironiku-
san. – Csak annak örülök, hogy ma értelmesebbnek látom, mert az
a benyomás, amit tegnap keltett bennem, nem volt túl kedvező.

– Hát az talán nagyon kétséges dicsőség, ha az ember jó be-
nyomást kelt önben – zsörtölődött a kisöreg. – Ne gondolja, hogy
egyetértek a viselkedésével. Ellenkezőleg, egyenesen a szemébe
mondom, úgy viselkedik itt, mint egy házsártos ember, aki szán-
dékosan civakodik és vitára törekszik, de ennek ellenére védel-
membe veszem testvére kemény, sértő szavaival szemben, amit
nem tartok jogosnak. Mindkettőjüknek engedniük kellene. Gon-
doljon csak a mondásra: „Nézzétek, milyen kedves és barátságos,
ha két fivér egyetértésben lakik egy fedél alatt.” Nos, hát most
ismeri a véleményem, nem tudom, mit is fűzhetnék még hozzá.

Mivel ebben a pillanatban Rózsika visszatért és a festő gyer-
meke jelenlétében nem akarta folytatni a vitát, a kisöreg megjegy-
zése megválaszolatlan maradt, az ő legnagyobb megelégedettsé-
gére, mert úgy érezte, hogy telibe talált a nyíl, melyet kilőtt.

Rózsika ismét kezet nyújtott bácsikájának, de Mathias
Bauerband, aki karosszékébe visszaülve sűrű füstfelhőbe burkoló-
dzott, azt a látszatot keltette, mintha nem vette volna észre. Bosz-
szúságát nem tudta ilyen hamar leküzdeni, egyre mélyebb gyöke-
ret eresztett szívébe, minél tovább gondolt elfojtott haraggal a
gyermek hálátlanságára, akinek gondos nevelőapja volt.

Eszébe sem, jutott, hogy beleképzelje magát nevelt lánya, vagy
testvére helyzetébe. Önzésével csak a lány iránt tanúsított jótettei-
re gondolt, és a hálára, amit meggyőződése szerint elvárhatott
tőle.

Rózsika még egyszer minden jót kívánt mindenkinek, aztán
követte apját, aki gyorsan kiment a szobából, a lányt a kisöreg
kísérte ki.
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– Most hogyan tovább? – kérdezte Beier, okos szemeit a szi-
kár emberre emelve, amikor már kint voltak a ház előtt az utcán. –
Most mi legyen?

– Majd csak lesz valahogyan – válaszolta a festő röviden,
karját nyújtva lányának. – Nem hinném, hogy harmadik fél segít-
ségére lenne szükségünk. Semmi esetre sem kívánjuk tovább ter-
helni, uram.

– Azt hiszi, semmi szüksége sincs rám, én mégis azt hiszem,
hogy igen – mondta a kisöreg, miközben arcába szökött a vér. –
És előre megmondom, hogy nem magának, hanem ennek a fiatal
hölgynek kínálom fel egy barát tanácsait és segítségét.

– A doktor úr mindig hűséges barátom volt, apám – ragadta
magához a szót Rózsika kérlelő hangon. – Barátsága megtisztel
bennünket, szívből hálásnak kell lennünk érte.

A festő a vállát vonogatta, mintha azt akarta volna mondani,
hogy a legcsekélyebb jelentőséget sem tulajdonít ennek a barát-
ságnak, de ennek ellenére felfigyelt, amikor a kis öreg megemlí-
tette, hogy néhány szobát rendelkezésükre bocsátana a házában. Ő
maga nem lakik ott, annak idején azért vásárolta, hogy a lottón
nyert pénzét előnyösen befektesse. A festő nézze meg a lakást, ha
nem tetszik neki, kereshet másikat. Csak azt fontolja meg, hogy
nem lesz hajlandó minden polgár lakást bérbe adni neki, ezért jól
fontolja meg ezt az ajánlatot. A szükséges bútorokról is gondos-
kodna, a saját lakásában van néhány darab, amit nélkülözni tudna.
Fiával, Wilhelm Beier gyakornokkal és egy öreg cselédasszonnyal
lakik együtt a házban. Néhány szobát csak ritkán, vagy egyáltalán
nem használnak, tehát a festő rendelkezésére tudná bocsátani
ezeknek a szobáknak a bútorait, és ha Hugo Bauerband súlyos
anyagi gondokkal néz a legközelebbi jövőbe, amint azt feltételez-
hető, akkor megnyugodhat, mert ő, az öreg nyugdíjas szívesen ad
neki vagy a kis hercegnőnek kölcsön egy kisebb összeget, amit
később alkalomadtán visszafizethet.

Minden szóban, amit a kis uraság mondott, miközben apró lá-
baival igyekezett lépést tartani a szikár emberrel, és közben szor-
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galmasan gesztikulált a kezeivel, érzékelhető volt részvétteljes,
áldozatkész szíve. A festő tényleg büszke lehetett ennek az em-
bernek a barátságára, de egyetlen szóval sem fejezte ki köszönetét
és elismerését. Némán lépkedett, csak néha rázta meg ősz söré-
nyét, és gyermekére hagyta, hogy elfogadja a szívélyes uraság
barátságos ajánlatát.

Rövidesen a házához értek, mely kívülről nem keltett kellemes
benyomást, belülről pedig leginkább egy kaszárnyához hasonlí-
tott.

A folyosók keskenyek és sötétek voltak, a lépcsők meredekek
és veszélyesek, az évek óta nem tisztított ablaküvegek csak gyér
fényt bocsátottak be, és bárhová tévedt a szem, mindenfelé hulla-
dékot és piszkot látott.

A szikár ember mindezt észre sem vette, mozgalmas, kalandos
élete során olyan lakásokban lakott, amelyekhez képest ezt a házat
nyugodtan lehetett palotának nevezni. Ha lábai alatt szilárd talajt,
feje felett védelmet nyújtó tetőt látott, akkor már meg volt eléged-
ve.

Rózsika erről természetesen másképpen gondolkodott, nem tu-
dott elnyomni egy fájdalmas sóhajt, amikor megpillantotta a he-
lyiségeket, melyek a továbbiakban a lakásuk lehetnek, azonban
hallgatott, hogy ne kedvetlenítse el a kisöreget, és könnyen inge-
relhető apjának ne nyújtson ürügyet arra, hogy visszautasítsa a kis
uraság barátságos ajánlatát.

Más választásuk persze nem maradt, hiszen szegények voltak.
Kénytelenek voltak köszönetet mondani a kis nyugdíjasnak, mivel
olyan nagyvonalú volt velük, hogy felajánlotta ezt a lakást.

 A festő megszakította hallgatását. Kijelentette, hogy kibérli a
felkínált szobákat, és ezt olyan hangon mondta, mintha azt akarná
kifejezésre juttatni, mekkora szívességet tesz ezzel az öregúrnak.
A további ajánlatát elutasította. Senkitől sem fogad el alamizsnát,
fűzte hozzá még barátságtalanul, aki pedig ezzel próbálkozik,
tekintet nélkül a személyre, ajtót fog mutatni neki. A doktor úr ezt
jegyezze meg magának, ha a barátja akar maradni.
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Aztán megkérdezte, hogy azonnal beköltözhet-e a szobákba, és
amint az öreg igennel válaszolt, megkérte, hogy távozzon, és
hagyja magára a lányával.

A kis hercegnő vigasztalanul nézett körül az üres helyiségek-
ben. A szikár ember hamarosan eloszlatta aggodalmait.

Ezek azt hiszik, hogy koldus vagyok – mondta –, és hangja ek-
kor olyan lágy és barátságos volt, hogy Rózsika nem tudta türtőz-
tetni magát, és döbbenten nézett rá. – Nem vagyok koldus, de
senki sem tudhatja meg, mennyi pénzre tettem szert odaát. Nem
túl sok, gyermekem, de kettőnk számára legalább annyi időre elég
lesz, míg elkészülök egy nagy festménnyel, amely gazdaggá és
híressé fog tenni. A lakás tetszik nekem, ebben a szobában fogom
berendezni a műtermemet, abban a másikban alszol te, amaz pe-
dig a konyha és lakószoba lesz. Jómagam a műteremben fogok
aludni. Beláthatod, hogy ez a beosztás nem hagy semmi kívánni-
valót, és remélem, nem fogsz értem hozott áldozatot érezni ezen a
helyen.

– Sohasem, drága apám! – válaszolta a kis hercegnő, benső-
séges tekintettel nézve rá. – Csak a szívemre hallgattam, amikor
követtelek…

– Igen, a szépségeddel együtt anyád nemes szívét és kellemes
hangulatát is örökölted – vágott szavába a festő. – Boldognak
tartom magam, hogy ilyen gyermekem lehet, most pedig gyere,
menjünk el együtt bevásárolni.

Kart karba öltve elhagyták a házat, és a kis hercegnő szép ar-
cán egyetlen vonás sem árulkodott róla, hogy boldogságának nap-
sugarai előtt sötét, fenyegető felhők vonultak át.
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VI.

Azt, hogy ki volt Fanny Wilde, honnan érkezett, és miért vá-
lasztotta lakhelyéül éppen ezt a várost, csak kevesen tudták, és ők
sem szándékoztak erről pontos és megnyugtató felvilágosítást
adni.

Tavasszal érkezett a komornájával. Egy vendégfogadóban
szálltak meg. Szépsége, elegáns öltözete és közvetlen fellépése
elég okot adott arra, hogy beszéljenek róla. Azt állította, hogy
árva, szülők és rokonok nélkül magányosan él a világban. Vagyo-
na lehetővé teszi számára, hogy élvezze az életet. Közvetlenségét
éppúgy, mint érettségét gyermekkora óta tartó nevelésének kö-
szönheti.

Nem sokkal érkezését követően egy csendes, félreeső utcában
kibérelt egy kis házat. A ház mögött nagy kert terült el, melynek
egyik oldalát fal kerítette el a mellette lévő lakatlan utcától.

Csak a kert miatt bérelte ki ezt a házacskát, melynek belső be-
rendezése semmi esetre sem felelt meg kívánalmainak. Tiszta
levegőre és fényre volt szüksége. Csak azért jött erre a helyre,
hogy a friss vidéki levegőn gyógyulást keressen gyakori migrénjé-
re.

Rövidesen drága bútorokat, szőnyegeket, függönyöket és
számtalan luxuscikket szerzett be, és a kézművesek, akikre rábízta
a berendezkedést, azt állították, hogy egyetlen hercegi kastély
berendezése sem lehetne szebb és költségesebb, mint ezé a kicsi,
jelentéktelen házé.

Itt lakott Fanny Wilde magányosan a komornájával, nem tö-
rődve az emberek pletykáival, akik még mindig foglalkoztak vele,
és napról napra újabb anyagot találtak, hogy véleményt nyilvánít-
sanak az emancipált kisasszonnyal kapcsolatos feltételezéseikről.

Fanny nem fogadott látogatókat, de naponta, olykor a déli
órákban, máskor az esti szürkületben kiöltözve sétálni ment.
Ilyenkor fiatal urak rajongták körül, akiknek a hódolatát egy sike-
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rekhez szokott hercegnő büszkeségével és közömbösségével fo-
gadta.

Férjes asszony kötetlenségével csevegett és viccelődött velük,
egyiküket egy pillantással, másikukat egy mosollyal ajándékozott
meg, de nem tűrte, hogy a tisztesség korlátait megsértsék, ha ez
korábban egyáltalán már nem történt meg. A fiatalembereknek
nem engedte, hogy meglátogassák lakásán, semelyikük sem része-
sülhetett abban a megtiszteltetésben, hogy karján vonulhasson
végig vele az utcán. Megtisztelői közül senkit sem tüntetett ki
különösképpen, senki sem dicsekedhetett el azzal, hogy előnyben
részesül vetélytársaihoz képest.

Minden koncertet meglátogatott. A hölgyek közül többen
megpróbáltak közeledni hozzá, baráti kapcsolatba kerülni vele, de
ezek a próbálkozások eredménytelenek maradtak a szép idegen
tartózkodó magatartása következtében.

A koncertteremben, a hölgyek köreiben más volt, itt büszkesé-
gével és megközelíthetetlenségével sértette meg őket, szinte úgy
tűnt, mintha szándékosan megvetést tanúsítana irántuk. Az urak
sem közeledhettek hozzá. Aggódva került minden alkalmat, hogy
érintkezésbe kerüljön velük, még akkor sem, ha röviddel azelőtt
sétálás közben vidáman tréfálkoztak egymással.

Amikor a koncertnek vége lett, gyorsan elhagyta a termet.
Odakint komornája várt rá, és kíséretében haladéktalanul haza-
ment.

Ilyen körülmények között nem maradhatott el, hogy elsősorban
a mélyen megsértett hölgyek erős kritikának vessék alá az idegen
viselkedését, és ezzel olyan pletykáknak adtak teret, melyek nem
voltak hízelgőek Fanny számára.

A szülők úgy érezték, hogy felnőtt fiaikat figyelmeztetniük
kell, ne hagyják magukat behálózni a szép és ravasz csábító által,
de mivel figyelmeztetésüket nem tudták alátámasztani tényekkel
és megcáfolhatatlan érvekkel, így érthető volt, hogy a figyelmez-
tetéseket az ifjak nem vették komolyan. Fanny, akinek tudomására
jutottak a pletykák, csak nevetett rajtuk, ő maga tréfálkozott imá-
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dóival az ostoba szóbeszédekről anélkül, hogy vette volna magá-
nak a fáradtságot, megcáfolni azokat, és így még szorosabban
magához láncolta őket.

Jóllehet aggódó szülők néhány engedelmes fia engedett, és la-
zított a kapcsolaton, de még mindig maradtak elegen, akik hiúsá-
gukat azzal elégítették ki, hogy tovább viselték ezt a láncot.

Közéjük tartozott Hermann is, Bauerband bankár fia. Ő volt
Fanny legszorgosabb hódolója, és sétái során ritkán hiányzott
mellőle. Azzal kérkedhetett, hogy ő volt az első, aki közeledni
merészelt hozzá, és mind a mai napig az elsők között volt.

Ugyanaznap este, amikor a bankár a névtelen levelet kapta,
melynek tartalma arra késztette, hogy figyelmeztesse fiát a fiatal
hölgy ellen, Fanny elegáns budoárjában, díványának kényelmes
kárpitján üldögélve, szép fejecskéjét karjával megtámasztva, el-
mélyedve olvasott egy írást, mely ott hevert előtte a kerek asztal-
kán.

A budoár elbűvölően és ízlésesen berendezett helyiség volt. A
padlót puha szőnyeg fedte, sötét, aranyozott lécekkel szegélyezett
tapéták fedték a falakat, nehéz, bojtokkal és zsinórokkal dekorált
damasztfüggönyök omlottak alá az ablakok előtt, előttük kecses
asztalkákon exotikus növények pompáztak leveleikkel és bódító
illatú virágaikkal.

Drága bútorok töltötték meg a szobát, melyek az antik ízlés
formáinak hódoltak, finoman kidolgozott vázák, tálak és mell-
szobrok, néhány olajfestmény széles, aranyozott keretben, magas
tükör, egy értékes ingaóra és különböző ízléses csecsebecsék egé-
szítették ki a helyiség arisztokratikusnak nevezhető berendezését.

Nem lehettek kellemesek a gondolatok, melyek a szép leányzót
lefoglalták. Magas homlokán egyre több ránc jelent meg, finom
ajkait szorosan összeszorította, miközben sötét, villogó szemei
továbbra is a papíron nyugodtak.

Egy idő után megragadta az előtte lévő ezüstcsengőt, melynek
éles hangja a komornát szólította.
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 Fanny vizsgálódó tekintete a lány friss, fiatalos arcára meredt,
mintha lelke mélyére akarna hatolni.

– Ki árulhatta el neki, hogy Bauerband úr meg szokott láto-
gatni? – kérdezte éles, barátságtalan hangon. Tudomása van róla,
a véletlen nem árulhatta el neki! Beszélj, Franziska tudni akarom
az igazságot!

Gúnyos mosoly rándult meg a komorna ajkai körül.

– Ha én tettem volna, akkor elmondanám és bebizonyítanám,
hogy az ön érdekében történt – válaszolta nyugodtan –, de nincs
bűntudatom, és mélyen bánt, hogy ön…

– Istenem, ez lenne az első gyanú ellened? – kérdezte Fanny
ingerülten. – Olvasd csak el ezeket a sorokat! Tegnap este nem
járt itt, mert nem akart találkozni a bankár fiával. Honnan tudja,
hogy Bauerband meglátogathat engem? A sikátor, melyre a kert-
kapunk nyílik, lakatlan. Világos nappal is csak ritkán jár arra va-
laki. Este és éjszaka a sötétség mindenkit elriaszt attól, hogy hasz-
nálja azt az elhagyott utcát. A fiatalembert tehát nem láthatta sen-
ki, itt a házban vagy a kertben szintén nem találkozhatott senkivel,
hiszen mindkét barátom azt a szigorú utasítást kapta, hogy a kis-
kaput reteszeljék be maguk mögött, és ez a retesz mindenki szá-
mára azt jelenti, hogy nem fogadok látogatót.

– A találkozás nem történhetett a sikátorban? – vetette közbe
Franziska.

Fanny kétkedve rázta meg szép fejét. Elgondolkodó tekintete a
lámpa mattra csiszolt üveggömbjére meredt.

– Nem, ezt nem hiszem – folytatta. – Hermann ezt megemlí-
tette volna nekem. Éppoly féltékeny, mint a másik, ő sem tűr meg
senkit maga mellett.

– És mégis miért tette? – kérdezte Franziska, olyan hangot
megütve, ami felismerhetővé tette, hogy Fanny számára több volt,
mint egyszerű komorna. – Mi joga lehet a másiknak, hogy egyen-
rangú legyen vele?
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– Az, hogy szeretem! – hangzott emelt hangon a válasz.

Franziska becsmérlő ábrázattal a vállát vonogatta.

– Eddig azt hittem, ön mentes ettől a gyengétől. Mivel úgy
látom, csalódnom kell ebben a nézetemben, aggódok a szép tervek
miatt, melyekkel ön ide érkezett. A bankár fia jó választás volt,
kiválóan sikerült magához láncolnia a fiatalembert, aki hajlandó
lesz önért tönkretenni magát, a célját így elérheti, aztán jöhet a
következő helyette. Nem ez volt a terve? Mi akadályozza meg
abban, hogy végrehajtsa a tervét? Semmi sem. Az imitt-amott
felbukkanó ostoba pletykák nem találnak táptalajra, ahol gyökeret
ereszthetnének, és a fiatalember olyan szenvedéllyel közeledik
önhöz, hogy közben tehetetlen szolgává alacsonyítja le saját ma-
gát. Senki sem sejti, hogy fogadja látogatásait, senki sem fogja
figyelmeztetni, hogy tönkreteszi saját magát, senki sem fogja
megtudni, hogy mindezt kiért tette.

Démoni mosoly játszadozott Fanny ajkai körül. Apró, gyé-
mántokkal díszített kezei hanyagul játszadoztak a keblén csüngő
aranyóra láncával.

– Utolsó megjegyzésed helyességét tegyük most félre! Telje-
sen közömbös számomra, ha később rájönnek, hogy ki tette tönkre
a fiatalurat. Elárultam neked, hogy szeretem ennek a levélnek az
íróját, ezt megismétlem, és ennek a nyilatkozatnak elégnek kell
lennie számodra.

– Kiről is van szó? Egy szegény fickó, egy kézműves…

– Úgy van, de ennek ellenére a szeretőm.

– Mesterének megbízásából jött ebbe a házba…

– És amikor velem szemben állt, hirtelen szerelem lobbant
lángra a szívemben. Újabb megbízásokat adtam számára, ami arra
késztette, hogy többször visszatérjen. Beszélgettem vele, és…

– És elvarázsolta őt, mint ahogyan mindenkit elvarázsol, akit
arra érdemesnek tart. Nos, hát most ő lángra lobbant, és most
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olyan láncot fog fonni ön köré, amitől meg fog bénulni. Már most
a rabszolgájává vált.

– Tényleg az lennék? – nevetett fel Fanny gúnyosan. – Erre
nem lehet büszke, mert bármikor el tudom taposni, mint egy fér-
get, mely előttem tekergőzik a porban. Nem, Franziska, ne ag-
gódjál, energikusan követni fogom az általam választott pályát, és
minden bizonnyal el fogom érni célomat. Ki állítja neked, hogy a
hozzá fűződő szerelmemnek ne lett volna előre megfontolt alapja?
Magamhoz fogom láncolni, és ennek a láncnak az árát a mestere
fogja megfizetni. Érted már végre?

Sötét szemeit félig lehunyva leste bizalmasát, akinek üde arcán
a meglepetés kifejezése suhant át.

– Felfoghatod, hogy ez a terv csak úgy valósítható meg, ha a
körülmények arra kényszerítenek bennünket, el fogjuk hagyni a
várost – folytatta. – Nem szabad megsejtenie, hogy törődök vele.
Ennek ellenére megpróbálom olyan pályára terelni őt, melyen
szívesen látnám, tehetségével és természetes adottságaival a köz-
eljövőben vagy később jó szolgálatokat tehet nekem.

– Ha a féltékenysége nem húzza keresztbe reményteljes szá-
mítását! – vetette közbe Franziska figyelmeztető hangon.

– Őszintén kell beszélnem vele – mondta Fanny elgondol-
kodva. – Meg kell tudnia, vetélytársának miért tettem lehetővé,
hogy bizalmas barátom legyen. Igen, meg kell tennem, és remé-
lem, hogy rendesen fog viselkedni.

Fejét karjával ismét megtámasztotta, és büszke öntudat moso-
lya jelent meg ajkai körül. Így ült némán néhány percig, miközben
Franziska leeresztette a sötétítő függönyöket az ablaknál, hogy a
kinti fény ne hatolhasson be a szobába.

– Ma este talán eljön – szólalt meg végül. – A lánc már túl
szoros ahhoz, hogy el tudná tépni. Bátorsága sem lenne hozzá,
fenyegetései csupán üres szavak, és nem félek tőlük.

Parancsoló tekintet távozásra szólította fel a komornát. Fanny
felállt, és elkezdett fel-alá járkálni a puha szőnyegen. Aztán meg-
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állt az asztalnál, összehajtogatta a levelet, és a lámpa mellett lévő
kis kosárkába tette.

– Bolond ember – mondta halkan. – Hogyan merészel paran-
csokat osztogatni nekem? Talán a rabszolgája vagyok? Tényleg az
lennék? Azt már nem! Még elképzelni is nevetséges lenne!

– Valóban szeretem őt – folytatta elmélkedését –, de a sza-
badságomat meg kell őriznem! Még nem tudhatja meg, hogy ki
vagyok. Ha megtudja, bűncselekménnyel kell magamhoz láncol-
nom, akkor majd hiába próbálkozik megszabadulni béklyóitól,
akkor már a rabszolgám lesz, és annak is kell maradnia, amíg
élek.

Halk zaj arra késztette, hogy megforduljon. Az ajtót nyitották,
és a küszöbön ott állt Hermann Bauerband. Fanny elindult felé, ő
átkarolta, a díványhoz mentek, és egymás mellett helyet foglaltak.

– Betoltad a reteszt? – kérdezte a lány aggodalmasan, miköz-
ben sötét szemeiből olyan pillantás érte Hermannt, melynek fel
kellett lobbantania szenvedélyét.

– Még sohasem felejtettem el, bár túlzásnak tartom ezt az
óvatosságot – válaszolta, érzelmesen tekintve a lányra. – Bárcsak
egész életemben melletted ülhetnék, és karjaidban pihenhetnék!

Fanny felnevetett, megrázta a csengőt, majd megbízta
Franziskát, hozzon egy üveg bort.

– Mióta lettél ennyire szentimentális? – kérdezte gúnyolódva.
– Tudod, hogy ezt az óhajt nem lehet megvalósítani, kivéve, ha…
de már a gondolat is ostobaság. Szüleid és rangod ott állnak kö-
zöttünk.

A fiatalember enyhén összevonta szemöldökét, mert eszébe
jutottak apja szavai és figyelmeztetése.

– Ha megengednéd, hogy a nyilvánosság előtt a kedvesemnek
nevezzelek, a szépség előtt meghajolnának.

– Barátom, ismered az okokat, melyek nem teszik lehetővé
számomra, hogy ezt lehetővé tegyem neked – válaszolta Fanny,
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miközben átkarolta őt és fejecskéjét a keblére hajtotta. Tudhatod,
hogy csak az irántad érzett bensőséges szerelmem volt az indíték
arra, hogy olyan engedményeket tegyek lehetővé számodra, me-
lyek jó hírem örökre megsemmisítenék. Azt is tudod, sokáig elle-
nálltam kérésednek, és csak belső ellenérvekkel, bízva hallgatá-
sodban és szerelmedben adtam át neked a kerti kapu kulcsát. Ne
akarjál többet, mert ennél többet nem engedhetek meg, nem tehe-
tem mindaddig, míg számomra ilyen nyomasztó viszonyok között
élek. A pereskedés, amit vagyonom körüli vita miatt vagyok
kénytelen folytatni egy szívtelen uzsorással, elnyeli készpénzem
maradékát. Kénytelen vagyok ezen a helyen álnéven élni, mint
egy menekült, hogy kivonjam magam annak az uzsorásnak a lel-
ketlen üldözése alól. Hontalanul, koldusként vagyok kénytelen
kifelé a jólét látszatát kelteni. Drága barátom, nem ismered gond-
jaim legapróbb részleteit is, melyek mázsás súllyal nehezednek
rám.

Arcát kezeibe temette, és összerezdült, amikor a fiú izzó ajkai
megérintették homlokát.

– Hát nem kértelek már gyakran, hogy oszd meg velem min-
den gondod? – kérdezte enyhe szemrehányással. – Miért ellenke-
zel olyan makacsul, hogy teljesítsd a kérésemet?

– Miért? – válaszolta fájdalmas felkiáltással. – Azért, mert
nem akarok koldusnak látszani előtted. Azért, mert már a gondolat
is rettenetes számomra, hogy azt hihetnéd, ki akarom használni a
szerelmedet. Nem, Hermann, mindaddig, amíg a perem nem dől
el, megtartom a titkaimat, senki sem derítheti ki, még te sem!
Megígérted, hogy nem fogsz faggatni.

– Ennek ellenére mégiscsak jobb lenne, ha teljesen beavatnál
bizalmadba. Tanácsokat adhatnék, talán a perbe is beavatkozhat-
nék előnyösen.

– Nem és nem! – szólt közbe szenvedélyesen Fanny. – A per
megy a maga törvényes útján, és egy ügyes ügyvéd áll mellettem.
Ha megnyerem a pert, akkor gazdag vagyok, akkor valódi neve-
men vezethetsz be engem szüleid házába, és a nyilvánosság előtt
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jegyesednek nevezhetsz. Korábban nem, elviselhetetlen lenne
számomra, ha beléd karolva közönyös, becsmérlő tekinteteknek
lennék kitéve.

Ezek után fogta a palackot, melyet közben Franziska behozott,
majd megtöltötte a poharakat, és egy pillantással felkérte a fiatal-
urat, hogy koccintson vele.

– Addig is éljünk, szeressünk és legyünk vidámak! – mondta
derűs hangon, amint elhalt a koccintás hangja. – Élvezzük a fiatal-
ságunkat, és ne igyekezzünk aggódva kitalálni a jövőnket. Ami
mögöttünk van, azon már túl vagyunk, ami pedig előttünk áll, azt
úgysem tudjuk kitalálni. Csak a jelen a miénk, és bolond, aki ál-
modozik.

Szemei csillogtak, piros ajkai között kivillantak vakítóan fehér
fogai. Hermann átkarolta a csábítóan szép lányt, és izzó szenve-
déllyel megcsókolta.

Semmiféle tűz, nem ég oly hevesen,
mint a titkos szerelem, amit senki sem sejt.

énekelte Fanny halkan, miközben finoman kibontakozott karjai-
ból. És

Helyezz tükröt a szívembe, hogy láthasd,
mennyire hűségesen vélekedek így!

folytatta huncut mosollyal. – Mit is érdekel bennünket a világ,
kedvesem? Talán hűségesebben és bensőségesebben fogjuk sze-
retni egymást, ha jegyesek leszünk a világ szemei előtt? Nem,
mert akkor majd ezernyi kéz fogja örömét lelni abban, hogy szí-
vünk virágait mérgező lisztharmattal hintse be. Irigység, gonos-
zság és önzés fogja sötét felhők mögé rejteni boldogságunk nap-
sugarait.

Finom kezével végigsimította hullámos hajfürtjeit, és homlo-
kon csókolta kedvesét.
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– Boldog vagyok – mondta halkan –, még akkor is, ha a gon-
dok gyakran majdnem agyonnyomnak. Igen, tényleg boldog va-
gyok.

– Teljesen boldognak kell lenned – vágott szavába Hermann.
– Megkövetelem, hogy megengedd gondjaid levenni a válladról,
már amennyire képes vagyok rá!

Fanny hallgatott, Hermann már attól tartott, hogy megsértette,
de amint felnézett rá, egy derűs, mosolygó arcba nézett.

– Gondok! – válaszolta a lány, látszólag hidegen és közöm-
bösen. – Ugyan már, szóra sem érdemes, hogy az ember beszéljen
róla. Az ügyvédem újabb előlegeket követel, a korábbiakat a per
már elnyelte. A kézművesek, akik a bútoraimat szállították, szo-
rongatnak, de várniuk kell. Nem gondolom, hogy annyira rámenő-
sek lennének, hogy bíróság elé idézzenek. Ha megtennék, akkor el
kellene hagynom a várost, hiszen pillanatnyilag… de semmi ér-
telme sincs, hogy ilyen gondokkal kínozzam magam.

Hermann elkomolyodott, már azt fontolgatta, miként tehetné
lehetővé, hogy beváltsa elhamarkodottan tett ajánlatát.

Mondja meg neki, hogy a gazdag bankár fia és üzlettársa nem
rendelkezik akkora összeggel, amennyire szüksége van, és rendel-
kezésre kellene bocsátania?

Büszkesége tiltakozott ez ellen. Egy ilyen nyilatkozat lealacso-
nyítaná őt a lány előtt.

És ha rendelkezésére bocsátaná az összeget, akkor a lány az ő
elkötelezettévé válna, és ebből a kötelezettségből továbbiak kö-
vetkeznének, amit szívesen kihasználhatna céljai eléréséhez, me-
lyek elsősorban szemei előtt lebegtek, amikor kapcsolatba lépett
ezzel a fiatal, sugárzó szépséggel.

Sohasem állt szándékában, hogy örökké tartó kapcsolatot léte-
sítsen vele. Szerelme csak a szenvedélyek mámora volt, ami gyak-
ran kábította el és összezavarta értelmét, de sohasem feledtette
vele, hogy egy bankár fia, és ilyenként jogosult arra, hogy jöven-
dőbeli feleségét előkelő és gazdag családok köreiben keresse.
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Alacsonyabb rendű szenvedélyek rabja volt, de nem kevésbé
egy szívtelen, számító önzés rabja. Durva kezekkel tépte le a virá-
gokat, melyek gyönyörködtetve késztették arra, hogy a porba ti-
porja őket, amikor számára már elveszítették varázsukat.

– Olyan gondok ezek, melyeket ma az ember könnyed, vidám
kedvvel figyelmen kívül hagy, hogy holnap hagyja magát agyon-
nyomni tőlük – ragadta magához Fanny derűs mosollyal ismét a
szót. – Már mondtam, szóra sem érdemes, hogy beszéljünk erről.

– De mégiscsak beszélni kellene róla – válaszolta Hermann
némileg feszélyezetten. – Ezeket az adósságokat törleszteni kell.
Mekkora összegről van szó?

– Te jóságos ég, mennyire komoly lettél hirtelen! – viccelő-
dött a lány, bensőséges pillantást vetve rá. – Komolyan gondolod,
hogy pénzt fogadnék el tőled?

– Kénytelen leszel!

– Muszáj?

– Igen, hiszen nem a mennyasszonyom vagy. Megbántana
bármi módon, ha én… Fanny, megsértenél, ha visszautasítanád a
segítségemet. Mennyi pénzre van szükséged?

– Ötezer tallérra mindenképpen. Még nem adtam össze a kö-
veteléseket.

– Akkor most tedd meg! – kérlelte a fiatalember, megzava-
rodva a szenvedélyes pillantástól. – Holnap, vagy holnapután
elhozom neked a pénzt.

– Miért éppen most? – válaszolta Fanny, karjával átkarolva a
fiú nyakát. – Ezeket a kellemes perceket rontsuk el anyagiakkal?

Hermann hevesen a kézimunkás kosárkához kapott.

– Itt a papír, sorold fel az összegeket, majd én összeadom,
és…

Hirtelen félbehagyta, tekintete a levélre meredt, amit kivett a
kosárkából, de még mielőtt lett volna annyi ideje, hogy széthajto-
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gassa, Fanny kitépte a kezéből, csak egy kis fecni maradt a kezé-
ben az írásból.

– A kíváncsiság gonosz tulajdonság – mondta a lány tréfál-
kozva. – A féltékenység anyja, és a féltékenység olyan szenve-
dély, ami izgalmat keres, és szenvedést okoz.

Hermann komoran összevonta szemöldökét, szemei villámokat
szórtak.

– Add ide azt a levelet! – kiáltotta éles hangon, szinte paran-
csolóan.

– Csak egy feltétellel – válaszolta Fanny, akinek ajkairól ek-
kor eltűnt a mosoly.

– Mondd meg, mi lenne az?

– Hogy a szemem előtt elégeted anélkül, hogy elolvasnád.

– Bizonyára egy rossz lelkiismeret vallomását tartalmazza –
válaszolta a fiatalember komoran, és fenyegető pillantással nézett
az elsápadó lányra.

– Semmi esetre sem. Különben is, csak a szerelmedet akarom
próbára tenni. Az igazi szerelem megbízhat…

– Igen, mindaddig, amíg a kötést le nem veszik a szeméről,
mivel, mint ismeretes, a szerelem vak – válaszolta Hermann kese-
rűen, miközben széthajtogatta a fecnit, ami még mindig a kezében
volt.

– Ezt vagy képes mondani nekem? – válaszolta haragosan
Fanny.

– Itt van, olvasd! – fortyant fel a fiatalember. – Ne látogass…
bankár… találkozás… örökké a tiéd… – Fanny, add ide nekem
azt a levelet, ha nem akarod, hogy…

– Csak semmi hevesség! – vágott szavába a lány ridegen.
Egyelőre még semmi jogod sincs rá, hogy ilyen hangon beszélj
velem!
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– A szerelem feljogosít rá!

– A szerelem? Hogyan indulhatsz ki saját magadból? A sze-
relem bizalom nélkül csak fellobbanó szalmaláng, amely kialszik,
ha…

– Fel sem foghatod, hogy milyen értéke van ennek a levélnek
a személyem tekintetében!

– Csak nem gondolod, hogy szerelmeslevél?

– Mi más lenne?

Szép ajkain megvető pillantással odatartotta Fanny a levelet a
lámpa fölé. Hermann ki akarta kapni a kezéből, de már elkésett, a
papír lángra lobbant. A lány a még parázsló lapot ledobta a sző-
nyegre, nem gondolva arra, hogy ezzel milyen veszélyt okoz.

– Jobb belátásra is bírhattalak volna – mondta hidegen és ki-
mérten. – Könnyedén bebizonyíthattam volna neked, hogy ez a
levél nem vetette volna rám a hűtlenség árnyékát, de azt akarom,
hogy ilyen bizonyítékok nélkül is megbízzál bennem!

Hermann hevesen felugrott a helyéről és lázas izgalommal el-
kezdett fel-alá járkálni a szobában.

– Ha olyan könnyedén bebizonyíthattad volna ártatlanságo-
dat, akkor minden bizonnyal meg is tetted volna – válaszolta
bosszúsan, de azzal, hogy megsemmisítetted a levelet…

– Szerinted ezzel bizonyítottam neked, hogy vétkeztem –
szólt közbe Fanny ironikus hangon. – Ilyenek vagytok ti vala-
mennyien! Féltékenyek és bizalmatlanok, állandóan készen állva
arra, hogy elítéljetek bennünket, tőlünk azonban hűséget vártok el,
uralkodni vágyó jellemetek szívós konokságával. Egyike volt az
olyan leveleknek, amilyeneket bőségesen kapni szoktam. Egy
szerelmes őrült könyörgése, hogy meghitt körülmények között
találkozhasson velem, átszőve izzó szerelmi vallomásokkal, és a
többi. Tényleg nem tudom, nem tenném-e jobban, ha fogadnám
ezeknek a leveleknek az íróit, hogy összehasonlítsam őket veled,
és közben ellenőrizzem szerelmem szilárdságát. Talán találnák
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közöttük valakit, aki teljes bizalommal és odaadó szívvel köze-
ledne hozzám, és ezáltal lelkemben egy másfajta, erőteljesebb
érzelmet keltene, amilyen mindeddig számomra ismeretlen volt.
Semmit sem utálok jobban, mint a féltékenységet és bizalmatlan-
ságot, barátom, ez a két tulajdonság halálos döfést adhatna a szí-
vembe.

Hermann megállt, izzó tekintete változatlanul a szép lányra
meredt, akinek szavai, melyeket oly ridegen és közömbösen ejtett
ki, komolyan azt az aggodalmat keltették benne, hogy a lány vég-
rehajthatja fenyegetését, és szakíthat vele.

– Nem tudod, miért ragaszkodtam annyira hozzá, hogy meg-
kapjam azt a levelet – mondta tompa hangon. – Legalább azt
mondd meg, hogy ki írta!

– Minek? – kérdezte Fanny kimért hangon.

– Azért, hogy felelősségre vonhassam a rágalomért, melyet…

– Ah! Úgy látom, ismered őt, legalább is ez a látszat!

– Ezt nem állítom. Apám kapott ma reggel egy névtelen le-
velet, melyben felhívták figyelmét a veled fennálló intim kapcso-
latomra. A nyomorult levélíró megrágalmazott téged, és mint
ravasz szélhámossal szemben óvatosságra intett. Olvastam azt a
levelet. A kézírás ugyanaz volt, mint a dokumentumon, melyet
elégettél.

A sápadtságot Fanny szép arcán hirtelen lángoló pír váltotta
fel. Kis kezei ökölbe szorultak, és összevont szemeiből hirtelen
villámok érték a fiatalembert, aki közben kitöltött magának egy
pohár bort és hevesen megitta.

Ez a hirtelen fellobbanás csak egy pillanatig tartott, Hermann
még csak észre sem vette. A lány a következő pillanatban olyan
vidáman felnevetett, mintha a fiú valami vicceset mondott volna,
ami felingerelte nevetőizmait.

– Nos, hát megkaptad a magyarázatot – mondta Fanny derű-
sen, miközben fogalma sem volt róla, hogy Hermann lelkében
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milyen viharok dúltak. – A levél írója tiszta terepet akart teremte-
ni magának. Arra számított, apád meg fogja parancsolni neked,
hogy szakítsd meg velem a kapcsolatod. Ha engedelmes fiúként
eleget teszel ennek a parancsnak, vetélytársad úgy gondolta, hogy
utána már könnyű dolga lesz, és pótolni fogja számomra a part-
nert, aki elhagyott. Ó, milyen ravasz tervet eszelt ki magának!

Fanny még mindig nevetgélt, de nem tudta elűzni a sötét fel-
hőket Hermann homlokáról.

– Tudni akarom, hogy ki a levél írója! – válaszolta erélyesen.

– Most semmi pénzért nem mondom meg neked!

– Meg kell mondanod, a saját érdekedben.

– Nem, barátom, nem állhat érdekemben, hogy miattam
kompromittáld magad. Semmi esetre sem. Haragodban elragad-
tathatnád magad, kihívnád párbajra az érintettet, nyilvánosság
előtt megsérthetnéd, és botránynak tennéd ki magad.

– Ettől ne tarts!

– Márpedig én tartok tőle, és örülök neki, hogy meg tudom
akadályozni.

A fiatalember bosszúsan megvonta a vállát, és hátat fordított
neki.

– Ezzel a módszerrel nem tudsz meggyőzni róla, hogy mentes
vagy minden vétektől – mondta haragosan. – Hálásnak kéne len-
ned, hogy védelmezni akarom a becsületed, ezzel szemben elve-
szed kezemből az egyetlen fegyvert, amivel ezt megtehetném.
Remélem, hogy a segítséged nélkül is meg fogom tudni a fickó
nevét, addig pedig elköszönök tőled.

Fanny összeszorította ajkait, tekintete követte Hermannt, amint
az ajtó felé közeledett, és nehéz volt eldönteni, hogy sajnálat,
bosszúság, csalódottság vagy megvetés tükröződött sötét szemei-
ben. Sajátos keverék volt valamennyiből, de a büszke tudat, hogy
a fiú eredménytelenül rázta láncait, győzelemként mutatkozott
meg.
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– Isten veled! – válaszolta ridegen.

Hermann felé fordult, döbbent kifejezéssel az arcán. Erre a rö-
vid válaszra nyilvánvalóan nem számított.

– Mondd meg a nevét! – kérlelte.

– Hát nem állt ott a levél alján, amit apád kapott? – kérdezte
még mindig rideg hangon.

– Nem.

– Nos, hát én is honnan tudnám, a részemre érkezett levélen
sem volt aláírás.

A fiatalember gyorsan közelebb lépett. Bármennyire is meg-
lepte a válasz, mégis kedvére volt, hogy valami támpontot kap a
továbbiakhoz.

– A levél írója arra kért, hogy Z. jeligével „postán marad”
módon válaszoljak – fűzte hozzá a lány. – Természetesen rád kell
hagynom, hogy ezt elhiszed-e nekem, vagy sem, és ezen túlmenő-
en azt is rád hagyom, hogy milyen lépéseket tartasz szükségesnek.
Egy bizalom nélküli szerelemnek számomra nincs semmi értéke.

Hermann elszégyellte magát, és bár kétségeitől még mindig
nem tudott megszabadulni, saját érdekében mégiscsak tanácsos-
nak tartotta, hogy a mélyen sértett lánynak békülékenyen kezet
nyújtson.

Fanny elégedett volt. Hermann elnézést kért a méltánytalan
gyanúsításért, melynek létrejötte számára is rejtélyes volt, a lány
meghajolt felháborodása előtt, a fiú pedig visszatért korábbi bék-
lyói közé. Fanny pedig ennél teljesebb győzelmet nem is kíván-
hatott magának.

Megismételte, hogy nem ismeri a levél íróját, és elbűvölő te-
kintetének Hermann nem tudott ellenállni. Annyira lealacsonyí-
totta magát, hogy térdre borulva előtte kért bocsánatot.

A teljes kibékülés ellenére mégiscsak visszamaradt egy sötét
árnyék, elromlott a derűs hangulat.
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A fiatalúr még egyszer megígérte, hogy szép szerelmét szeret-
né megszabadítani gondjaitól, aztán elköszönt, és Fanny nem pró-
bálta visszatartani.

A korábbi kétségek ismét felülkerekedtek Hermannban, a fél-
tékenység, ez a gonosz démon azt súgta neki, hogy Fanny be-
csapja, és az a levél bizonyíték volt arra, hogy megcsalja.

Ha Franziska nem kísérte volna ki, hogy mögötte bereteszelje a
kaput, akkor elkezdett volna valami rejtekhelyet keresni a kertben,
hogy ott várja meg vetélytársát. Egy határozatlan sejtelem azt
súgta neki, hogy gyanúja megalapozott.

Megpróbálta lefizetni a komornát. Egy aranyat ígért neki az
igazságért, Franziska azonban biztosította őt arról, hogy rajta kí-
vül egyetlen más férfinek sincs joga átlépni ennek a háznak a kü-
szöbét.

Figyelemre méltó, hogy abban a pillanatban, amikor ezt ki-
mondta, Hermann lelkében felmerült a gyanú, hogy Franziskának
különös érdeke fűződik ahhoz, hogy védelmezze úrnőjét. Gyanú-
ját azonban nem mondta ki, azt a látszatot keltve, hogy teljesen
megnyugodott, és a lány kezébe nyomta az előbb ígért aranyat.

A kiskapu szinte zajtalanul csukódott be mögötte, és Hermann
világosan hallotta, amint a komorna betolta a retesz.

Megállt anélkül, hogy bármiféle határozott szándéka lett volna.
A féltékenység kínjai annyira összeszorították a keblét, hogy alig
kapott levegőt.

Ekkor hirtelen megint észlelte a retesz zörrenését, melyet ismét
félrehúztak. Ezt követően a falon túl hallani lehetett a kavics csi-
korgását, amint Franziska visszatért a házba.

Kimondhatatlan harag lett úrrá a fiatalemberen, most már biz-
tos lehetett a gyanújában! Rajta kívül még valaki rendelkezett
kulccsal a kertkapuhoz, és Fanny ezt a másikat várta. Különben a
komorna miért húzta volna félre a reteszt?
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Igen, ez a másik volt az, aki a két levelet írta. Fanny átverte őt,
tényleg szélhámos volt, ahogyan a pletyka terjesztette. Egy kitalált
mesét adott elő neki. Jól tudta, mennyire veszélyes a számára, ha a
közvéleménynek alkalmat ad arra, hogy komolyan foglalkozzanak
személyével és múltjával.

Hermann mindezt ilyen gyorsan mégsem tudta elhinni, hiszen
a lány annyira szavahihetőnek tűnt, és a legcsekélyebb mértékben
sem keltette egy szélhámos benyomását.

Ugyan már, legyen bárhogyan is, elbűvölő, pompás teremtés,
Hermann pedig a karjaiban akarta átélni életének tavaszát.

És a kis hercegnő?

Az ő képe is felmerült előtte, és a szenvedély parazsa fellob-
bant keblében. Ő is finom teremtés, az ő karjaiban képzelte foly-
tatni mámorító álmát, – és utána a vízözön! Mit is számított neki,
hogy megsemmisíti a gyanútlan, benne megbízó lány boldogságát
és jövőjét, megmérgezi életét és a kétségbeesés karjaiba hajszolja!

Élvezni akarta az élet minden örömét, és ha később a lelkiis-
merete igazságtalansággal vádolja, volt hozzá elég aranya, hogy
vezekeljen.

Azt az alapszabályt, hogy a gyengének ki kell térnie az erős
elől, és a szegény tehetetlen rabszolgája a gazdagnak, anyja annyi-
ra gyakran ismételgette neki, hogy gondolataival és érzelmeivel,
egész lényével magáévá tette ezt a gondolatot. Szíve már gyer-
mekkorában megkeményedett, és elnyomta lelkiismeretét, így
figyelmeztető hang már fel sem merült fel benne.

A gazdagok számára az élet habzó poharat kínált, a szegények
pedig elégedjenek meg annyival, ha az élvezet poharából egy-egy
csepp epedező ajkaikra hullik. Igen, az élvezet volt a gazdagok
célja, a lemondás, munka és lealacsonyítás a szegények sorsa!

Miért ne tépné le a szép virágot, mely gyönyörködtette? És mi
akadályozhatná meg abban, hogy a porba tiporja, ha számára el-
veszíti báját?
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Fanny és a kis hercegnő, a kinyílt virág és a duzzadó bimbó –
mindkettőt meg akarta szerezni magának, ő egyedül, és senki más
nem osztozkodhat vele!

Jaj annak, aki kezét meri kinyújtani ezen virágok felé! Meg
akarta semmisíteni, az aranya hatalmat adott neki hozzá.

Közvetlenül a fal mellett állva várta vetélytársát. Meg volt
győződve róla, hogy még ma el kell jönnie. Szemtől szemben
akart találkozni vele és megkérdezni őt, milyen jogon merészel
versenybe szállni vele.

Éles szemekkel fürkészett a sötétségben, mely körülvette, és
tekintete nem tudott áthatolni rajta. Köröskörül csendes volt min-
den, csak az éjszakai szellő sustorgott a fák kopaszodó ágai kö-
zött.

Hirtelen szapora léptek közeledtét észlelte, és egy alak bukkant
fel előtte a sötétben. Gyorsan elé lépett, fojtott hangon megálljt
parancsolva ellenfelének.

Az ismeretlen azonban, akinek körvonalait Hermann alig tudta
felismerni, a következő pillanatban menekülni kezdett. Nyilván-
valóan komoly érdeke fűződött hozzá, hogy személye ismeretlen
maradjon.

Hermann utána eredt, mindketten lefelé rohantak a sikátoron.
Hermann hangos kiáltással szólította fel a menekülőt, hogy azon-
nal álljon meg, és várja be őt.

A távolság azonban egyre növekedett közte és ellenfele között.
Utóbbi már a sikátor végéhez ért, amikor a sarkon felbukkant az
éjjeliőr.

Hermann örömében odakiáltott az éjjeliőrnek: – Kapja el a tol-
vajt! – Aztán látta, hogy a rend őre felüvöltve a földre zuhan, és
az üldözött akadálytalanul folytatja menekülését.

A földön jajgatva fetrengő emberrel mit sem törődve dühe to-
vább űzte. A távolban még egyszer megpillantotta a menekülőt,
de aztán hirtelen eltűnt a szemei elől.
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Mit sem segített, hogy végigsietett a környező utcákon. Ered-
ménytelen keresgélése és kutatása tovább segítette ellenfelének
menekülését, aki most már véglegesen, nyomtalanul eltűnt.

Hermann egész testében reszketve az izgalomtól, a keresgélést
még jó ideig folytatta, aztán végül elindult hazafelé azzal a szilárd
elhatározással, hogy másnap vallatóra fogja Fannyt, és addig nem
nyugszik, míg kielégítő felvilágosítást nem ad vetélytársának
személyéről.

VII.

Mathias mester műhelyében vidám nóta kísérte a lendületes
munkát.

Ez a kalapálás és kopácsolás, fűrészelés és gyalulás a friss,
erőteljes férfihangok kíséretében mindig felderítette a mester
homlokát, ha üzleti gondok vagy más kellemetlenségek sötét ár-
nyékot vetettek rá.

Ilyenkor kezdetben halkan, aztán teljes hangerővel csatlakozott
az éneklőkhöz, és szórakozott arccal gyalult vagy fűrészelt, ma
azonban arca borús, tekintete komoly és komor maradt.

Konrád gyalupadja mellett állva látszólag nagy figyelemmel
tanulmányozta a tervet, amin a fia dolgozott, de aki megfigyelte
komor arcát, azonnal felismerte, hogy gondolatai máshol időztek.

– Ne emészd magad! – mondta Konrád halkan. – Nem tehe-
tett mást, és minden bizonnyal fájdalmat okozott neki, hogy olyan
kemény és keserű voltál vele.

Az öregember kezével megdörzsölte homlokát, mintha a rán-
cokat akarta volna kisimítani, és fájdalmas sóhaj szakadt fel keb-
léből.
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– Éppen ez nyomaszt annyira – válaszolta –, de mégsem vol-
tam képes békésen elköszönni tőle! Meg kellett volna fontolnia,
hogy a szeretet és hála hozzánk köti, erőteljesebben és bensősége-
sebben, mint ahhoz az emberhez, aki csak neve szerint az apja.
Nem lett volna szabad elhagynia bennünket. Tudja, hogy mennyi-
re ragaszkodok hozzá, és milyen bánatot okoz azzal, hogy elhagy
bennünket, hogy kövesse azt az embert szükségben és gondokban,
végtelen nyomorúságban.

– A szíve hangját követte, apám.

– Ezzel igazolja magát? De kérdezem tőled, hogyan lehetsé-
ges, hogy szíve olyan gyorsan elfelejtheti, mekkora hálával tarto-
zik nekünk?

– Na, fiúk, most mesterünk kedvenc nótája következik – ki-
áltott fel Strom zengő hangon a lármában, aztán erőteljes, basszus
hangján rázendített:

Egy fecske nem csinál nyarat – züm, züm –
Bár ő az első – züm, züm –
A kedvesem nem okoz bánatot nekem – züm, züm –
Tényleg ő a legszebb – züm, züm –
Ó, milyen nehéz lesz elválnunk egymástól,
Ha nem lenne meg a viszontlátás reménye, reménye,
Isten veled, isten veled, isten veled,
Viszontlátásra! – züm, züm!

Mathias mester bólintott, hűséges szemeiből hálás pillantás su-
gárzott az első segéd felé, aki megigazította fűrészét, és újabb
vágásba kezdett.

– Vissza fog jönni – mondta Konrád, bensőséges pillantást
vetve az öregre, aki gondolataiba mélyedve felragadott egy kör-
zőt, hogy néhány vonalat megmérjen a terven, aztán halkan bele-
kezdett a következő strófába:

A kedvesemnek holnap dolgoznia kell – züm, züm
Erőszakkal kell elköszönnie – züm, züm
Odakint már dalolnak a madarak, madarak
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A sötét, zöld erdőben – züm, züm,
Ó, milyen nehéz lesz elválnunk egymástól,
Ha viszont- viszontlátásra nem lenne remény,
Isten veled, isten veled, isten veled,
Viszontlátásra! – züm, züm!

– Neked sincs valami jó kedved, és mégis tudsz énekelni –
mondta az öregember, enyhén ingatva a fejét. Én nem lennék rá
képes, Konrád.

– Történjék minden úgy, ahogyan történnie kell – válaszolta
Konrád erőltetett nyugalommal, ajkainak finom rándulásai azon-
ban elárulták, hogy kimondhatatlanul nehezére esik elismernie a
sors uralmát.

– És Rózsika eljegyzése Hermannal? – kérdezte Mathias
mester csendes szemrehányásként.

– Erről inkább ne beszéljünk – mondta a fiatalember, kezét
védekezésként emelve. – Ennek is így kellett történnie.

Két gerle ült egymás mellett egyszer – züm, züm
Egy zöld ágon üldögéltek együtt – züm, züm
Ahol két szerelmes elválik, elválik,
Elhervad a lomb és az ág – züm, züm
Jaj de nehéz lenne nékünk külön utat járni,
Ha viszont- viszontlátásra nem lenne remény,
Isten veled, isten veled, isten veled,
Viszontlátásra! – züm, züm!

– Még ennek is meg kellett történnie – sóhajtott fel Mathias
Bauerband, szemeit kezeivel eltakarva. – Bárcsak reménykedhet-
nék abban, hogy ez a lépés a boldogságát fogja szolgálni!

– Reménykednünk kell benne, apám!

– Persze, reménykedni, míg meg nem történik a szerencsét-
lenség! A reménykedés és várakozás megőrjít egyeseket.
Hermann nem való a mi kis hercegnőnknek. Jelleme rossz, és
érzelmes szíve sincs. A fivérem mindig vak volt a fiának hibáival
és gyengéivel szemben, és ezzel teljesen elrontotta.
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– Rózsika majd megismeri őt – próbálta Konrád megnyugtat-
ni az öreget –, és ha komoly vizsgálódás után arra a meggyőző-
désre jut, hogy Hermann jelleme nem nyújt garanciát egy életre
szóló boldogsághoz, akkor világos értelmével elég okos lesz ah-
hoz, hogy eltekintsen ettől a kapcsolattól.

– Te elhiszed, hogy tényleg szereti őt?

– Igen, apám.

– Nem inkább az a kívánsága késztette erre a lépésre, hogy
gazdag és előkelő legyen?

– Nem hinném, Rózsika túl szerény és egyszerű az élettel
szembeni elvárásaiban, egész lényében és gondolkodásában ah-
hoz, hogy ilyen óhaj ébredhetett volna a szívében.

A lomb és a fű elhervad – züm, züm
A mi szerelmünk azonban sohasem – züm, züm
Eltűnsz a szemem elől, szemem elől,
A szívemből azonban sohasem – züm, züm
Jaj de nehéz lenne nékünk külön utat járni,
Ha viszont a viszontlátásra nem lenne remény,
Isten veled, isten veled, isten veled,
Viszontlátásra! – züm, züm!

– Eltűnsz a szemem elől, a szívemből azonban sohasem – is-
mételte meg Konrád gondolatban ábrándozva, az öregember pedig
elgondolkodva csóválta a fejét, mintha azt akarná mondani, hogy
ez haszontalan panaszkodás és reménykedés, ami csak megbénítja
a tetterőt.

Nem maradt rá ideje, hogy gondolatait szavakban is kifejezze,
mert hirtelen nyílt az ajtó, és Beier járadékos lépett be rajta, lát-
hatóan hatalmas izgalomban.

– Gyilkosság történt! – kiáltotta a kisöreg a műhely zajában,
energikusan hadonászva kezeivel. – Hallottak már róla?
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Minden kéz megállt, valamennyi tekintet várakozó feszültség-
gel nézett az öregre, akinek a szemei csak úgy villogtak szemüve-
ge mögött.

– Mi történt? – szakította meg Mathias Bauerband végül a
csendet.

– Az éjszaka folyamán meggyilkolták az egyik éjjeliőrt – ki-
áltotta a kisöreg, hatalmasat suhintva botjával a levegőbe. – Éjfél
után találtak rá, kihűlve és megmerevedve, tőrszúrással a mellé-
ben, ami feltehetően azonnal megölte. Erről még semmit sem
hallottak?

– Nem, nem – kiáltotta több hang is egyszerre, mire megelé-
gedettség vonásai suhantak át az öreg nyugdíjas arcán. – És ki a
gyilkos?

– Ha tudnánk! – válaszolta a kisöreg fifikásan, miközben le-
vette kalapját és elővette zsebkendőjét, hogy ledörzsölje vele a
koponyáját.

– Menjünk be a házba! – mondta Mathias mester, jelentős
pillantást vetve ünnepi hangulatban lévő segédeire. – Egy gyo-
morkeserűt bizonyára nem fog visszautasítani, Beier úr.

– Isten őrizzen! – válaszolta nagy igyekezettel. – Ismerem a
magáét, nagyon kiváló fajta.

Az apa intett a fiának, mire kimentek. Kopasz fejét jelentősé-
gének tudatában büszkén felemelve tipegett utánuk a kisöreg.

Nemsokára a lakószobában a kerek asztal mellett ültek, Helene
eléjük tette a snapszos üveget és poharakat, Mathias mester töltött
vendégének, aztán megtömte rövid pipáját.

– Tehát egy éjjeliőrt? – kezdte a beszélgetést. – És a tettesről
fogalmuk sincs?

– Dehogynem – válaszolta a nyugdíjas, akit láthatóan zavarba
hozott a kérdés. – A gyanúsítás azonban annyira ostoba, hogy alig
merem kimondani, mert kénytelen vagyok attól tartani, hogy ne-
vetségessé teszem magam. Mindenesetre feltűnő, hogy a holttestet
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annak a sikátornak a sarkán találták meg, amely a mi érdekes
Wilde kisasszonyunk kertje mögött húzódik. A helyzet, amelyben
a holttestet megtalálták, meglehetős biztonsággal arra enged kö-
vetkeztetni, hogy a gyilkos abból a sikátorból jött, és áldozatát
abban a pillanatban szúrta le, amikor fel akarta tartóztatni őt. Mit
szólnak ehhez?

– Mit szólhatnánk hozzá? – kérdezte az öreg mester a vállát
vonogatva. – Mindaddig, amíg semmi biztosat nem tudnak…

– Hát éppen ez a fatális a történetben – vetette közbe a kisö-
reg. – Valami pontosabbat megtudni, pillanatnyilag igen nehéz
lesz. A cselekmény elkövetésének nem volt tanúja, és puszta fel-
tételezésekkel aligha lehet megmagyarázni egy ilyen bűncselek-
ményt. Feltételezhető lehetne, hogy a gyilkos az idegen hölgy
házából jött, de a sikátor számos kerttel határos, és még csak azt
sem lehet állítani, hogy a gyilkos ezeknek a kerteknek valamelyi-
kéből került elő.

Mathias mester elgondolkodva meggyújtotta pipáját, miközben
Konrád ismét tölteni kezdte a poharat, melyet a kisöreg korábban
már egyetlen heves húzásra kiürített.

– Kérem, csak fél pohárkával, úgy, ennyi elég. Nem tesz jót,
ha étkezés előtt sokat iszok. Természetesen azonnal alapos kuta-
tásba kezdtek, de mindeddig nincs semmi eredmény. Csak az
egyik őr látott állítólag éjfél előtt egy órával a helyszín közelében
egy jól megtermett férfit, aki feltűnően izgatottan haladt el mel-
lette. Ez így tényleg teljesen nevetségesnek tűnik, de ki tudja,
ennek a nyilatkozatnak mégis lehet kellemetlen következménye,
és jó, ha az ember időben felkészül rá.

Mathias Bauerband várakozva tekintett a nyugdíjasra, aki igen
megfontolt ábrázattal kivett egy csipetnyi dohányt a tubákos sze-
lencéjéből, miközben elmélyedten bólogatott.

– Kivel szemben lehetne következménye ennek a nyilatko-
zatnak? – kérdezte. Úgy beszél, mintha az ügy engem érintene
különösképpen.
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– Nem magát, hanem a fivérét!

– A bankárt?

– Isten őrizzen! Az amerikait. Ő volt a jól megtermett, gyanús
alak, akit az éjjeliőr látott.

– Na, hát akkor az az éjjeliőr egy nagy szamár! – kiáltott fel
Mathias mester, öklével az asztalra csapva. – Hogyan lehet annyi-
ra ostoba, hogy a fivéremet gyanúsítja? Én magam is járhattam
volna arrafelé abban az órában. Akkor persze én lennék a gyanú-
sított! Ekkora szamarat nem volna szabad alkalmazni!

– Akinek Isten ilyen beosztást adott, annak észt is adott hoz-
zá! – válaszolta a kisöreg, ravasz szemeit a mester izzó arcára
szegezve. Egyébként egyet kell értenie azzal, hogy az amerikai
nem túl bizalomgerjesztő jelenség. A hosszú haja, kecskeszakálla,
viharvert ábrázata, vitorlavászon öltözete – na, nekem az a véle-
ményem, hogy sokkal inkább hasonlít egy vagabundra, mint békés
polgárra!

– Ezzel egyetértek – szólalt meg Konrád, összevonva sze-
möldökét. – Nem éppen kelti egy szolid, jómódú nyárspolgár
benyomását, de pusztán kinézete miatt bűncselekménnyel kéne
gyanúsítani?

– Maradt volna a szerencsétlen inkább Amerikában – mondta
az öreg. – Már tegnapelőtt este megmondtam, hogy visszatérése
nagy bosszúságot és gondot fog okozni nekünk. Fogadta volna el
inkább a javaslatom, szívesen adtam volna elegendő pénzt számá-
ra, hogy menedékhelyt válasszon.

A nyugdíjas egyet nem értően rázta kopasz fejét, majd így
szólt:

– A javaslat nem volt szerencsés, a „menedékhely” kifejezés
bizonyára elkeserítette őt. Ezen túlmenően nekem úgy tűnik, hogy
nem is annyira szegény, mint amilyennek előadja magát. A laká-
sát saját pénzéből bebútorozta, tegnap este jelentősen bevásárol-
tak, és mindenhol készpénzzel fizetett.
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– Annál jobb számára – vélekedett Mathias mester –, de
megtakaríthatta volna azt a pénzt, semmi szükség sem volt rá,
hogy Rózsikát házunk elhagyására késztesse. Istenem, mi lesz
azzal a lánnyal, ha az apját bíróság elé állítják? Nem hiszem, hogy
ezt tennék, de nem először fordulna elő, hogy ártatlanul bebörtö-
nöznek valakit.

Heves felindultsággal kezdett el fel-alá járkálni a szobában,
mire a nyugdíjas megint elkezdte csóválni csupasz fejét, mintha
azt akarná mondani, ha ez bekövetkezne, ő maga sem tudna taná-
csot adni.

– Rózsika ebben az esetben visszatérne hozzánk, és itt ismét
menedékre találna – mondta Konrád a meggyőződés nyugalmával.
Az öregember megállt, fejét füstfelhő vette körül.

– Gondolod, hogy ezt tenné? – kérdezte kétkedve. – Ehhez ő
túl büszke. A korábbi bensőséges viszony közte és közöttünk már
nem a régi, a bolond, léha apja fenyegető kísértetként áll közöt-
tünk.

– Mégiscsak jobb lett volna, ha megbékélünk ezzel a kísér-
tettel – mondta Konrád komolyan. – Miért kellett elutasítani a
küszöbünkről?

– Talán ő megbékélő kezet nyújtott felénk? – fortyant fel az
öregember szenvedélyesen. – Hát nem a képünkbe mondta, hogy
a régi haraggal és viszállyal tért vissza? Ő nem akarja a megbé-
kélést, mi pedig hogyan kényszeríthetnénk rá? Néha már azt gon-
doltam, hogy a sors virgácsként szemelte ki őt a családunk ellené-
be, ma pedig még szilárdabban gondolom ezt, mint korábban, és
csak azt kívánom, hogy ettől a fenyítéstől kíméljen meg minket.

A kisöreg kiürítette poharát és felállt. Kellemetlenül érezte
magát ennek az embernek a társaságában, aki énjének jobbik felét
megtagadta, hogy kifejezhesse haragját a fivérével szemben, aki-
vel a maga részéről alapjában véve mégiscsak együtt érzett.
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– Attól tartok, hogy túl kemény és igazságtalan – szólt hozzá,
felkapva a kalapját. – Szegény ördögöt inkább sajnálni kéne.
Nincs se hazája, se barátai.

– Talán az én hibám lenne? – szólt közbe indulatosan Mathias
mester. Ha hajlandó lenne felhagyni őrült ötleteivel és családja
elleni igazságtalan gyűlöletével, öreg napjaiban nyugalomban és
békében élhetne, de nem akarja!

– Azért, mert férfiúi büszkesége beleborzong a gondolatba,
hogy alamizsnát kell elfogadnia – válaszolta a nyugdíjas, bosszú-
san hadonászva kezeivel. És ne vegye tőlem rossz néven, de a
menedékhely ötlete úgy lett a lába elé vetve, mint ahogyan az
ember egy darab csontot dob a kutyája elé. Jó étvágyat, uraim!

Mathias Bauerband mester csodálkozástól szótlanul bámult az
ajtó felé, amely mögött a kisöreg eltűnt.

– Azt hiszem, volt valami igazság abban, amit mondott –
mondta harag és bosszúság keverékével hangjában. – De szeret-
tem volna látni őt az én helyemben, ő sem maradt volna teljesen
hidegvérű! Menjünk, folytassuk a munkát, Konrád, a nap folya-
mán majd el fog dőlni…

Félbehagyta, mert kopogtak, az ajtó kinyílt, és Mathias mester
előkelő fivérét látta maga előtt, aki évek óta nem lépte át házának
küszöbét.

Az évek során hányszor mondta már a derék asztalosmester, ha
valaha még egyszer eszébe jutna a fivérének, hogy meglátogassa
őt, akkor úgy fog tenni, mintha nem is ismerné. Sőt, már olyan is
előfordult, hogy esküdözni kezdett, ilyen esetben ajtót fog mutatni
neki.

De ekkor, amint ott állt előtte az elegáns, előkelő úr a maga
arisztokratikus megjelenésével, és ez az előkelő, büszke úr olyan
bizalmasan üdvözölte, mintha testvéri, barátságos kapcsolatukat
sohasem zavarta volna meg semmi, Mathias Bauerband nagy
igyekezettel szívélyesen üdvözölte fivérét. Karosszéket tolt szá-
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mára az asztalhoz, szóval és tekintettel kérve őt, hogy foglaljon
helyet.

A bankár kezet nyújtott neki és Konrádnak, éspedig olyan
nyájas módon, ajkain szívélyes mosollyal, hogy Mathias mester
kezdett büszke lenni előkelő fivérére, miközben Konrád csak hű-
vös tartózkodással válaszolt a köszönésre.

– Rég nem láttuk egymást – mondta a bankár, miközben he-
lyet foglalt és vizsgálódó tekintettel körülnézett a szobában. Min-
dig arra gondoltam, hogy egyszer meglátogatsz, Mathias, de hiába
reménykedtem. Aztán én akartam eljönni hozzád, de el sem tudod
képzelni, hogy mennyire el vagyok foglalva. Reggeltől estig dol-
gozok, és amikor este lefekszek, az üzleti gondok fél éjszaka nem
hagynak nyugodni. Gondolom, nálad is hasonló a helyzet,
Mathias.

Kérdő tekintettel nézett testvérére. Mathias Bauerband élénken
bólogatott, miközben letette a pipáját.

– Igen, mindannyiunknak dolgoznia kell – válaszolta. Azt ál-
lítják az élet szórakoztató, de csak annyit lehet elmondani róla,
hogy fáradozás és kemény munka. Szívesen meglátogattalak vol-
na, de tudod, hogy a feleséged nem lát szívesen.

– Akkor gyere az irodámba, ott zavartalanul, vidáman elbe-
szélgethetünk.

– Nem, mert akkor zavarnálak.

– Semmi esetre sem, Mathias. Nagyon örülnék neki, ha gyak-
rabban láthatnálak. A gyermekeid is elidegenedtek tőlem. Tényleg
sajátos, hogy ugyanabban a városban lakunk, és mégis olyan távol
vagyunk egymástól, mintha hegyek és tengerek választanának el
bennünket. Konrád korábban gyerekkori játszótársa volt az én
Hermann fiamnak, az utóbbi időben alig találkoznak évente talán
egy alkalommal, kölcsönös látogatásról pedig szó sincs.

– Nem az én hibám – vetette közbe Konrád, akinek ajkai kö-
rül fanyar vonások rándultak meg.
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– Talán az eltérő nevelés lehet az oka – folytatta a bankár
nyugodtan –, de a nézetek közötti eltérések hamar kiegyenlítőd-
nének. Nos, hát remélem, hogy mindez megváltozik, a magam
részéről megtettem az első lépést, hogy ismét visszatérjünk a ko-
rábbi baráti kapcsolathoz.

Végtelen jóakarat vonásai tükröződtek arcán, amikor mindezt
elmondta. Mathias mester kénytelen volt szemrehányást tenni
magának, hogy egyedül ő volt a viszály okozója. Kénytelen volt
szégyellni magát fivére nemeslelkűsége miatt, aki olyan barátsá-
gosan és jóságosan nyújtott kezet neki a kibékülés érdekében.

Nem gondolt többé becsmérléseire, mellyel ez a büszke, elő-
kelő úr letekintett rá, a számtalan, sértő elutasításra, minden harag
és viszály feledésbe merült, az előkelő úr kedvessége és barátsá-
gos közeledése mindezt eltompította.

 – Rózsikának mindig be kellett számolnia róla, hogyan alakul
sorsotok – ragadta magához a szót ismét a bankár, némi szünet
után. – Mindig szívből örültem, ha jó híreket hallottam.

– Most már ennek is vége – szólalt meg Mathias mester, aki-
nek derűs homloka ismét borússá vált. – Rózsika már nem lakik a
házamban, elhagyott bennünket, hogy kövesse apját.

– Hát tényleg ezt tette? – kérdezte a bankár elcsodálkozva. –
Beszélnem kell veled róla, Mathias, ha lennél olyan jó, és szánnál
rám néhány percet. – Tekintete közben jelentőségteljesen súrolta a
fiatalembert, aki leplezetlen bizalmatlansággal szemlélte őt. –
Talán már te is gondoltál arra, hogy be kellene fogadnunk a haza-
térőt.

– Persze, persze, de ő nem akarja elfogadni a támogatásun-
kat!

– Azért, mert a régi, izzó gyűlöletével tért vissza hozzánk.
Nálad nem így viselkedett? Engem megfenyegetett a gyűlöletével,
gyilkos indulattal, ökölbeszorított kézzel, és kidülledt szemekkel
állt előttem. Döbbenetes volt a pillanat. A legilledelmesebb mó-
don ajánlottam fel neki a támogatásomat. Felajánlottam neki,
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hogy rendelek tőle egy festményt. Fizettem volna érte, bármennyit
kér, de hálából a legszégyentelenebb durvaságokat vágta a ké-
pembe.

– Igen, ő tényleg ilyen – sóhajtott fel Mathias mester, gon-
dokkal terhelt fejét kezére támasztva. – Menedékhelyen szerettem
volna elhelyezni őt, de durva szavakkal közölte velem, hogy a
menedékhely egy diliház, köszöni a javaslatot, de inkább éhen hal
az országút szélén, mintsem, hogy alamizsnát fogadjon el a fivé-
reitől.

A bankár tekintete nyugtalanul kalandozott végig a szobán,
valami támpontot keresve, végül Konrád arcán állapodott meg, és
úgy tűnt, mintha igyekezne a fiatalember legtitkosabb gondolatait
kifürkészni.

– A menedékhelyet nem kellett volna megemlítened neki –
válaszolta tompított hangon. – Őrülteknek nem szabad megmutat-
ni a diliházat. Valóban, egy ilyen menedékhely lenne az egyetlen
megfelelő elhelyezés a számára – folytatta emelt hangon, jobb
kezének mutatóujját felemelve. – Valami csellel azonban mégis-
csak oda kellene juttatni, mivel jó szándékkal nem menne, erősza-
kot pedig nem szeretnék alkalmazni a fivéremmel szemben.

– Tényleg azt hiszi bácsikám, hogy Hugo szellemileg zavart
lenne? – kérdezte Konrád, ellenszenvet érezve annak a megálla-
podásnak a gondolatától, amire itt most sor kerülhet. Már rájött,
hogy az előkelő uraság miért küzdötte le ellenérzését, hogy felke-
resse kézműves fivére szerény házát. Szégyen és döbbenet pírja
öntötte el orcáit.

– Tényleg ezt hiszi? – kérdezte még egyszer.

A bankár határozott, szúrós tekintetéből le lehetett olvasni,
hogy a büszke ember véleménye visszavonhatatlan.

– Aki ismeri őt, kételkedhet ebben? – kérdezte éles hangon. –
Már annak idején bolond volt, amikor kora legnagyobb művészé-
nek tartotta magát, szellemének hanyatlását számtalan alkalommal
dokumentálta. Igen, az értelme megbomlott, és komolyan tartani
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kell attól, hogy eddigi csendes tébolya hirtelen tombolássá fog
elfajulni.

– Nos, ennyire azért nem látom súlyosnak a helyzetet – véle-
kedett Mathias mester.

– Szerintem súlyosabb, mint amilyennek mi ketten megítél-
jük, és kötelességünk megelőzni a legrosszabbat. Fájdalmas köte-
lesség, Mathias, de teljesítenünk kell, és te, mint a legidősebb a
családban, a családfő…

– Szó sem lehet róla, engem hagyjál ki a játékból! – vágott
szavába hevesen az öregember. – Nekem elegem van a tegnapi
találkozásból, többé látni sem akarom.

– Éppen ezért kellene eltávolítanunk őt.

– Akarata ellenére?

– Döntő lehet egy őrült akarata a mérleg serpenyőjében, ami-
kor a családi kör jólétéről és sorsáról tanácskozik?

Mathias mester lehorgasztotta fejét, Konrád szemeiben ezzel
szemben a harag lángja lobbant fel.

– Úgy vélem, a családi tanács csak akkor foglalkozhatna ez-
zel a kérdéssel, ha a téboly kétségtelen jelei mutatkoznának meg –
vélekedett anélkül, hogy megpróbálta volna eltitkolni döbbenetét.
– Pillanatnyilag nem ez a helyzet. Családunk elleni haragja nem
jogosít fel bennünket arra, hogy megvonjuk tőle a szabadságát.

A bankár kétkedve ingatta a fejét, és sajnálkozó vonások su-
hantak végig sima, méltóságteljes arcán, mintha azt akarná mon-
dani, szívből fájlalja, hogy kénytelen ilyen ellenkezéssel szembe-
találni magát, ami túlzott mértékű együttérzésről tanúskodik egy
méltatlan személy iránt.

– Remélem, erre nem fog sor kerülni – fűzte hozzá Konrád,
figyelmen kívül hagyva apja komoly, rendreutasító pillantását. –
Együttérzést kell tanúsítanunk iránta, igyekeznünk kell mérsékelni
haragját, ez az egyetlen, ami számunkra, rokonai számára ajánla-
tos.
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Ezzel felállt és kiment. Véleményét kinyilvánította, a további-
akban nem kívánt részt venni a beszélgetésben, mely számára
kínos és kellemetlen volt.

– Igen, ha volna némi kilátás a sikerre – mondta a bankár, ag-
godalmas pillantást vetve az ajtóra, amely mögött Konrád eltűnt. –
Számomra azonban világossá vált, hogy megrögzött elképzelésein
minden próbálkozás kudarcot fog vallani, és úgy vélem, ebben te
sem kételkedsz, Mathias.

Az öreg bólintott, és várakozva tekintett fivérére.

– Azért jött vissza, hogy viszályt és békétlenséget keltsen –
folytatta Theodor Bauerband. – Örömét leli abban, hogy bosszant
bennünket. Neked nem ez a véleményed?

– Igen, persze, azonban…

– Ne próbáld szépíteni a dolgot, neked is ez a véleményed,
hiszen magad ajánlottad neki, hogy vonuljon be egy menedék-
helyre!

– Én azonban a legkevésbé sem tébolydára gondoltam!

– Egy menedékhely éppoly kevésbé számít tébolydának, mint
ahogyan egy tébolyda sem menedékhely, Mathias. Csak ő volt rá
képes őrült elképzeléseivel, melyek, mint lidércfény bolyonganak
elméjében, hogy javaslatod annak értelmezze. Ha egyszer már egy
menedékhelyen tartózkodik, soha többé nem fog igényt tartani rá,
hogy elhagyja.

– Ez azt jelenti, hogy többé már nem lesz képes rá.

– Talán azt is. Némely embernek szüksége van erre, és gyó-
gyító hatással van rá, ha korlátozzák szabad akaratában.

A bankár állát botjának arany gombjára támasztotta, és kíván-
csian figyelte fivérét. Felfoghatatlan volt számára, hogy Mathias
nem értett azonnal egyet tervével.

Az öregember kihúzta magát hajlott testtartásából, fejét hátra-
vetette, és úgy tűnt, hogy ő is elhatározásra jutott. Határozott,
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okos és őszinte tekintete előtt az előkelő úr kénytelen volt lesütni
szempilláit.

– Talán nem ártana neki, ha arra kényszerülne, hogy enge-
delmeskedjen mások akaratának. Ő azonban soha nem lenne ké-
pes erre.

– Ugyan már, kénytelen lesz beletörődni a sorsába. Ha ren-
delkezünk egy orvosi igazolással, amely szerint értelme meg-
bomlott, a törvény feljogosít bennünket arra, hogy akarata ellenére
intézetben helyezzük el, hogy ott meggyógyuljon, mindenek előtt
azonban megakadályozzák abban, hogy kárt okozzon embertár-
sainak.

– És ki adna nekünk egy ilyen igazolást?

– Erről én majd gondoskodni fogok, ez legyen az én gondom.

– És aztán?

– Az orvosom majd eljuttatja a megfelelő intézetbe.

– Innen messzire?

– Igen, elég messzire ahhoz, hogy gyűlölete ne okozzon több
gondot nekünk.

– Nagy lármát fog csapni!

– Ne aggódjál, az orvosok ismerik ezt. Egy adag morfium
vagy kloroform elkábítja a pácienst. Beteszik egy kocsiba, és fo-
lyamatosan kábulatban tartják, ha nem részesíti előnyben, hogy
inkább rendesen viselkedjen. Az intézetben jó sorsa lesz, gondos-
kodni fogok róla, hogy semmiben se szenvedjen hiányt, minden
olcsó kívánsága teljesülni fog, és mi többet kívánhatna még?

Mathias mester enyhén ingatta a fejét, szokatlan komolyság
tükröződött becsületes arcán.

– Hát nem is tudom, hogy fivéreként beleegyezésemet adha-
tom-e ehhez, de ha azt hiszed, tényleg szükség van rá, ártalmat-
lanná tenni őt, akkor rád hagyom, hogy tedd meg a szükséges
lépéseket.
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– Ennél többet nem is kívánok.

– Engem hagyjál ki a játékból, nem akarom terhelni a lelki-
ismeretem, és azt sem tudom, hogy miben támogathatnálak. Ha
meg kell történnie, akkor legyen isten nevében, de a felelősség
teljes mértékben téged terhel.

– Ezt vállalom is – válaszolta a bankár nyugodtan. Csak a
beleegyezésedre volt szükségem, és örülök neki, hogy megadtad.
Konrád részéről az előbb elhangzott néhány szó, ami nyugtalanít
engem.

– Semmi ok az aggodalomra, nem fogja elállni az utad.

– Később azonban tiltakozhat.

– Nem hinném, majd beszélek vele és bebizonyítom neki,
hogy szükség volt erre az eljárásra.

– Rendben van – bólintott a bankár, és ajkai körül győzelmes
mosoly jelent meg. – Akkor ebből a szempontból nincs semmi
okom az aggodalomra. Úgyis csak a saját érdekében történik,
később még hálás lesz érte. Talán csillapodik majd a haragja, ha
zavartalan magányában végiggondolja annak okait, és rájön, hogy
gyűlölete csupán tébolyultságából ered. Reméljük a legjobbakat.
Agyő, Mathias, remélem, mostantól te is meg fogsz látogatni,
számodra mindig otthon vagyok.

Szívélyes, nyájas módon kezet nyújtott fivérének, és Mathias
mester egyébként éles tekintetével nem látott át az álszent masz-
kon. Erőteljesen megszorította a felé nyújtott kezet azzal az ígé-
rettel, hogy rövidesen meg fogja őt látogatni.

Az előkelő uraság alig hagyta el a házat, Mathias mester még a
konyhában társalgott a feleségével és lányával a látogatásról, ami-
kor Rudolf betoppant.

A fiatalember zavart ábrázata és bizonytalan tekintete meg-
döbbentette a mestert. Aggódó kérdésére Rudolf azt válaszolta,
hogy nem érzi jól magát, de nem gondolja, hogy rosszulléte ko-
molyabb betegség szimptómája lenne.
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Anyja bort hozott és bíztatta, igyon egy pohárral. Száz tanácsot
adott neki továbbá, és számtalan szert sorolt fel, amit hasonló
esetben eredményesen szoktak alkalmazni.

Némán, alig hallgatva rá, félig lecsukott szemekkel ült Rudolf
apja karosszékében, melyben röviddel azelőtt a gazdag bankár
foglalt helyet. Lázas borzongás futott végig a testén, homlokán
nagy izzadtságcseppek gyöngyöztek.

Az öregember fel-alá járkált előtte, borús tekintete, mely gyak-
ran kérlelhetetlen szigorral suhant végig a fián, láthatóvá tette,
hogy nem osztja felesége aggodalmát.

Előre tudta, hogy így fog történni, mondta éles hangsúllyal. A
nappali munkát és éjszakai dorbézolást senki sem bírná sokáig,
még akkor sem, ha acélból volna a teste. Erre gyakran figyelmez-
tette őt, és tessék, most itt van a következménye, és be sem látha-
tó, hogy még mi fog következni.

Rudolf némán hallgatta végig a szemrehányást, de ahányszor
odakintről lépéseket hallott, összerezzenve, félreismerhetetlen
aggodalommal tekintett az ajtóra.

Különös viselkedés volt ez, de szülei nem ütköztek meg rajta,
Mathias mester csak idegrendszerének teljes szétzilálódását látta,
és az anyának odasúgta, hogy aggódik gyermeke egészségéért.

Miután a fiatalember mohón megivott egy pohár bort, ritkáb-
ban mutatkoztak rajta a láz tünetei. A mestere miatt kezdett pa-
naszkodni, aki túl sokat vár el tőle, és ráadásul egy nedves, fülledt
helyiségben dolgoztatja. Kinyilvánította szándékát, hogy a legkö-
zelebbi napokban Párizsba utazik, hogy ott képezze magát tovább.

Ezzel a szándékával szemben Mathias Bauerband határozottan
tiltakozott, minden ellenvéleményt megelőzve. Kijelentette, hogy
ehhez az utazáshoz csak akkor adja beleegyezését, miután Rudolf
bebizonyította, hogy jelleme kellőképpen megszilárdult, és képes
ellenállni bármiféle csábításnak. A legszigorúbban felszólította,
hogy kezdjen más életmódot folytatni, és hagyjon fel a könnyelmű
életmóddal. Példaként Konrádot említette neki, és tekintet nélkül
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fia állapotára felhívta arra a figyelmét, hogy egy idő óta szüleinek
csak bánatot és gondot okoz.

Az anya védelmezni kezdte a fiát, de hamarosan el kellett hall-
gatnia, mivel Konrád is, aki közben visszatért a műhelyből ebé-
delni, apja pártjára állt, és megsemmisítő kritikának vetette alá
Rudolf életmódját.

Mathias mester megparancsolta a fiatalúrnak, hogy a követke-
ző napok során folytassa a munkáját, és veszekedni kezdett vele,
mert egyáltalán abbahagyta.

– Amennyiben Stern úr indokoltnak látja, hogy elbocsásson,
akkor téged itt helyben egyetlen mester sem fog befogadni –
mondta a leves után egyre fokozódó bosszúsággal. Rövidesen
közbeszéd tárgya lesz, hogy miért bocsátott el, a vándorlásodból
pedig az előbb elmondottak alapján pillanatnyilag nem lesz sem-
mi.

– Stern úr maga küldött haza – válaszolta Rudolf dafkén, fé-
lénken pillantva az ajtó felé. – Tudja, hogy beteg vagyok.

– És a betegség okát is tudja! – fortyant fel az öregember.
Tegnap este hol voltál már megint?

Rudolf merev tekintettel meredt apja szigorú arcára, ajkai gör-
csösen megrándultak, és homlokán gyöngyözni kezdett a veríték.

– Na, minek is kérdezem, el tudom képzelni – folytatta a
mester. – A kocsmában ültél és kártyáztál.

– Hugo bácsikámmal voltam együtt, és korán hazajöttem.

– Úgy? Azzal? – kérdezte Mathias Bauerband, miközben le-
tette a villát. – Úgy tűnik, nagyon jól megértitek egymást azzal a
csavargóval! A hasonló felfogásúak jól elviselik egymást. Egész
életében ő is egy semmirekellő volt!

– Mathias, de hiszen a testvéred! – szólt közbe jóindulatúan
az anya. – Még semmi bizonyítékunk sincs arra, hogy…



126

– Isten őrizzen bennünket az efféle bizonyítékoktól! – vágott
szavába hevesen a mester. – Úgy vélem, hogy számunkra, akik
korábbról ismerjük őt, van rá elég bizonyíték, hogy… Hé, Rudolf,
mikor ment haza a festő tegnap este?

– Azt nem tudom. Az „Arany Galamb”-ban voltunk együtt.
Én korábban elindultam, mint ő, de búcsúzáskor azt mondta ne-
kem, hogy hamarosan ő is haza akar menni.

– Bizonyára valamennyi már a fejébe szállt, mi?

– Nem sokat ivott, de gyorsan egymás után. Nagyon izgatott
volt, de azt nem lehetett észrevenni rajta, hogy részeg lett volna.

– Hány óra volt, amikor otthagytad?

Rudolf elfordította arcát apja kutakodó tekintete elől, és szal-
vétájával kezdett foglalkozni, amit lassan feltekert, majd ismét
kisimított a térdén.

– Ezt nem tudom pontosan megmondani – válaszolta.

– Még tizenegy előtt?

– Nem hinném. Nem, mert tizenegykor már itthon voltam.
Nem tudom. Nem éppen tíz óra múlt, amikor hazaértem?

– Azt hiszem, annál jóval később volt – válaszolta az öreg-
ember, aggódó pillantást vetve sajátosan izgatott fiának sápadt
arcára. – Féltizenegykor még ébren voltunk, tizenegy előtt semmi
esetre sem értél haza, hallottam volna, amint megérkezel. A hely-
zet az, hogy a festőt tegnap este tizenegy óra körül annak az utcá-
nak a közelében látták, melyben egy órával később rátaláltak a
meggyilkolt éjjeliőrre. Állítólag feltűnően izgatott volt, igen kö-
zelinek tűnik, hogy meg fogják gyanúsítani.

– Meggyanúsítani? Miért? – kérdezte Rudolf reszkető han-
gon, miközben a szalvétával törölgette homlokát.

– Egyelőre nem tudhatjuk, mi fog történni – válaszolta a
mester. – Ha a hatóság egyszer gyanút fog, akkor mindaddig fog-
lalkozik a gyanúsítottal, míg nem talál valami okot rá, hogy el-



127

kapják. Neked is tanúskodnod kell majd, vésd ezért jól emlékeze-
tedbe a tegnapi este eseményeit, Rudolf! Még egyszer mondom
neked, nem lehet tudni, hogy mi fog történni.

A fiatalember letette a szalvétát, és felemelkedett. Egész testé-
ben reszketett, alig volt képes egyenesen megtartani magát.

Valóban nagyon lebetegedett, ez első pillantásra felismerhető
volt. Holtsápadt arca és lázasan izzó szemei félelmet és döbbene-
tet keltettek aggódó anyjában.

– Le szeretnék feküdni – mondta fakó hangon. – A láz miatt
érzem rosszul magam, nyugalom és szigorú diéta a legjobb orvos-
ság most számomra.

Anyja karjára támaszkodva elhagyta a szobát, Mathias mester
néhány érthetetlen szót mormolt maga elé. Megtömte a pipáját,
hogy karosszékében üldögélve egy órácskát elgondolkozzon az
összes bosszantó eseményről, melyek borongóssá tették minded-
dig derűs horizontját.

VIII.

A festő szerény otthonát meghitten rendezte be, amennyire
anyagi helyzete lehetővé tette, és Rózsika kifinomult ízlésével
olyan ügyesen segített neki, hogy szerény lehetőségeikhez képest
meglepően jól sikerült a berendezkedés.

Mennyire boldognak érezte magát a szikár ember, amikor este
szép gyermeke mellett ülve vacsoráját fogyasztotta, amit Rózsika
szolgált fel neki!

Boldogság mosolygott szemeiből, ez tükröződött hangjának
lágy csengéséből, minden szóban, amit kiejtett, de a bizalmas
boldogság ellenére mégsem tudta elviselni a szűk környezetet, ki
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kellett mennie az emberek közé, csak akkor volt képes teljesen jól
érezni magát, ha a borospalack mögött ülhetett.

Szükségét érezte, hogy emberekkel diskuráljon, megküzdjön
mások nézeteivel, durvaságokat vágjon a képükbe, és saját magát
egy teljesen befutott művész magaslatára emelje, ahol senki sem
akarja elismerni őt.

Rudolf unokaöccsében olyan barátra talált, aki saját maga is
művészként tekintett fel rá, és minden szót, melyet kiejtett, evan-
géliumnak tekintett, amibe nem volt szabad belekötnie. Szíve
óhaja szerinti barátra lelt benne, aki együtt iszogatott vele, ellen-
séges viszonyban volt a családjával, szüleit is beleértve, és ugya-
nazzal a művészi büszkeséggel tekintett le ellenzőire, akik kérdé-
sessé tették a festő eminens talentumát.

Ezzel a reményteljes ifjúval iszogatott Hugo Bauerband késő
éjszakáig, ma reggel pedig szégyellte magát gyermeke előtt, aki-
nek sötét szemeiben ugyanazt a szemrehányást látta, amit oly
gyakran figyelhetett meg elhunyt felesége szemeiben.

Mivel lánya egyetlen szóval sem említette előző esti állapotát,
ahogyan hazatért, így ő maga is hallgatott erről a témáról, ami
emlékezetét kellemetlenül érintette.

A nap folyamán berendezte műtermét, és közben amerikai él-
ményeiről mesélt a kis hercegnőnek röviden és tömören össze-
foglalva. Csak alkalmanként tért ki részletekre, ha valami érdekes
kalandról vagy életveszélyes helyzetről volt szó, ami részletesebb
beszámolót igényelt.

Konrád anyja elküldte Rózsika ruháit, aztán Helene jött el,
hogy meglátogassa barátnőjét. Nagyon mozgalmas nap volt, csak
úgy repültek az órák.

Rózsikának arra sem maradt ideje, hogy elgondolkozzon
Hermannal való kapcsolatáról, és komolyan megfontolja, hogyan
alakulhat ez a kapcsolat.

Délután betoppant a kis nyugdíjas is, hogy körülnézzen, nincs-
e szükségük még valamire. Kifejezésre juttatta csodálkozását és
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örömét az értelmes és otthonos berendezkedésről, ígéretet tett rá,
hogy gondoskodni fog a ház alaposabb takarításáról és szellőzte-
téséről, aztán eltávozott, bosszankodva a festő mogorva magatar-
tása miatt, aki még egy székkel sem kínálta meg, hogy foglaljon
helyet.

Alig távozott, amikor egy másik, meglehetősen testes férfi ér-
kezett, aki a festőnek doktor Horn, általános- és seborvosként
mutatkozott be.

Hugo Bauernband ugyanolyan bizalmatlanul és barátságtalanul
fogadta, mint minden más, számára ismeretlen embert, de úgy
tűnt, hogy a doktor számított erre a fogadtatásra, és nem hagyta
megtéveszteni magát.

– Látom, nem ismer meg – mondta, miközben letette kalapját
és botját, és fürkészve végignézett a szobában. – Valóban, tényleg
jó régen találkoztunk utoljára egy üveg bor mellett, és odaát Ame-
rikában bizonyára elfelejtette korábbi barátait.

A szikár ember bizalmatlan tekintete még mindig vizsgálódva
szemlélte az orvost.

– Nem emlékszek rá, hogy valaha is lettek volna barátaim –
válaszolta, megrázva szürke sörényét.

– Ne mondjon ilyet – folytatta élénken a doktor. – Számos
barátja volt annak idején, akik hűségesen kitartottak maga mellett
a rengeteg megbántás és sértegetés ellenére, amit el kellett tűrniük
öntől. Nem akarok azzal dicsekedni, hogy barátságom értékes lett
volna az ön számára. Annak idején, amikor hirtelen eltűnt, én még
diák voltam. Talán mégiscsak visszaemlékszik rá, hogy néhány
estét együtt mulattunk át az „Arany Galamb”-ban.

A festő szikár kezét a homlokára szorította, és tekintete kuta-
kodva fürkészte a magát egykori barátjának állító férfi enyhén
vörös arcát.

– Igen, lehet, hogy így volt – válaszolta, mintha álmából éb-
redt volna fel. – Annak idején számos ivócimborám volt. Kérem,
foglaljon helyet. Mi vezette el hozzám?
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– Mindenek előtt az a kívánság, hogy viszontlássam, aztán
miért is hallgatnám el, érdeklődök a művészet és a művészek
iránt. Élvezetet jelent számomra, ha megfigyelhetem a zsenit al-
kotás közben. Odaátról bizonyára magával hozott egy egész cso-
mó vázlatot és tervezetet?

A doktor érdeklődve nézett fel a szikár emberre, vajon szavai
keltettek-e benne bármiféle benyomást. A hatás nem maradt el,
mert büszke megelégedettség tükröződött a markáns arcon.

– Igen, fejben, doktor úr – válaszolta a festő, ráncos homloká-
ra mutatva. – Papíron azonban nem. Gyűlölök minden iskolai
munkát, melyen minden vonalat aggodalmasan kimérnek és ki-
számítanak. Ebben az értelemben nem vagyok híve a vázlatoknak
és terveknek. Képzeletben a kép készen áll előttem, a kéznek csak
az a dolga, hogy lemásolja.

A doktor élénken bólintott, mintha azt akarná mondani, ez az
egyetlen helyes módja egy műalkotás megteremtésének.

– Tehát nincs semmi alkotása? – kérdezte sajnálkozó hangon.

– Nincs! Minek is lenne? Egy felfuvalkodott mecénás aranya
nem tud elragadtatni, csak saját magamnak szoktam alkotni, és
esetenként azok számára, akik értik a művészet igazi szellemét.

– Kollégái közül milyen kevesen képviselik ezt az emelkedett
álláspontot!

– Bérmázolók! – mondta a festő vállát vonogatva. – Van ne-
künk egyáltalán iskolánk? Van ideálunk a festészetben? Van még
koloritunk, perspektívánk és stílusunk? És egyáltalán, vannak még
művészetkedvelők? Nem tudom, ismeri-e a fivéremet, aki meg-
gazdagodott, és felkapaszkodott a ranglétrán, és rendszerint azt
hiszi, hogy mindenhez ért. Természetesen a fivérem is ismeri és
támogatja a művészetet. Kétszáz Lajos aranyat adott ki egy olyan
képért, ami annyit sem ér, mint a vászon, amire festették. Műértő
fivérem büszke még a nürnbergi képreprodukciókra, és csak azon
csodálkozok, hogy az árat, amennyit fizetett értük, nagy betűkkel
nem tünteti fel mellettük.
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A doktor ismét bólintott, miközben ezüst tubákos szelencéjé-
ből megkínálta a festőt.

– Mi a véleménye a régi holland iskoláról? – kérdezte.

– Nem túl sok. Van köztük néhány jó kép, a legtöbbjük azon-
ban középszerű.

– És az olaszok?

– Náluk túlnyomórészt több a jó kép. Kiemelkedő ötletek,
nagyszerű stílus, csodálatos kolorit! Azonban itt is sok a közép-
szerű, elhibázott. A fénykor régi festményei között is sok a tanu-
lómunka, doktor úr. A szamarak persze ott ácsorognak előtte,
bámulják a tarka vásznat, és elragadtatásukra nem találnak szava-
kat. Számukra a mester neve többet jelent, mint maga a festmény.
Ha elkészülök a madonnámmal, majd megmutatom az emberek-
nek, hogy mi a művészet.

A szikár ember heves léptekkel járkált fel-alá, és nem vette
észre vendége ajkai körül megránduló alattomos vonásokat.

– Mikorra fogja befejezni a képet? – kérdezte a doktor némi
szünet után.

– Mikor? – kiáltott fel a festő, emelkedett hangulatban a szo-
ba egyik sarkában a padlón heverő tekercsre mutatva. – Íme, ott
van, de sajnos még hozzá sem fogtam. Képzelje maga elé a ma-
donna pompás, karcsú alakját szelíd, sugárzó arcával, amint a
krisztusgyermekkel enyhén felemelt karján virágzó liliomok és
rózsák között a közeli Betlehem felé fordul. Ez az a pillanat, ami-
kor a mezőről visszaérkezik, ahol az imádkozó pásztoroknak
megmutatta a megváltót. Jobbra a háttérben a pásztorok térdelnek.
balra a keleti bölcsek, felettük a világító csillagok! El tudja kép-
zelni a klasszikusan szép, kék ruhájának ideális esését, és a gyer-
mek kedves, loknis fejecskéjét? Én mondom önnek, ez a festmény
feltűnést fog kelteni, és az egész világ csodálkozni fog rajta!

– Valóban, én is osztom a véleményét – válaszolta a doktor. –
Ön tényleg nagy művész, egy géniusz, amilyen évszázadonként
csak egyszer fordul elő. Lehetne egy nagy kérésem önhöz?
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– Csak nem akarja megvásárolni a képet? Nem fogom eladni,
örökre a saját tulajdonom fog maradni.

– Erről később majd még beszélhetünk. Ma csak annyi kíván-
ságom lenne, hogy egyszer megtisztelhetne a látogatásával. Van
néhány értékes festményem…

– Köszönöm! – szólt közbe szárazon a festő. – A kép, melyet
a fivéremnél láttam…

– Kérem, nekem tulajdonomban van egy igazi Paul Veronese,
egy Tintoretto és egy Guido Reni.

– Ah, ah ah – mondta a festő, összevonva szemöldökét. – Ha
ezek a képek tényleg eredetiek…

– Tisztelettel kérem, hogy győződjön meg róla személyesen.

– Örömmel, doktor úr, ilyen képeket látni élvezet.

– Kicsi, de értékes galériámban ezen kívül láthat még más,
szép festményeket is.

A doktor felemelkedett, ajkai körül ismét feltűnt az alattomos
mosoly, ami figyelmeztető jel lehetett volna a festő számára.

– Akkor tehát várhatom önt – mondta, miközben felvette ka-
lapját és botját, és az ajtó felé közeledett. – Látogatása nagy meg-
tiszteltetés lesz számomra. Ha nem lenne már ennyire sötét, arra
kérném, rögvest kísérjen el, de a festményeket jobb délelőtt meg-
tekinteni.

– Tizenegy és tizenkettő között – válaszolta a szikár ember,
kecskeszakállát simogatva. – Holnap megfelelő önnek?

– Igen, persze, de várjon csak, holnap mégsem. Holnap reg-
gel részt kell vennem egy műtéten, és nem tudom, mikorra érek
haza. Holnapután számíthatok önre?

– Jönni fogok.

– Rendben van, örömmel várom.
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Ekkor mindketten a lépcsőnél álltak, a doktor kezet nyújtott a
zseniális művésznek és kérte, ne kísérje le, majd lassan elindult
lefelé a lépcsőn.

Hugo Bauerband rendkívül megtisztelve érezte magát. Mégis-
csak volt valaki, aki felismerte benne a zsenit, és méltónak találta
arra, hogy a legnagyobb mesterekhez hasonlítsa, és képesnek arra,
hogy megküzdjön a babérkoszorúért. Igen, ezzel a tudós úrral
szíve szerint elcseveghetett a művészetről és saját törekvéséről
anélkül, hogy tartania kellett volna attól, hogy emelkedett gondo-
latait egy műveletlen ember maró gúnnyal a porba tiporja.

A festő emelkedett hangulatban szürke sörényébe nyomta gyű-
rött kalabriai kalapját, aztán átment a lakószobába, ahol Rózsika
és Helene azzal szorgoskodott, hogy néhány bekeretezett litográ-
fiát függesszen fel a falra.

Rózsika széken állva készült szöget verni a falba, Helene tá-
volabbról igyekezett eldönteni, hová kerüljön a kép.

A szikár ember képe borússá vált látván a litográfiákat, és
bosszankodva rázta a fejét.

– Ez meg minek? – kérdezte. – Inkább nézem a csupasz falat,
mint ezeket a képeket.

– Engedd meg nekem ezt a csekély szórakozást, én szívesen
nézegetem ezeket – kérlelte Rózsika, leheletnyi rózsaszín pírral
orcáin, apja felé fordulva. – Úgy vélem, barátságos, meghitt han-
gulatot keltenek a szobában. Ezen kívül kellemes emlékeim fű-
ződnek ezekhez a képekhez, mindig is ott lógtak a falon a háló-
szobámban. Ugye megengeded, hogy felkerüljenek a falra?

Mint tavaszi napsugár fénye suhant át a festő komor arcán,
gyermeke mosolya előtt eltűntek a borús árnyaknak.

– Különös ízlés – mondta –, de erről nem akarok vitába kez-
deni veled, eddig nem volt alkalmad rá, hogy képezd és finomít-
sad az ízlésedet.
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– Ó, odahaza nagyon szép rézmetszeteink vannak – vála-
szolta Helene sértődötten. – Azt hiszem azonban, hogy a maga
szemei előtt csak az kap kegyelmet, amit saját maga festett.

A szikár ember nem bosszankodott a hetyke megjegyzés miatt.
Felnevetett, és közelebb lépett gyermekéhez, aki ekkor leugrott a
székről, és derűs tekintettel nézegette a litográfiát.

– Vacsora előtt elmegyek itthonról – mondta. – Nyolc óra kö-
rül számíthatsz rám, időben haza fogok térni.

A kis hercegnő bensőséges pillantással tekintett rá.

– Aztán itthon maradsz velem? – kérdezte.

– Igen, gyermekem, mostantól minden este így fogok tenni.
Vacsora előtt egy órácskára kimegyek, utána majd együtt fogunk
csevegni.

Rózsika bólintott, aztán vizsgálódó szemekkel nézett végig
apja vitorlavászon öltönyén. Hugo Bauerband megértette ennek
jelentését.

– Fogadj el engem olyannak, amilyen vagyok – mondta tré-
fálkozva. – Az emberek így eredeti jelenségnek mondhatnak, és
többé nem tennék ezt, ha tudós majomként alkalmazkodnék a
divat hangulatához, és úgy öltözködnék, mint a többiek. Ez az
öltöny így kényelmes, praktikus és olcsó, három jó tulajdonság,
amit kedvelek, és nagyra értékelek.

– Legalább választott volna jobb anyagot az öltönyéhez! –
szólt oda Helene Rózsikának, orrával fintorogva.

– Igen, gyermekem, errefelé csupán az öltönyt értékelik, oda-
át pedig magát az embert, aki felvette az öltönyt – válaszolta a
festő ironikusan. – Az ilyen megjegyzésekkel nem mentek semmi-
re, ostoba előítéletetekhez nem vagyok hajlandó alkalmazkodni.
Szabad emberként élek úgy, ahogy nekem tetszik. Egy bankár
finom öltönyében gyakran rejtőzik egy gazember, akinek Isten és
a jog szerint fegyencruhát kellene viselnie, viszont ez alatt a zsák-
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vászon alatt egy becsületes ember szíve dobog. Na, agyő gyere-
kek, elugrok Rudolfért, az az ifjú tetszik nekem.

– Nekünk viszont nem tetszik! – jegyezte meg Helene, elke-
seredve azon, hogy a festő Theodor fivére elleni gyűlöletét ilyen
nyersen juttatta kifejezésre. – Rudolf pedig tönkre fogja tenni az
egészségét, ha nem tér vissza hamarosan a szolidabb pályára.

– Ugyan már, gyerek, mit értesz te ehhez! – gúnyolódott a
szikár ember, megrázva sörényét. Mi az amit te nem tartasz szo-
lidnak?

– Konrád teljesen más ebben a vonatkozásban.

– Hm, egy otthon gubbasztóból sohasem lesz valami különle-
ges. Egy művésznek megvannak különleges útjai, melyen végig-
vándorol életében. Tudom, hogy akár cseh falvakban is élhetnél,
és ezt el is magyarázhatnám neked, de minek a felesleges fárado-
zás? Ti ezt nem értitek, és nem is lesztek képesek rá valaha is
megérteni.

Ezek után gyorsan távozott. Helene utána kiáltott, hogy Rudolf
nem érzi jól magát, és ágyban fekszik, de ezt már nem hallotta.
Kiment a házból, és elindult gyorsan lefelé az utcán. Gondolatai-
ban doktor Hornnal volt elfoglalva, környezetére nem is figyelve.
Azt sem vette észre, hogy egyenletes távolságra valamennyi utcán
egy férfi követi, akinek tartása egykori katonáról árulkodott.

Ahányszor a festő megállt, az ember ugyanazt tette, ha
Bauerband gyorsította lépteit, akkor ő is gyorsabban ment utána.
Ha valaki csak egy futó pillantást vetett kettejükre, felismerhette,
hogy a magas, szürke sörényes, viharvert arcú szikár embert meg-
figyelve követik.

Hugo Bauerband betért Stern ékszerész házába. A bolt ajtaja
nem volt bezárva. Benyitott, és bement.

A pultra nagy bemutató dobozok voltak kitéve értékes éksze-
rekkel, gyűrűkkel és tűkkel, órákkal, láncokkal és karkötőkkel. Az
üveglapok alatt víztiszta gyémántok villogtak. A szikár ember
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nagy hozzáértéssel nézegette az értékes tárgyakat. Szemei meg-
csillantak, mintha a briliánsokkal vetélkednének.

Így állt ott, a bemutató doboz fölé hajolva, elmélyedten néze-
lődve, amikor gyanútlanul belépett az ékszerész, nem is sejtve az
idegen jelenlétét.

A szikár, elegánsnak és divatosan öltözöttnek egyáltalán nem
mondható ember megpillantásakor első pillanatban döbbenten
visszahőkölt, aztán hatalmas léptekkel elhúzott az idegen mellett,
hogy tényleg nevetséges igyekezettel bezárja a bolt ajtaját.

– Uram, maga meg kicsoda? – förmedt rá a festőre, akinek a
kis, vézna ember gyanúsítása a harag pírját űzte az arcára. – Ki
engedte be magát? Egyáltalán mit akar itt?

– Csak semmi hevesség! – vágott szavába Hugo Bauerband. –
Úgy látom, a túláradó európai udvariasságból nem sokat tanult el.
Ha az ember nyitva talál egy ajtót, akkor úgy gondolom, hogy be
is szabad lépnie.

– Mit állít? Hogy nyitva volt az ajtó? – kiáltotta az ékszerész,
a legerélyesebb hangon, amire vékonyka hangja egyáltalán képes
volt. Hogyan merészel ilyet állítani?

A szikár ember dafkén hátravetette ősz fejét, szemeiből hara-
gos pillantás lövellt az ingerült, apró lény felé, akit egyetlen po-
fonnal leteríthetett volna.

– Mérsékelje magát – mondta. – Nem vagyok hozzászokva,
hogy nyugodtan zsebre vágjak egy sértést, és ha most mégis ezt
teszem, csak annak a körülménynek köszönheti, hogy az unokafi-
vérem ebben a műteremben dolgozik. Még egyszer mondom,
hogy az ajtó nyitva volt.

– Akkor legalább szólhatott volna – vágott szavába szenve-
délyesen az ékszerész. Gondolhatta volna, hogy az ajtó tévedésből
maradt nyitva.

Gúnyos grimasz futott végig a festő markáns arcán.



137

– Talán azt gondolja, hogy a drágakövek kísértésbe hoznak?
– kérdezte metsző gúnnyal. – Miért nem gondoskodik róla, hogy
ilyen tévedés ne fordulhasson elő? Fejezzük be ezt a kellemetlen
társalgást, egy bolonddal nem szívesen vitatkozok, aki saját magát
tévedhetetlennek tartja, mindenki mást pedig gazembernek. Volna
olyan szíves, és kihívatná nekem Rudolf Bauerband unokafivére-
met?

– Ah, maga az amerikai nagybácsi? – válaszolta az ékszerész,
aki közben visszamenekült a pult mögé, nyilvánvalóan megszep-
penve a szikár ember fenyegető, majdnem kihívó testtartásától.

– Sajnálom, a fiatalember ma reggel hirtelen erős lázrohamtól
kezdett szenvedni. Haza kellett mennie, a szülei lakásában meg-
találhatja őt.

– Na, ezt értse, aki akarja! – dörmögte maga elé a festő. –
Tegnap este még makkegészséges volt.

– Számomra is elég bosszantó – folytatta nagy igyekezettel az
ékszerész. – Nehezen tudom nélkülözni őt, a legjobb segédemet,
aki megbízható minden vonatkozásban. Ha itt lenne, az előbb ő
foglalkozott volna a küldönccel, és akkor az ajtót nem találta vol-
na nyitva. Így jár az ember, ha kénytelen a tanoncára hagyatkozni,
hiszen saját maga nem tehet meg mindent. Ha meglátogatja az
unokafivérét, mondja meg neki, kérem, rendkívül örülnék, ha
holnap viszontláthatnám.

– Ha a lakásán akartam volna felkeresni őt, akkor nem jöttem
volna ide – válaszolta a festő mogorván, miközben villogó szemei
végigsiklottak a drágaköveken. Most pedig volna olyan szíves, és
kinyitná az ajtót? Vagy megengedi, hogy ezt én tegyem meg?

Az ékszerésznek vér tolult az arcába, amikor meglátta a szikár
ember gúnyos tekintetét. Nem szólt egy szót sem. Érezte, hogy ez
előtt az ember előtt lejáratta magát.

Hugo Bauerband nevetve megrázta sörényét és kiment. Meg-
bosszulta a sértést, ami vele szemben történt.
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Még mindig nevetett, amikor elment az ember előtt, akinek az
volt a megbízása, hogy kövesse. Mérges furfang volt rekedt ne-
vetésben.

Az ember továbbra is követte. Bauerband betért a borozóba, és
már az első pohár után megfeledkezett a gyermekének tett ígéreté-
ről.

Rózsika megterített vacsorához, bizalommal várva, hogy apja
nyolckor hazatér, de egyre csak teltek a percek, az óra már régen
elütötte a nyolcat, és a festő még mindig nem ért haza.

Rózsika felsóhajtva kézimunkája után nyúlt, melyet korábban
félretett. Nyomasztó hatással volt rá, hogy apja ennyire kevés
tekintettel van rá.

Mindent feláldozott érte, mindent, ami gyermekkora óta egé-
szen mostanáig fontos volt számára. Miatta szakította meg a sze-
retett emberekhez fűződő kapcsolatát, miatta tette ki magát hálát-
lanság miatti szemrehányásnak. Igen, és talán miatta adta fel éle-
tének egész boldogságát! Álomnak tűnt számára, hogy Hermann
megkérte a kezét, és vele akarta összekötni sorsát. Abban az órá-
ban, amikor ez történt, derűsen nézett a jövőbe, szilárdan bízva
abban, hogy a távolból közeledő borús felhők a szerelem napsuga-
rától köddé fognak szertefoszlani.

A bátorság és derű elhagyták őt, fekete felhők tornyosultak a
feje felett, a nap talán már ki is hunyt, melynek sugaraiban annyi-
ra megbízott.

A lövészbál óta Hermann semmit sem hallatott magáról, talán
arról sem hallott, hogy követte apját. És ha szerelmével még min-
dig ragaszkodik hozzá, reménykedhet abban, hogy a jelen körül-
mények között Hermann megkapja büszke szülei beleegyezését?
És reménykedhet abban, hogy apja felhagy fivére iránti gyűlöleté-
vel, hogy ezzel biztosítsa az ő boldogságát?

Még nem ismerte eléggé apját, de valamelyest már megismer-
te. Sajnos kénytelen volt bevallani magának, hogy önimádatával
minden áldozatot elvár, ő maga viszont semmire sem hajlandó.
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Szép fejecskéjét karjára támasztotta, és egyre sűrűbbé vált a
köd, mely körülvette. Fantasztikus formákat öltött, és fenyegető,
hatalmas kísértetként lebegett előtte. Ezek a kínzó gondolatok
azonban nem sokáig mardoshatták. Más gondok kezdtek tornyo-
sulni felette, melyek elfeledtették saját problémáit.

Odakint léptek közeledtek, és abban a hitben, hogy apja tért
haza, Rózsika az ajtóhoz sietett, de amint kinyitotta, Konrád állt
előtte, aki régi, hűséges mosolyával szólt hozzá. Látni akarta,
hová került, és azt is hallani szerette volna, hogy még nem feled-
kezett meg róla.

Rózsika meglepetten, örömmel nyújtott kezet. Részvétteljes
szeretete jól esett neki. Odatolt számára egy széket az asztalhoz és
megkérdezte, megosztja-e vele a vacsoráját.

Konrád enyhén, tagadólag megrázta a fejét. Hűséges tekintete
bensőséges aggodalommal pihent meg a lányon, aki nem vette
észre egyébként derűs arcának fájdalmas, búskomor kifejezését.

– Teljesen jól érzed magad? – kérdezte a fiatalember bátor-
talan elfogultsággal. Mindig így tett, amikor egyedül volt vele. –
Semmit sem nélkülözöl? Egyáltalán semmi sem hiányzik?

– Szívem érzéketlen volna, ha azt válaszolnám, hogy nem,
semmi sem hiányzik, egyáltalán semmi – válaszolta a kis herceg-
nő, szép szemeivel a fiúra tekintve. – Nagyon hiányoztok, Kon-
rád, valamennyien, de választanom kellett köztetek és apám kö-
zött.

– Egy szót se többet erről! – szólt közbe Konrád elhárító
mozdulattal. – A választás nehéz volt számodra, ezt jól tudom, és
apám még meg is nehezítette. Erre ne térjünk vissza többet. Bíz-
zuk az idő múlására, hogy apád haragja velünk szemben mérsék-
lődni fog. Békülés csak ezután lehetséges. Bármilyen legyen is
azonban a szülők közötti viszony, Rózsika, a közöttünk fennálló
testvéri kapcsolatot nem ronthatja el.
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– Nem, Konrad, tényleg nem – mondta Róza, nyíltszívű pil-
lantást vetve rá –, és ugye mindent meg fogunk tenni, amire lehe-
tőségünk van, hogy áthidaljuk az apáink közötti szakadékot?

– Bárcsak képesek lennénk rá!

– Ó, a gyermeki szeretet sok mindenre képes, nagyon sok
mindenre!

Konrád elgondolkodva bólintott, de azért borús árnyak terjed-
tek szét homlokán.

– Apád miatt is jöttem, mert veszély fenyegeti, amit nem sza-
bad elhallgatnom előtted.

Rózsika döbbenten nézett rá. Kezét, melyben a horgolótűt,
tartotta, ölébe eresztette, hogy teljes figyelmét a hírre fordítsa.

– Veszély? – kérdezte.

– Bizonyára indulatos szavakat mondhatott Theodor bácsi-
kánknak, amit a büszke bankár fenyegetésként fogott fel. Ma reg-
gel nálunk járt.

– Theodor bácsikánk?

– Személyesen. Elnézést kért azért, mert nem látogatott meg
bennünket már korábban, sajnálatát fejezte ki a családjaink között
fennálló viszály miatt. A magam részéről képtelen vagyok elvi-
selni a simulékony képmutatását.

– Előítéleteid vannak vele szemben.

– Igen, jogos előítélet, aminek alapos okai vannak. Csak azért
jött, hogy apádról tanácskozzon velünk. Theodor nagybácsi annak
szükségességével hozakodott elő, hogy ártalmatlanítani kell egy
olyan embert, akinek megbomlott az elméje, és sikerült neki meg-
győzni apámat erről a szükségszerűségről.

A kis hercegnő sötét szemeiből izzó döbbenet áradt, apró ke-
zeivel haragosan dobta az asztalra a horgolótűt és fonalat.
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– Ezt mondta? – kérdezte magára kényszerített nyugalommal.
– Képes volt azt állítani, hogy apám elméje megbomlott?

– Igen, és azt is tudnod kell, hova kell juttatni az ilyen embe-
reket – mondta Konrád zavartan. – Menhelybe.

– Ahogyan Mathias bácsikám már javasolta szegény apám-
nak!

– Nem abban az értelemben gondolta!

– Apámnak mégiscsak igaza volt, hogy döbbenettel elutasí-
totta ezt a javaslatot – válaszolta Rózsika, felső ajkával dühödt
grimaszt vágva. – Menhelybe! Milyen szépen és poétikusan hang-
zik, de a valóságban a menhely falakkal van körülvéve, sötét vi-
gasztalan ház rácsos ablakokkal és minden ajtón nehéz reteszek-
kel, kényszerzubbonyokkal és… Ezt én nem fogom eltűrni, úgy
fogom védelmezni őt, mint ahogyan egy anyaoroszlán védelmezi
a kölykeit.

Heves izgalommal felugrott székéről, és ahogyan ott állt előtte
lángoló szemekkel, izzó orcákkal és viharosan hullámzó keblek-
kel, Konrád csodálattal nézte őt. Ilyen szépnek még sohasem látta
korábban.

– Ezt nem tűröm el – ismételte emelt hangon. – Odavetem
magam közé és ellenségei közé, aztán eltaposhatnak engem, fel
fogom áldozni érte az életemet.

– Szegény gyermek, mire is lennél képes gyengécske erőd-
del! – mondta Konrád a fejét rázva. Kétféle út vezet egy ilyen
sivár, vigasztalan házba, az egyik az erőszak, a másik a csel.
Apám megtagadott bármiféle együttműködést, Theodor nagybácsi
magára vállalta az egészet. A második utat választotta, a lármát
kerülni kell. Most már tudomásod van a veszélyről, gondolkozz el
rajta, és találj ki valamit, hogy el lehessen kerülni. Apádnak egy
szót sem szólhatsz róla. Mértéktelen felháborodásában olyasmire
ragadtatná el magát, amit keservesen meg kellene bánnia. Szenve-
délyes temperamentumával ellenségeinek karjába rohanna, és
feljogosítaná őket arra, hogy kezét-lábát megkötözzék.
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– Nem, ezt az alattomos tervet tényleg nem tudhatja meg –
válaszolta Rózsika izgatottan. Saját magát és valamennyiünket is
szerencsétlenné tenné.

– Valóban. Te azonban ügyelhetsz rá, éles látásoddal gyorsan
meg fogod neszelni a számára állított csapdát. Tartsd távol őt az
orvosoktól, Theodor nagybácsi egy orvossal akar szövetkezni.
Orvosi igazolás nélkül tervét nem tudja megvalósítani, de ara-
nyaival mindenre képes. Az aranya rettenetes hatalom, ami ellen
nekünk nincsenek fegyvereink. Ha az öregember hirtelen eltűnne,
akkor gyere el hozzám, és tudni fogjuk, hogy kitől kell visszakö-
vetelnünk őt.

– És a törvény védelmezni fog bennünket, ezt kell tennie –
mondta Rózsika bátran. – Csak egyetlen megrögzött mániája van,
éspedig az, hogy ő egy nagy művész, ez a mánia azonban nem
hatalmazza fel a törvényt arra, hogy megfossza szabadságától.
Konrád, még emlékszel a titokra, amit tegnapelőtt nálatok, a lu-
gasban rád bíztam. Fel tudod fogni a terhet, ami most vállaimon
nyugszik, és szinte agyonnyom?

– Igen, fel tudom fogni – válaszolta Konrád részvéttel. – Bár-
csak meg tudnálak szabadítani tőle, de nem tehetem. Pusztán üres
szavak lennének, ha megpróbálnálak megnyugtatni, de nem tehe-
tem, és remélem, nem fogsz haragudni rám, hogy megspórolom a
semmitmondó szavakat.

A kis hercegnő hosszasan, elmélyülten nézett maga elé. Már
csak egyetlen csillagot látott az éjszakában, mely oly gyorsan
bekövetkezett a napsütéses tavaszi napok után. A szerelem csilla-
ga volt ez, melynek tartósságában nem tudott, nem volt szabad
kételkednie.

És Konrád megérezte, hogy ezt az utolsó vigaszt nem szabad
elrabolnia. A démonnak hallgatást parancsolt, mely keblében azt
súgta neki, hogy kötelessége megmutatni a lány kedvesének képét
abban a fényben, melyben elrettentő hatással lenne rá.

Rózsika elmondta, hogy Hermann nem látogatta meg és nem is
írt neki, talán nem is tudja, hogy elhagyta bácsikája házát, és ha
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megtudná, akkor ezért megharagudna rá, de bízik benne, hogy ez
az esemény nem szakíthatja meg vőlegénye bensőséges szerelmét.

Megkérte Konrádot, közölje vele a történteket, ha képes leküz-
deni ellenszenvét, hogy felkeresse előkelő bácsikája házát, és
mindezt olyan megindult, könyörgő hangon kérte, hogy Konrád
nem tagadhatta meg ennek a kérésnek a teljesítését.

– De nem tartasz attól, hogy apád ajtót mutat neki, ha idejön?
– kérdezte Konrád, aggodalmasan nézve Rózsikára.

– Meg fogom mondani apámnak, hogy Hermann mennyasz-
szonya vagyok – válaszolta Rózsika határozottan. – Nem térhe-
tünk ki a küzdelmek és viharok elől, melyek a messzi távolból
fenyegetnek bennünket. Ám legyen, bátran kell elébe mennünk,
hiszen nem egyedül küzdök…

– Bárcsak hűséges lenne hozzád!

– Kételkedsz benne?

– Ó, nem, a boldogságért mindenki örömmel tenné életét a
mérleg serpenyőjébe.

Konrád olyan sajátos, megindult hangon beszélt hozzá, hogy
Rózsika megérintve nézett rá. Maga is érezte, túlzottan egyértel-
műen elárulta érzelmeit. Felállt, fogta a kalapját, nem akarta, hogy
a lány kifürkéssze szíve titkát, ne tudja meg, mennyire égő sebből
vérzik.

Megígérte, igyekszik meglátogatni Hermannt, aztán kezet
nyújtott Rózsikának, hogy elköszönjön.

Ebben a pillanatban felvágódott az ajtó, és a festő rontott be a
szobába heves izgalomban.

Többet ivott, mint amennyi jó lett volna neki, ez azonban nem
lehetett egyetlen oka izgatottságának. Arcának haragos, fenyegető
kifejezése arról árulkodott, hogy valami történt, ami fellobbantotta
izzó szenvedélyének lángját.
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– Na, még ez is itt van – kiáltotta fenyegető hangon, izzó te-
kintetét Konrádra meresztve, aki megőrizte nyugalmát. – Az ajtó
előtt a másikkal találkoztam, a csaló fiával, a kiöltözött szélkakas-
sal, aki Rózsikánál akarta tiszteletét tenni.

Utóbbi szavait metsző gúnnyal mondta, Hermann vékony
hangját majmolva, aztán hangos szitkozódással kalapját behají-
totta az egyik sarokba, hogy hosszú karjaival szabadon hadonász-
hasson a levegőben.

Rózsika nem mert közeledni hozzá, nagy szemei szemrehányó
várakozással tekintettek rá.

– Még ide mer jönni a házamba – folytatta a szikár ember, sö-
rényét rázva. – Az egész pereputtyal semmit sem akarok kezdeni,
a csaló sarjával pedig a legkevésbé.

– Be tudod bizonyítani, hogy csaló? – szólt közbe Konrád
komoly, határozott hangon. – Bizonyítékok nélkül az ember nem
vádaskodhat, nem ítélkezhet…

– Hé, fiatalember, miféle bizonyítékokra van szükség, ha meg
vagyok győződve vétkességéről? Azok a bolondok mániának
nevezik ezt! És ennek az embernek a fia meri venni a bátorságot,
hogy átlépje a küszöbömet? Hát én jól lerendeztem őt, egyhamar
nem fog megint idejönni! Mekkorát nézett, amikor ajtót mutattam
neki. Egyetlen szót sem szólt, az erkölcsi pofont egy szamár tü-
relmével és gyávaságával vágta zsebre.

A festő levetette magát egy székre, hosszú lábait kinyújtva
maga elé. Rekedt, rejtélyes hangon felnevetett. Rózsika döbbenten
közeledett hozzá.

– Megsértetted őt, apám – mondta reszkető hangon. Megtil-
tottad neki, hogy átlépje küszöbünket, és mégis…

Félbehagyta, szép fejecskéjét fájdalmasan csóválva, Konrád
jelentőségteljes pillantása figyelmeztette arra, hogy ez a pillanat
nem alkalmas egy vallomásra, mellyel a dafke, konok emberhez
fordulhatna.
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– Igenis, ezt tettem – fortyant fel a szikár ember, és villogó
szemeiből megelégedett elégtétel sugárzott azzal kapcsolatban,
ami történt. – Mindegyiknek meg fogom tiltani, hogy átlépje a
küszöbömet, mindegyiknek!

Tekintete fenyegetve súrolta a fiatalembert, aki bátran a sze-
mébe nézett.

– Hé, mit agyaltatok ki ellenem? – kiáltotta. – Miért figyel-
tettek engem? Azt hiszitek, nincsenek szemeim, és ne vettem vol-
na észre a kémet, aki ma minden lépésemet követte? Annak a
fickónak is megmondtam a véleményem. Tagadni próbált, de a
képébe mondtam, hogy álcázott rendőr, kém és titkos felügyelő!
Még egyszer kérdem, mit forraltatok ki ellenem?

– Semmit, bácsikám – válaszolta Konrád nyugodtan.

A festő vadul felugrott székéről, balkarjával határozottan átka-
rolta reszkető gyermekét, miközben jobbját fenyegetően felemelte
a fiatalember felé.

– A ti művetek! – válaszolta kihívó hangon. – Egyedül a ti
művetek! Attól féltek, hogy a zsebetekben akarok turkálni? Tudni
akarjátok, mit teszek és mit művelek, hogy valami buktatót tud-
jatok összehozni ellenem! Nem így van? Ugyan már, van nekem
elég pénzem, nincs szükségem az alamizsnátokra, és ha elfogy,
amim van, akkor tudni fogom, honnan veszem az eszközöket,
hogy el tudjam tartani a gyermekemet és saját magamat. Ezt
mondd meg apádnak, az a rémes nyárspolgár megnyugodhat, én
nem leszek a terhére.

Konrád közben az ajtóhoz közeledett. Sejtette, hogy milyen
okból felügyelik és figyelik meg bácsikáját. Emlékezett a Beier
által elmondottakra, a gyanúra, ami a festőt terheli, de elmond-
hatja ebben a pillanatban a háborgó embernek?

Talán jobb lett volna, ha megteszi, hiszen nem lehetett tudni,
milyen következményei lesznek a gyanúsításnak, ha nem találják
meg az éjjeliőr gyilkosát, Konrádnak azonban nem volt elég bá-
torsága, hogy ebben a pillanatban közölje vele.
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– Jelenleg nem vagy olyan hangulatban, hogy nyugodtan le-
hetne beszélni veled, és be tudjam bizonyítani gyanúsításod alap-
talanságát. Ha te is úgy akarod, holnap beszélgethetünk róla. Jó
éjszakát, Rózsika. Ne nyugtalankodj a történtek miatt. Ha apád
megnyugszik, be fogja látni, hogy nincs igaza.

– Soha! – kiáltotta a szikár ember, megrázva sörényét. Kö-
zületek senkivel sincs semmi dolgom. Ezt megmondhatod minde-
gyiknek, hogy tudják, Rudolfot kivéve.

Konrád már kinyitotta az ajtót, de a küszöbnél visszafordult.

– Rudolfnak rámegy az egészsége a veled folytatott barátság-
ra – mondta komoly hangon. Jobb lenne számára, ha a kocsmázás
helyett a szülői házban pihenné ki magát, amire szüksége van
munkája után.

Ezzel kiment, és még a lépcsőn is hallotta bácsikája rekedt
hangját, aki fenyegetésekkel és szitkokkal fejezte ki családja iránt
érzett gyűlöletét.

Semmi remény nem volt ennek a meggyökerezett gyűlöletnek
a mérséklésére, és mindaddig, míg emésztő vadság lobog ennek
az embernek a keblében, Rózsika nem lehet boldog. Borús napok
következtek a számára. Konrád féltő aggodalommal gondolt arra,
hogy még az utolsó csillag fénye is kihunyhat, melyre a lány ed-
dig még bizalommal tekintett fel. Hűséges szíve csak az ő boldog-
ságával foglalkozott, eltekintve attól a napsugártól, mely egykor
oly vidáman és reményteljesen bearanyozta előtte a jövőt.

Másnap be akarta tartani ígéretét, hogy felkeresse Hermannt. A
fiatalembernek meg kellett tudnia, hogy Rózsikának van egy ba-
rátja, aki áldozatkész hűséggel ügyel jólétére és fájdalmára, aki
életével lép a küzdőtérre, ha méltánytalanság történik vele.

Hogyan alakulnak majd a kapcsolatok, azt az idő múlására kell
bízni. Ha Hermann szerelme igazi és valódi, akkor lesz elég ereje
elhárítani minden akadályt és elegyengetni a jelenleg még görön-
gyös utat. Ha azonban, mint Konrád vélte, csak fellobbanó szal-
malángról, sóvár szenvedély mámoráról van szó… Ez rövidesen
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ki fog derülni. Rózsika apja hadat üzent a fiatalúrnak, most ki kell
várni, hogy Hermann felveszi-e a küzdelmet, vagy gyáván vissza-
vonul.

IX.

– Ez az ember egy őrült, és az őrülteknek diliházban van a
helye!

A bankár a füle mellé tolta a tollat, és jelentőségteljes mosoly-
lyal tekintett fel a fiára, aki szenvedélyes felizgultsággal ejtette ki
ezeket a szavakat.

– Vannak rá bizonyítékaid? – kérdezte nyugodtan.

A fiatalúr felvonta szemöldökét, csodálkozás kifejezése suhant
át fásult arcvonásain.

– Mindaz, amit elmondtam neked az előbb, ne lenne elég bi-
zonyíték? – válaszolta. – Milyen jogon tilthatta meg nekem, hogy
meglátogassam az unokahúgomat? Mi jogosította fel olyan durva-
ságokra, ami miatt még egy zsákhordó szenesember is szégyell-
hetné magát? A legcsekélyebb indítékot sem adtam rá, úgy bánt
velem, mint egy cipőpucolóval, csalókról és szélhámosokról han-
dabandázott.

– Látod, ez az egyetlen, amiben megnyilvánul tébolyultsága –
vetette közbe a bankár fia szavaiba, fellobbanó gyűlölettel. –
Megrögzött mániája, hogy a családja jelentős vagyonnal csapta
be. Másik mániája az, hogy ő korának legnagyobb művésze, és ez
a két mánia a gyenge pontja egyébként egészséges értelmének.

Hermann bosszúsan rázta a fejét. Az öregúr papírjai között la-
pozgatott, azt a látszatot keltve, mintha részéről az ügy el lenne
intézve.
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– Ebbe nem szabad belenyugodnunk – mondta. – Ez az em-
ber excentrikus lényével az utcai suhancok gúnyának tárgyává
válik, a családunk szégyenfoltja lesz, és saját jó hírünk megköve-
teli, hogy megelőzzük a kellemetlen következményeket.

– Milyen módon? – kérdezte a bankár anélkül, hogy felnézett
volna papírjairól.

– Kényszeríteni kell rá, hogy elhagyja a várost.

A könyvelő belépése megakadályozta az öregurat, hogy azon-
nal megválaszolja ezt a megjegyzést, de Hermann észrevette,
hogy apjának érdekében áll folytatni a beszélgetést, mert a szoká-
sosnál gyorsabban lerendezte a könyvelőt.

– Tehát neked is ez a nézeted? – kérdezte, nyugtalan, szúrós
szemeit fia arcára szegezve. – Te is úgy gondolod, hogy megérett
az őrültek házára, és önfenntartási ösztönünk és kötelességünk azt
diktálja, hogy oda juttassuk őt?

– Minden bizonnyal – válaszolta Hermann határozottan.

– Ám legyen, így elmondhatom neked, hogy már tettem lépé-
seket ennek a kötelességnek a teljesítésére. Rögtön hallhatod,
hogy milyen utat választottam. Horn doktort felkértem, látogassa
meg őt, és készítsen róla diagnózist. Most várom őt, hogy meg-
tudjam az eredményt. Minden bizonnyal tanácsolni fog valamit,
csak türelem, az ügy jó kezekben van. – Szabad!  - Ah, mint a
farkas a mesében, csak emlegetni kell, és megjelenik. Jó reggelt,
doktor úr, örvendek, hogy láthatom.

A bankár nagy igyekezettel egy karosszéket tolt oda az orvos-
nak, aztán egy pillantással felszólította a fiát, hogy zárja be az
iroda ajtaját.

– Úgy! – szólalt meg – magunkban vagyunk, és nem kell tar-
tanunk attól, hogy megzavarnak. A fiam tud mindenről. Járt a
fivéremnél?

– Tegnap este – válaszolta a doktor, miközben tekintete kuta-
kodva végigsuhant a fiatalemberen.
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– Nos? – kérdezte Theodor Bauerband várakozva.

– Félelme sajnos megalapozott – mondta az orvos, sajnálkozó
hangon. – Nagyfokú monománia! Igen élesen megfigyeltem őt, és
úgy találtam, hogy bizonyos értelemben már eljutott a téboly hatá-
ráig. Lehetséges, sőt valószínű, hogy a téboly már a legközelebbi
napokban ki fog törni rajta, a szabályoknak megfelelő, a kitörést
megelőző jelenségek már megfigyelhetőek. Az ingerlékeny han-
gulata, a szenvedélyesen izgatott temperamentuma, a szúrós te-
kintete, az aggodalmas, bizonytalan lénye, a kipirult arcszíne, a
lázas beszédmódja és minden mozdulata, a bármiféle ok nélküli
durva, sértő viselkedése gyenge emlékezőképessége és a témák
gyors váltogatása mind azt bizonyítják számomra, hogy olyan
katasztrófa előtt állunk, ami a téboly kitörésének nevezhető.

A bankár jelentőségteljesen a fiára nézett, mintha kérdezni
akarná, ugye ő is csodálkozik ennek a tudós embernek az éleslátá-
sán, aki ilyen gyorsan, biztonságosan és helyesen felállította a
súlyos diagnózist.

– Rendben van – válaszolta. – Ez az alapos és részletes diag-
nózis feljogosít bennünket arra, hogy gondoskodjunk elhelyezésé-
ről egy megfelelő intézményben.

 – Természetesen, de akarata ellenére is? – fűzte hozzá
Hermann kérdező hangsúllyal.

A doktor kézfejével elmélyedten polírozta ezüst tubákos sze-
lencéjének fedelét.

– Nem hinném, hogy valaha is volt olyan őrült, aki önként
bevonult volna a diliházba, feltételezvén, hogy tudta volna, mi-
lyen házba vonul be.

– És ő sem tenné meg! – mondta Theodor Bauerband, fejét
ingatva.

– Bizonyára nem. Biztos, hogy nagy problémáink lesznek
vele. Bizalmatlan a legnagyobb mértékben, és ez a bizalmatlanság
összefonódik a családjával szembeni gyűlöletével.
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– Természetesen, természetesen! – vágott szavába élénken a
bankár. – Ez a gyűlölet egy megrögzött mániára vezethető vissza,
ami lerombolta értelmét.

– Nos, hát nekem sikerült elnyernem bizalmát – folytatta a
doktor. – Követtem az ideáját, ő pedig el volt ragadtatva a töm-
jéntől, amivel elárasztottam. Holnap meg fog látogatni, hogy
megtekintse festményeim galériáját.

– Ah, és aztán?

– Aztán ki fogom használni az alkalmat, hogy elmélyítsem a
bizalmát.

– Tehát holnap még nem akarja lerendezni az ügyet? – kér-
dezte Theodor Bauerband csalódottan.

– Hogyan is tudnám? – válaszolta a doktor, vállát vonogatva.
– Ilyen gyorsan képtelenség megtenni a szükséges előkészülete-
ket. Ma írtam doktor Hagen barátomnak, és arra kértem, közölje
velem a feltételeket, amelyek szerint a beteget hajlandó felvenni
az intézményébe. Drága, de amellett biztonságos intézetről van
szó.

– Ez utóbbi a legfontosabb – mondta a bankár hevesen. –
Amibe kerül, azt szívesen megfizetem. Attól tartok, hogy csalá-
dunk nem minden tagja ért egyet ezzel a döntéssel, amit rájuk való
tekintettel is, valamint fivérem érdekében hoztam. A gyermeke is
indokoltnak tarthatja, hogy felhívja a hatóságok figyelmét az eset-
re.

– Jöjjön csak el hozzám, a többiről majd gondoskodok – vá-
laszolta a doktor nyugodtan. – Mi a törvény talaján állunk, egyéb-
ként a kollégám a jogaiba való beavatkozással szemben energiku-
san fog fellépni.

– Kiváló!

– Meg kell ismételnem azonban, hogy mindezért komoly ösz-
szeget kell fizetnie.

– Rendben, rendben, el fogom fogadni az elvárásukat.



151

– De hogyan akarja eljuttatni őt oda? – kérdezte Hermann,
örvendezve azon, hogy ilyen gyorsan és biztonságosan el fog há-
rulni az akadály közte és a kis hercegnő között.

– Hm, holnap majd megmutatok neki néhány régi festményt,
melyek már évek óta a raktáramban vannak. Egy pohár bor és
néhány hízelgő szó majd arra késztetik, hogy híres festők néhány
limlomnak számító műve elismerést váltson ki belőle. Aztán majd
elmondom neki, hogy vidéki birtokomon van még jó néhány ha-
sonló műkincs, úgy gondolom, nem lesz nehéz rábeszélni őt, hogy
a következő napok során utazzunk le oda.

– Pompás – mondta a bankár, szórakozva dörzsölgetve kezeit.

– Közben befejeződött a tárgyalásom a kollégáimmal – foly-
tatta a doktor. Odakint, valamelyik külterületen fogunk találkozni,
ahol átadom nekik a beteget.

– Akkor legalább itt a környéken nem lesz lárma! – szólt
közbe Hermann elégedetten.

– Odakint sem, a lármát minden körülmények között és min-
den helyen kerülni kell! Ezek az őrültek borzalmas vadságuk
mellett herkulesi erővel is rendelkeznek, egyiknek sem szeretnék
a kezei közé kerülni. Egy erőteljes altató hatású ital meg fogja
könnyíteni számunkra a dolgot, aztán amikor már rajta van a
kényszerzubbony és két masszív őr fogja közre, akkor kénytelen
lesz engedelmeskedni.

– A terv kiváló – válaszolta Theodor Bauerband, akinek
nyugtalan szemeiből álnok öröm sugárzott. – Csodálom a hozzá-
értését, doktor úr. Ha lehetne még egy kívánságom, akkor az az
lenne, hogy az ügy még ma, legkésőbb azonban holnap rendezve
legyen. Az ember nem tudhatja, hogy közben mi történik, ez az
ember vad, izzó gyűlöletével mindenre képes.

A doktor zsebre tette tubákos szelencéjét és felemelkedett.
Futó pillantást vetett a márványpolc feletti magas tükörbe, és ke-
zével könnyedén végigsimított simára borotvált állán.
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– Ez lehetetlen, mondta. ilyen gyorsan képtelenség intézked-
ni. Ez nem olyan ügy, aminek csak úgy neki lehet rontani, a tör-
vény ide vonatkozó paragrafusait szigorúan és lelkiismeretesen
figyelembe kell venni.

– Persze, ez magától érthető, mindenképpen meg kell felelni
a törvény elvárásainak – válaszolta a bankár gonosz mosollyal. –
Mindent magára bízok, kedves doktor úr, a szükséges összeget
bármikor a rendelkezésére bocsátom.

Ezekkel a szavakkal kikísérte hűséges szövetségesét, aki felál-
dozta tisztességét és lelkiismeretét az aranyborjú érdekében.

– Úgy! Most már nyugodtak lehetünk – ragadta magához a
szót az öregúr, amikor ismét magára maradt a fiával. – Ennek az
embernek a gyűlölete többé nem okozhat kárt nekünk. – Ismét
letelepedett a karosszékébe és folytatta az íróasztalán heverő papí-
rok rendezését.

Hermann is folytatta munkáját, amit félbehagyott a doktor lá-
togatása miatt, de nem volt nehéz észrevenni, hogy nem teljes
lélekkel volt az ügynél. Tekintete időnként lopva végigsuhant az
apján, és egy belső nyugtalanság, amin eredménytelenül próbált
úrrá lenni, nemcsak visszatükröződött ezeken a pillantásokon,
hanem fásult arckifejezésén is látszott. Nyilvánvalóan várt valami-
re, ami nyugtalanította, sőt, rémülten összerezzent, amikor a ban-
kár felvett egy iratot, amit eddig nem vett észre.

A következő pillanatban azonban gúnyos mosoly futott végig
arcán, úgy tűnt, mintha saját félelmén gúnyolódna.

– Ah, ez meg mi? – kérdezte Theodor Bauerband, csodálkozó
pillantást vetve a fiára. – Az utóbbi napokban jelentős összegeket
vettél fel, Hermann. Mire kellett? Nem fordíthatsz ennyi pénzt
személyes szükségleteidre. Ah, ah, tegnap ráadásul ötezer tallért?
Légy szíves adjál nekem közelebbi felvilágosítást ennek az ösz-
szegnek a felhasználásáról!

– Ezt nem tehetem, nem szabad megtennem – válaszolta
Hermann, nagy igyekezettel keresgélve a papírjai között, mintha
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meg lenne győződve róla, hogy ott meg fogja találni az elvárt
magyarázatot. – Előtte akartam veled beszélni róla, de attól tar-
tottam, hogy szándékommal nem fogsz egyetérteni.

– Ezért döntöttél úgy, hogy csak annak végrehajtása után be-
szélsz velem? Hermann, legyen szó bármiről is, ez nem megfelelő
eljárás. Feltétlen bizalmat várok el tőled minden körülmények
között. Mire kellett a pénz? Nem akarsz válaszolni nekem?

– Nem.

– Akkor egy kellemes meglepetéstől fosztod meg magad.

A bankár idegenkedve rázta a fejét. Hermann ajkai körül ját-
szadozó mosoly pedig elárulta, hogy a fiatalember biztos volt
győzelmében.

– Az összeg túl nagy ahhoz, hogy csak úgy elmennék mel-
lette – mondta Theodor Bauerband. – Kénytelen leszek…

– Rendben van, megmagyarázom, miről van szó anélkül,
hogy nevet említenék – vágott szavába nyugodtan Hermann. –
Emlékszel még rá, hogy egy fél évvel ezelőtt kifejezésre juttattad
azt a kívánságod, hogy megkapd a címet, ami már régen jogosan
járna neked?

Az öregúr zavartan lesütötte szempilláit. Természetesen emlé-
kezett a kívánságára, amit nem csak egyszer, hanem többször is
megemlített.

– Ostobaság volt – válaszolta. – Nem a cím számít, a pénz a
lényeg.

– De a cím előtt mindenki megemeli a kalapját, és…

– Nos, hát nem tagadom, hogy jól jönne. De mi köze van en-
nek ahhoz az összeghez, amit felvettél a pénztárból?

– Nem felejtettem el a kívánságod. Szép csendben kutakodni
kezdtem, és végül megtaláltam a megfelelő embert, aki felkínálta,
hogy közvetíteni fog, nevét azonban nem mondhatom meg. Az
illető persze nagy összeget kért, de személyes kívánságodtól elte-
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kintve a cím „kereskedelmi tanácsos” lenne, ami tízszeresére nö-
velné bankunk értékét. A címet meg fogod kapni.

Első pillanatban a hízelgő önimádat mosolya futott végig a
bankár ajkai körül, de aztán a bosszúság kifejezése ült ki arcára.
Felállt, néhány lépésnyit járkálni kezdett fel-alá, aztán megállt az
ablaknál.

– Túl nagy az áldozat – mondta. – Ezenkívül egy megvásárolt
címnek különben sincs semmi értéke. Csak kompromittálnánk
magunkat, ha az ügy nyilvánosságra kerülne.

– Ez nem fog megtörténni. Az a bizonyos úr, aki igen befo-
lyásos személyiség az udvarnál, biztosított arról, ha beszélni akar-
na, városunk jó néhány polgárát megnevezhetné, akik nagy össze-
geket fizettek rendjeleikért és címeikért.

A bankár gondolataiba mélyedve álldogált. Rendkívüli módon
meg volt elégedve fia lépésével, hiszen mint minden önző termé-
szet, az ő nagyravágyása is mérhetetlen volt, kifelé azonban nem
akarta kimutatni örömét, mert érezte, hogy ezáltal gyermeke előtt
megmutatná gyenge oldalát.

Arról persze fogalma sem volt, hogy Hermann hazudik neki,
mert ki akarta vonni magát a pénzfelvétel valódi céljáról. A fia
magyarázatában nem talált semmit, ami kétségessé tette volna
annak igazságtartalmát.

– Nos, hát megtörtént – mondta hosszú szünet után. – Remé-
lem, nem kerültél egy szélhámos kezei közé. Ha előzőleg megbe-
szélted volna velem, akkor erre az ügyletre nem került volna sor,
de most már nem akarok szemrehányást tenni neked.

Éppen vissza akart térni a székéhez, amikor egy livrébe öltö-
zött szolga lépett be és átadott neki egy névjegyet.

– Ernst von Wollheim, lovagi birtok tulajdonosa – olvasta az
öregúr. – Von Wollheim úr a breslaui Elias Meier bankház ajánlá-
sával.
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– Von Wollheim úr kérdezteti, tehet-e önnél egy tisztelgő lá-
togatást – mondta a szolga.

– Természetesen, örömmel fogadom – válaszolta sietve
Theodor Bauerband. – Rendkívül kellemes a számomra.

Várakozással tekintett az ajtó felé, és szinte feltűnő udvarias-
sággal viszonozta a belépő úr meghajlását, akinek a fellépése fi-
noman képzett, magas rangú arisztokratára utalt.

Magas, daliás, impozáns alkat, szőke szakállal szegélyezett
arányos arcvonásokkal, magas szemöldökei alatt villogó szemek-
kel, széles, gondolatokban gazdag homlokával és keskeny ajkai
körüli vasakaratot kifejező vonásokkal állt meg a bankár előtt
Ernst von Wollheim, egy lovagi birtok tulajdonosa, akiről éles
tekintetével azonnal felismerte, hogy ez az úr méltó a híres
breslaui bankház ajánlására.

– Elias Meier, bizalmas barátom talán megírta önnek –
mondta zengzetes hangon –, hogy kapcsolatba szeretnék lépni egy
bankházzal ebben a városban, mely hosszabb ittlétem idejére ke-
zelné a pénzügyeimet.

A bankár meghajolt és egy kézmozdulattal kérte a nemes urat,
hogy foglaljon helyet.

– Már tegnap megkaptam a levelet – válaszolta. – Amennyi-
ben megtiszteli a házam bizalmával, engedje meg, hogy bemutas-
sam fiamat, Hermannt.

Wollheim üdvözölte a fiatalurat, majd helyet foglalt a karos-
székben.

– Örömmel és köszönettel fogadom baráti ajánlkozását – vá-
laszolta. – Nagy terhet vesz le ezzel a vállamról. Pénzügyekkel
nem szívesen foglalkozok, ezt leginkább a bankárurakra bízom,
akiket megbíztam vagyonom kezelésével. A birtokaim Sziléziá-
ban vannak, ahol ritkán tartózkodok, jómagam hol itt, hol amott
tartózkodok, új ötleteket kivitelezek, vagy megválok tőlük.



156

– Szórakozásból utazik? – kérdezte Theodor Bauerband, hogy
kifürkéssze az utóbbi megjegyzés számára nem világos értelmét.

– Igen is, meg nem is – folytatta a nemes úr elmosolyodva. –
A szó tulajdonképpeni értelmében egész életemben az ipar felé
fordultam. Már több vasútvonal van a birtokomban, és még min-
dig egyre újabb vonalszakaszokat építtetek. Fárasztó üzletág, de
én élvezem.

– Kétségtelenül jövedelmező üzlet – vélekedett Theodor
Bauerband, a lovagi birtok tulajdonosa iránt egyre fokozódó fi-
gyelemmel.

– Lehetséges, de valójában nem tudom, mert különösebben
nem érdekel a nyereség. A bankár urak, akik tanácsomra több
vállalkozásomban részesedtek, azt állítják, hogy nincs semmi
okuk az elégedetlenségre. Úgy gondolom, ezek az urak jobban
meg tudják ítélni a jövedelmezőséget, mint jómagam.

Szavai közben barátságosan bólintott a bankár felé, miközben
selyem zsebkendőjével, finom mozdulattal végigtörölte nedves
homlokát.

Hermann letette a tollat, aranykeretes lornyonját az orrára he-
lyezte, hogy jobban megfigyelhesse a nemes urat, aki egyre job-
ban felkeltette az érdeklődését.

– Akkor remélhetjük, hogy szoros üzleti kapcsolatba léphe-
tünk önnel? – kérdezte a bankár.

– Ez valószínűleg egyedül önöktől függ – válaszolta
Wollheim elkötelezett hangon. Ha bizalommal vannak a vállalko-
zás iránt, mely elvezetett engem ebbe a városba, úgy örömmel
venném tudomásul.

– Tehát egy vállalkozás, hm. Vasút? – mondta a bankár, ki-
nyitva elegáns szivardobozát. – Kérem, ragadja meg az alkalmat!

– Ha nem zavarja önt.

– Semmi esetre sem.
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– Igen, olyan vállalkozásról van szó, mely az évek során leg-
kevesebb negyven százalék nyereséget fog hozni – válaszolta a
nemes, miközben levágta szivarja csúcsát. – Engedje meg azon-
ban nekem, hogy pillanatnyilag elhallgassam a részleteket, nem
azért, mintha a legcsekélyebb bizalmatlanságot érezném ön iránt,
egyáltalán nem, hanem azért, mert elveim szerint nem fedem fel
előbb kártyám lapjait, míg a játékot nem biztosítottam minden
aduval.

A bankár nem tudta egészen elrejteni csalódottsága miatti
bosszúságát. Nyíltságra és bizalomra számított, viszont a nemes úr
tervei, melyek kezdték rendkívül érdekelni, titokban maradtak.

Okos és tapasztalt üzletemberként azonban azt a látszatot kel-
tette, hogy az ügy a továbbiakban nem érdekli. Azt válaszolta,
hogy ez az elv alapjában véve helyes, és szívből örülni fog neki,
ha nemsokára tudomására jut a hír, hogy Wollheim úr üzleti vál-
lalkozása sikeres.

– Amikor ez bekövetkezik, részletesen ismertetni fogom a
terveimet – mondta lovagi birtok tulajdonosa, szivarjának kék
füstfelhője után tekintve. – Ha majd annak idején kedvet kap rá,
hogy ilyen vagy olyan módon részt vegyen a vállalkozásban, szí-
vesen közölni fogom a feltételeimet. Pillanatnyilag jelentős földte-
rületek megszerzése a legfontosabb. A feltűnést el kell kerülni,
mert az felhajtaná az ingatlanok árait. Remélem, ért engem.

– Teljes mértékben – bólintott Theodor Bauerband.

– Ám legyen, ebben az esetben tanácsos volna, ha egyes in-
gatlanokat megvásárolna, melyeket később pontosan meg fogok
nevezni, természetesen az én megbízásomból, de a saját nevén. Én
meg majd másokat vásárolok meg, és talán találunk harmadik
vagy negyedik partnert is, akik szintén adják nevüket az ügylet-
hez.

– Természetesen, például öreg könyvelőm, egy nagyon meg-
bízható, hűséges, aki titkot is tud tartani.
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– Erről majd később beszélünk, előbb fel kell mérnem a pálya
nyomvonalát, adatokat kell szereznem, röviden, el kell végeznem
a szükséges előkészületeket.

– Ha közben igényt tart tanácsaimra, akkor rendelkezzék ve-
lem – mondta a bankár, meghajolva.

Wollheim tekintete megpihent a fiatalúron.

– Igen, a tanácsaira feltétlenül szükségem lesz – válaszolta. –
Az itteni körülmények teljesen ismeretlenek a számomra, a foga-
dóban pedig nem szívesen érdeklődök.

– Hol szállt meg?

– A „Királyi udvar”-ban.

– Mindenesetre később privát lakást fog bérelni?

– Nem, már hozzászoktam, hogy hotelekben lakok, ahol
megtalálom a kényelmemet, amit egy privát lakásban nélkülöz-
nöm kellene. Ha kérhetném a fiatalurat, hogy néha szánjon rám
egy-egy órácskát, akkor elbeszélgetve vele mindenféléről, amit
érdemes tudnom, megfelelően tájékozódhatnék.

Kérdő tekintettel nézett Hermannra, aki gyorsan levette a lor-
nyont az orráról, és azonnal kijelentette, készen áll a kívánság
teljesítésére.

– Mondanom sem kell, hogy a kasszám a rendelkezésére áll –
ragadta magához a bankár ismét a szót, amikor a nemes úr felállt.

– Ja, persze, majd elfelejtettem! – válaszolta Wollheim. Üz-
leti ügyekben majd rajta fognak még kapni feledékenységemen,
uraim, ami igen bosszantó, de képtelen vagyok leszokni erről a
hibámról.

Ezen szavak kíséretében zsebéből előszedett egy elegáns tár-
cát, melyből különféle papírokat vett elő, és azokat átnyújtotta az
öregúrnak.

– Váltók Londonba és Párizsba – mondta hűvös, közömbös
hangon. – kérem, kasszíroztassa be az összegeket. Első hetekben
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még elegendő lesz az úti pénzem, később megengedem magam-
nak, hogy önhöz forduljak.

Theodor Bauerband futó pillantást vetett a váltókra. Az összeg
nagysága láthatóan meglepte.

– Ha Wollheim úr óhajtja, egy órácskára elkísérhetnéd – for-
dult a fiához, miközben órájára pillantott.

A lovagi birtok tulajdonosa ezt a felajánlást néhány tisztelet-
teljes szóval megköszönte. Hermann kiment a szobából, és néhány
perc múlva kalappal és bottal a kezében tért vissza.

– Ugye nincsenek errefelé különleges látnivalók? – kérdezte
Wollheim, miközben felhúzta kesztyűit.

– A sétányon és néhány érdekes templomon kívül másról
nincs tudomásom, amit ajánlhatnék önnek – válaszolta Hermann.

– Ám legyen, akkor kérem, kísérjen végig a sétányon, ha kér-
hetem. A természetnek ősszel megvan a maga bája, én pedig na-
gyon szeretem a természetet.

A nemes úr ezen szavak után elköszönt az öregúrtól, aki el volt
ragadtatva az új ismeretségtől, amire igen büszke lehetett, majd
Hermann kíséretében távozott.

Távoli utazásairól mesélt neki, a várost más nagy városokkal
hasonlította össze, melyeket a legapróbb részletekig ismert, és
minden iránt nagy érdeklődést tanúsított anélkül, hogy kérdések-
kel terhére lett volna kísérőjének.

Hamar elnyerte Hermann bizalmát, kiváltképpen élénk érdek-
lődésével, ami fiatal barátjának személyes körülményeire vonat-
kozott.

A gazdag bankár büszke fia a maga hencegő módján eldicse-
kedett anyai rokonságának nemesi voltával, és még jobban felfu-
valkodott, amikor a lovagi birtok tulajdonosa elmondta neki, hogy
a von Wurzer famíliát, jól ismeri, a nemesi család ősei Barbarossa
császár lobogója alatt küzdöttek a hitetlenek ellen.
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Az anyai ág felől Hermann részletesen ismertette a családi kö-
rülményeket, de az apai oldal rokonságáról mélységesen hallga-
tott. Megemlítette, hogy az anyja még mindig igen szép asszony,
akinek a külső megjelenése impozáns benyomást kelt, és Eleonóra
húga több tulajdonságot örökölt anyjától, mint apjától. Aztán rö-
viden ismertette saját életmódját, kísérője előtt nem hallgatta el,
hogy szereti a bort, a szépasszonyokat és a játékot, és örömmel
vette tudomásul, hogy von Wollheim úr szintén hódolója ezeknek
az előkelő passzióknak.

Ilyen és hasonló beszélgetések közben értek a sétányhoz,
melynek ebben az órában kevés látogatója volt.

A lovagi birtok tulajdonosa dicsérte a szép létesítményt, nagy
hozzáértéssel beszélt a növényzetéről, mellyel kapcsolatban vol-
tak kifogásai, és úgy nyilatkozott, hogy itt nagyon gyakran fog
sétálni, mert a séta már évek óta napi szükséglete.

Lassan tovább mentek. Wollheim már kifejezte kívánságát,
hogy térjenek vissza a városba, amikor hirtelen egy elegáns hölgy
haladt el mellettük, aki szép arcával feléjük fordult, és sötét sze-
meivel határozottan Wollheimre nézett.

Hermann mély meghajlással üdvözölte a hölgyet, Wollheim is
megemelte a kalapját, a hölgy finoman biccentett a fejével, és
továbbment.

– Ej, ej – szólalt meg Wollheim elmosolyodva. – Ha ez a vá-
ros sok ilyen szépséget rejteget, az ember kevésbé hiányol más
látványosságokat.

– A hölgy idegen ebben a városban, és visszavonultan él –
válaszolta Hermann, akiben a megjegyzés féltékenységet keltett.

– Annál érdekesebb jelenség!

– Visszavonultsága nem fokozza az érdeklődésemet.

– Akkor fiatal barátom, maga még nem ismeri a kis akadá-
lyokkal való küzdelem varázsát. Minél nehezebb meghódítani egy
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asszony szívét, annál nagyobb élvezetet jelent a végén a győze-
lem. Még nem tapasztalta ezt?

– Nem! – válaszolta Hermann, borúsan összevonva szemöl-
dökét.

– Azért, mert még nem volt alkalma rá, kipróbálni ezt.

– Nos, azt hiszem, ennek a hölgynek az esetében felőrlő küz-
delem volna győzelem nélkül.

– Miért?

– Azért, mert már mást részesít előnyben.

– Olyan biztos ebben?

– Persze.

Wollheim hitetlenkedve, mosolyogva csóválta a fejét, és köz-
ben nem vette észre a borús, fenyegető tekintetet, mely a fiatal
férfi szemeiből sugárzott felé.

– Egy próbálkozást mindenesetre megérne.

– Elhatározta, hogy megpróbálja?

– Elhatározásra még nem gondoltam, de nem volna-e kelle-
mesebb időtöltés ebben az unalmas fészekben?

– Olyan időtöltés, ami csak bosszúságot okozna magának.

– Ugyan már, még sohasem bosszankodtam, amikor egy szép
kézből kosarat kaptam. Bátorság és kitartás végül mindig győze-
lemhez vezet. Mihez is kezdhetnék itt a szabadidőmmel? Családi
körökbe aligha leszek bevezetve.

– Az én családom megtiszteltetésnek venné, ha gyakran lát-
hatnánk körünkben – szakította őt félbe Hermann, megkapasz-
kodva ebben a szalmaszálban, mert már kezdett attól tartani, hogy
a lovagi birtok tulajdonosában kénytelen lesz vetélytársat látni.

– Nagyon lekötelezett vagyok ezért magának, de apja és a
hölgyek talán nem fognak teljes mértékben egyetérteni ezzel a
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meghívással – mondta a nemes úr, tekintetével a távolba mereng-
ve.

– Nos, hát talán már holnap bebizonyíthatom, hogy ez a fel-
tételezés nélkülöz minden alapot – válaszolta Hermann, ezzel
elkötelezve magát. – Megismétlem, hogy valamennyien különös
megtiszteltetésnek fogjuk tartani, ha üdvözölhetjük családi kö-
rünkben.

Wollheim megállt, tekintete komolyan, de nem barátságtalanul
pihent meg kísérője arcán.

– Lehetne önhöz egy kérésem? – kérdezte.

– Parancsnak fogom tekinteni.

– A családjában ne tegyen említést róla, amit mondtam. Nem
szeretnék betolakodónak látszani.

– Ó, hát ez…

– Elnézést, hogy félbeszakítom, de tudom, mit akar mondani,
és megismétlem a kérésemet.

– Ám, legyen, ha így kívánja.

– Igen, több okom is van rá, hogy így kívánjam. Ha apja
bármilyen okból, vagy a hölgyek kívánságára megtisztel meghívá-
sával, akkor szíves köszönettel el fogom fogadni ezt a jóindulatot.
Ebben az esetben más a tényállás. Most pedig jöjjön, ebéd előtt
igyunk meg egy pohár bort, hogy megpecsételjük új keletű barát-
ságunkat.

Hermannak semmi oka sem volt rá, hogy elutasítsa a meghí-
vást. Az illedelmes úr barátsága hízelgett önimádatának. Büszke
volt rá, hogy a daliás, arisztokratikus fellépésű férfi mellett mehet
végig az utcán.

Arról pedig, hogy apja részéről a meghívásra hamarosan sor
kerüljön, feltétlenül gondoskodni akart, és azt is lehetségesnek
tartotta, hogy Eleonóra szíve meghódítja majd a nemesi származá-
sú arisztokratát.
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X.

Ugyanazon a reggelen, amikor Theodor Bauerband Horn dok-
torral megbeszélte a tervet, mely fivérét egész hátralévő életére
megfosztaná szabadságától, Beier nyugdíjas nem éppen kellemes
hangulatban járkált fel-alá kellemesen berendezett szobájában.

Az éjjeli őr meggyilkolása szakadatlanul foglalkoztatta a kisö-
reget. Pillanatnyilag is erről beszélgetett a fiával, aki gyakornok-
ként dolgozott a vizsgálóbíró irodájában.

A gyakornok, jóképű fiatalember nyílt, megnyerő vonásokkal
megerősítette, hogy parancs van érvényben a festő Bauerband
megfigyelésére. Azt is hozzátette, hogy letartóztatására mindaddig
nem kerül sor, míg nem áll rendelkezésre nyomós ok a férfi vét-
kességével kapcsolatban.

A kisöreg, aki a Bauerband családot érintő minden esemény
iránt nagy érdeklődést tanúsított, határozottan visszautasította a
gyanúsítást. Nagy igyekezetében odáig elment, hogy szemrehá-
nyásokat tett a fiának, mert csak ezt az egy embert gyanúsítják, és
más nyomokat nem követnek.

Miközben ezt kijelentette, szemei haragosan villogtak szem-
üvege mögött, és tüzes pillantást vetett a fiára, aki közömbösen
vonogatta a vállát, kiitta kávéját, majd rágyújtott egy szivarra.

– Ez a szemrehányás nem vonatkozik sem rám, sem a ható-
ságra – válaszolta nyugodtan. – Minden megtörtént, ami megtör-
ténhetett a tettes személyének megállapítása érdekében, és a ku-
tatást nagy igyekezettel folytatják. Lehetséges, hogy a festőt még
ma letartóztatják, de erre a lépésre csak akkor kerül sor, ha bizo-
nyítékok merülnek fel vele szemben.

– Látszólagos bizonyítékok! – zsörtölődött a kisöreg, kopasz
fejét rázva. – Ha erre a lépésre sor kerül, az felér egy durva bírói
tévedéssel, és kompromittálni fogja az egész családot.
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Megállt a fia előtt és komoly képpel végigmérte, miközben
hálóköntösének ujjával nagy igyekezettel tubákos szelencéjét
polírozta.

– Úgy vélem, neked is törekedned kellene arra, hogy elkerül-
hető legyen ennek a köztiszteletben álló családnak a szidalmazása.
Ezt komolyan kéne venned, Wilhelm, és mivel a vizsgálóbíró
figyelembe szokta venni a véleményed, így elérhetnéd az iga-
zságtalan gyanúsítás mérséklését, ami azt az embert terheli. Még
jól emlékszek az utóbbi kaszinóbálra, Eleonóra Bauerband azzal
tisztelt meg téged, hogy veled táncolta a francia négyest, te pedig
büszke voltál erre a megtiszteltetésre, és ha nem tévedek, esett
néhány szó közted és az ifjú hölgy között, melynek, ha az ember
akarja, mélyebb jelentőséget is lehet tulajdonítani.

A fiatalember homloka elborult, fanyar, keserű vonás játszado-
zott ajkai körül.

– A kisasszony igen büszke hölgy – válaszolta, és hangjában
csendes keserűség volt észrevehető. – Való igaz, azon az estén
tényleg nagyon barátságos és kedves volt, a legderűsebb módon
tréfálkozott velem.

– Na, és a te szíved tüzet fogott, ezt ne hallgasd el!

– Miért is tartanám titokban? Ha nem egy előkelő bankár lá-
nya lenne, akkor mindent megtennék szíve meghódításáért, de
hagyjuk ezt. Útjaink túl távol vannak egymástól és még akkor is,
ha néha egymás közelébe érnek, sohasem egyesülhetnek.

A kisöreg bosszúsan felhúzta szemöldökét.

– A bátraké a világ! – mondta, miközben nagy igyekezettel
dörzsölgette a homlokát. – Minél távolibbi a cél, annál nemesebb
az igyekezet. Egyetlen gyermekem vagy, és egykor nagy vagyont
fogsz örökölni. Rátermett vagy, és nemsokára előléptetnek. Ha
viszont már kis nehézségektől is visszariadsz, akkor persze nem
törekedhetsz magasabb célok felé.

A gyakornok lepöccintette a hamut a szivarjáról, majd kék
szemeivel felnézett apjára, aki, ha mélyebben belenéz, felismer-
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hette volna, hogy fiának lelkében olyan reménységeket ébresztett
fel, melyek egykor büszke légvárak alapját képezték, de később
már a sírba kerültek.

– Túl büszke vagyok én ahhoz, hogy egy olyan társadalmi
réteghez akarjak felkapaszkodni, melynek előítélete áthidalhatat-
lan korlátokat jelent közöttünk – válaszolta nyugodt, határozott
hangon. – Ezzel a témával ne foglalkozzunk többé, apám, még
akkor sem, ha azt az estét követően néhány napig vágyakat és
reményeket dédelgettem, de mostanra már mögöttem vannak, és
elfelejtettem azokat. Egyébként a gyilkosság utáni nyomozásba
nem avatkozhatok bele, és ha bizonyítékok merülnek fel Rózsika
apjával szemben, akkor a törvény szerint el kell rendelni a letar-
tóztatását, és vizsgálatnak kell eldöntenie, hogy vétkes-e, vagy
sem.

A kisöreg ismét elkezdett heves izgalommal fel-alá járkálni.

Izgalmában nem a festőre gondolt, ennek az embernek a sorsa
meglehetősen közömbös volt számára, hanem Rózsikára, a fájda-
lomra, amit a festő letartóztatása fog okozni neki. Mathias mester-
re és családjára is gondolt, és aztán arra a csendes reménységére
is, hogy Eleonóra, a gazdag bankár szép lánya fiának felesége
lehetne.

Amit Wilhelm a bál estéjét követő reggel elmondott neki, túl
mélyen bevésődött emlékezetébe ahhoz, hogy egyhamar elfelej-
tette volna. Reménységet ébresztett benne, és ahányszor csak
visszaemlékezett rá, ez a reménység egyre mélyebb gyökereket
eresztett, hiszen lehetséges volt, hogy a kaszinóban bekövetkező
újabb találkozás alkalmával a szívek egymásra találnak, és el-
hangzik a döntő szó. A kisöreg gyakran megfigyelte, hogy a sze-
relem fellobbanása a legtöbb esetben egyetlen pillantás követ-
kezménye, és ha Eleonóra megszereti a fiatalembert, és igent
mond neki, akkor a bankár végül mást már nem tehet, mint bele-
egyezésével megalapozza gyermeke boldogságát.

Ezekre gondolt, miközben egyre hevesebben járkált fel-alá.
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A festő letartóztatását el kell kerülni, mivel a közfelháborodás,
amit ez az esemény elő fog idézni, Wilhelmet, a vizsgálóbíró
munkatársát is érinteni fogja, és előre látható, hogy elsősorban a
bankár fogja sértve érezni magát.

A fiatalember közben felemelkedett, felhúzta kesztyűit. Apja
izgatott állapotát tulajdonképpen nem értette, és a kisöreg nem is
tartotta tanácsosnak, hogy közölje vele, milyen lépéseket akar
tenni, hogy meghiúsítsa a vizsgálóbíró számítását, amit az két-
ségtelenül befejezettnek tekint.

Gondolataiban távol, odabiccentett a fiának, amint az készült
elhagyni a szobát, hogy az irodába induljon. Aztán szippantott egy
csipetnyi tubákot, majd elkezdett gondolkodni azon, hogyan le-
hetne elhárítani a fenyegető veszélyt.

A festőt figyelmeztetni kell, és pontosan fel kell világosítani a
helyzetről. Elmenekülnie nem szabad, menekülésével csak felerő-
sítené a gyanút, és tettére vonatkozó bizonyítéknak tekintenék.

Meg kell előznie a vizsgálóbírót, az éjjeliőr gyanúját, aki azon
az estén látni vélte, semlegesíteni lehetne azzal, hogy a gyilkosság
elkövetésének idejére alibit kellene biztosítani a festő számára. A
kisöreg nem kételkedett abban, hogy erre lehetőséget fog találni,
de kinek kellene felhívni az egzaltált, ingerlékeny ember figyel-
mét?

A kisöregnek ehhez nem volt bátorsága, egyébként attól is
tartott, hogy a festő meg sem hallgatná.

Talán Rózsikát kellene megbízni? Ez a lehetőség sem tetszett
neki, beszámolója felkeltené a lány félelmét, jobb, ha az apját
fenyegető veszély titokban marad előtte.

Egyetlen ember, aki meg merné említeni ezt az ügyet a szen-
vedélyes festőnek, Rudolf lenne. Már a hazatérte utáni első órák-
ban összebarátkoztak.

A kisöreg rögtön komolyan vette az ötletet, összeszedte magát
az induláshoz, és fél órával később belépett Stern ékszerész bolt-
jába, hogy Rudolffal beszéljen. Az ékszerész feldúlt arcára vetett
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első pillantásból megsejtette, hogy itt valaminek történnie kellett,
ami ezt az embert kihozta a sodrából.

A rókaképű, alacsony termetű, vézna ember lázas igyekezettel
keresgélt a bemutató dobozában, nyilvánvalóan a legnagyobb
mértékben nyugtalankodva amiatt, hogy nem találja, amit olyan
nagyon keres.

Alig figyelt fel a nyugdíjas beléptére, csak amint amaz kife-
jezte óhaját, hogy Rudolf Bauerbanddal szeretne néhány szót vál-
tani, pillantott fel zavartan.

– Bauerband! – szólalt meg, és szúrós tekintete keresve vé-
gigsuhant a helyiségben. – Ja, persze, Bauerband! Mit óhajt tőle
uram?

A nyugdíjas döbbenten lépett hátra egy lépést. Az ékszerész
szikrázó szemei fenyegető tekintettel néztek rá.

– Ah, doktor Beier úr – folytatta Stern a következő pillanat-
ban, mint valami rémes álomból ébredve. – Bocsásson meg, nem
ismertem meg azonnal. A segédem tegnap óta beteg, a betegsége
súlyos kárt okozott nekem. Képzelje el doktor úr, hallatlanul
szemtelen lopás történt, de azt hiszem, hogy ismerem a tolvajt.

– Meglopták? – kérdezte a nyugdíjas döbbenten, miközben
megkínálta az ékszerészt egy csipetnyi tubákkal. – És ráadásul a
segédje lebetegedett? Hm, hm, kérem, mondja el kicsit részlete-
sebben, hogy mi történt! Mikor fedezte fel a lopást?

– Most, ebben a pillanatban vettem észre, válaszolta Stern,
homlokát törölgetve, melyen nagy izzadtságcseppek gyöngyöztek.
– Tegnapelőtt egy úr szeretett volna vásárolni egy gyémánttal
ékesített gyűrűt, de a meglévők között nem talált olyat, amely
tetszett volna neki. Erre elé raktam a briliánsokat, kiválasztott egy
követ, és megbízott, hogy foglaljam be egy gyűrűbe. A köveket
egy kis dobozkában tartom, nézze csak, itt nyílik ennek a rugónak
a megnyomására, a dobozt minden gyerek ki tudja nyitni!

Beier igen figyelmesen megnézte, aztán visszaadta az éksze-
résznek, aki betette a bemutató doboz egyik sarkába.
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– Látja, ide helyeztem a kis ékszeres dobozkát, hogy kéznél
legyen, ha megismétlődik az eset, és egy vevő látni szeretné a
szabad köveimet, pedig korábban mindig a páncélszekrényemben
őriztem. Na, erre tegnap reggelre lebetegedett a segédem, lázas
borzongás rázta a testét. Láttam, hogy munkára alkalmatlan álla-
potban van, és ezért hazaküldtem.

– Tegnap reggel? – ismételte meg Beier elgondolkodva.

– Igen, azóta nem láttam.

– Tegnap délután küldönc érkezett, hogy átvegyen néhány ja-
vításra leadott ékszert. A csomagocska készen volt, a tanoncomat
kiküldtem vele a boltba, arra pedig nem is gondoltam, hogy szól-
jak neki, a küldönc után zárja be az ajtót. A fickó erről megfeled-
kezett, legnagyobb rémületemre ezt később tudtam meg. Körül-
belül egy óra telhetett el, amikor átmentem a boltba, ahol egy
férfit vettem észre, egy csavargót, aki annyira hasonlított egy
börtönből szökött bűnözőhöz, mint egyik vízcsepp a másikhoz.
Elképzelheti, mennyire megrémültem, egy jól megtermett, szikár
alak, lobogó hajjal és csirkefogónak látszó arckifejezéssel, durva
zsákvászonból készült öltözetben. Ez az ember itt állt a bemutató-
doboz előtt és mohó tekintettel bámulta a kincseimet. Durva,
szemtelen és durcás lett, amikor megkérdeztem, mit akar, mire azt
állította, hogy a segédem nagybátyja.

– Ezek szerint a Bauerband festő volt – vágott a szavába
Beier egyre fokozódó döbbenettel.

– Valóban, amint később megtudtam, az a veszett csavargó
volt, aki évekkel ezelőtt számos embert megkárosított! – kiáltotta
az ékszerész éles hangon. – Vissza kellett volna tartanom, és hívni
kellett volna a rendőrséget.

– Stern úr!

– Engedelmet kérek, de hat darab értékes briliáns jelentős tő-
két képvisel, kifogja megtéríteni a káromat?

A nyugdíjasnak elöntötte a vér az arcát, meg volt döbbenve a
gyanúsítás miatt.
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– Ő lopta volna el? – kérdezte, és ahogyan kezeivel hadoná-
szott, megnyilvánult teljes döbbenete. – Azért lenne ő a tolvaj,
mert csóró az öltözete? Komolyan figyelmeztetem, Stern úr, ne
terjessze ezt a gyanúját, mert komoly kellemetlenséget okozhat
saját magának. Fontolja meg, hogy ennek az embernek a fivérei
nagy tiszteletben álló polgárok, akik mindent meg fognak moz-
gatni, hogy elhárítsák a szégyenfoltot becsületes nevükről, hagy-
jon fel…

– Doktor úr, maga védelmébe veszi ezt a csavargót, mielőtt
megismerné a tényeket – szólt közbe Stern a maga éles, vékonyka
hangján bosszúsan. – Annak az embernek a látogatása óta rajtam
kívül senki sem járt ebben a helyiségben. A munkásaim és kül-
dönceim kivétel nélkül hűségesek, mint az arany, őket a legcse-
kélyebb gyanú sem érheti.

– Tehát mégis csak ő lehet! – mérgelődött a kisöreg, szaka-
datlanul hadonászva kezeivel. – Biztos abban, hogy a gyémántok
még a dobozkában voltak, amikor a festő átlépte házának küszö-
bét?

– Igen, persze.

– Elnézést, közvetlen előtte meggyőződött erről?

– Hm, nem, de minek is? Előtte ki lopta volna el? Az ajtó ál-
landóan zárva volt, én szoktam kinyitni, ha látogató érkezik, csak
amikor a küldönc jött, akkor küldtem ide a tanoncot, ő meg nyitva
hagyta az ajtót.

– Esetleg nem szándékosan tette ezt?

Az ékszerész idegenkedve felnézett, de a következő pillanat-
ban energikusan elkezdte rázni a fejét.

– Nem, a fiatalember nem régen dolgozik nálam ahhoz, hogy
ismerné a kövek értékét. Ezenkívül teljesen alkalmatlannak tartom
őt egy ilyen vakmerőségre. Egy csendes, szerény emberről van
szó, nagy szeretettel van anyja iránt, és keservesen elsírta magát,
amikor szemrehányást tettem neki a feledékenysége miatt. Az a
csavargó egyedül járt itt, isten tudja, mióta álldogált a bemutató
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doboz előtt, amikor beléptem a boltba, de látja, a doboz bár be
volt zárva, de a kulcs benne volt a zárban, tehát könnyedén ki
lehetett nyitni.

– Tehát ön olyan vakmerőséget tételez fel, amire csak egy ta-
pasztalt és kétségbeesett bűnöző képes – válaszolta Beier, határo-
zottan nézve az ékszerészre. Pálcát tör egy olyan ember felett, akit
nem is ismer, és csak külső megjelenése alapján ítél meg.

– Minden esetben ennek alapján ítélek meg valakit, és csak
nagyon ritkán tévedek – károgta Stern, aki ismét a reszkető kezé-
ben tartotta a dobozkát. – Egyébként jelen esetben még ennek az
embernek a múltját is figyelembe kell venni, és bármennyire is
tiszteletben álló emberek a fivérei, neki mégiscsak a szemébe
mondom, hogy egy csavargó szélhámos. És a gyémántokat csak ő
lophatta el, csak egyedül ő volt ebben a helyiségben, és azonnal
egy rajtakapott tolvaj benyomását keltette bennem.

– Csak ő, csak ő! – mérgelődött Beier, hatalmasat csapva a
levegőbe. – Milyen könnyedén és csodálatra méltó könnyelmű-
séggel mondja ki a súlyos vádat ezzel az emberrel szemben, aki
minden bizonnyal sohasem gondolt arra, hogy elsajátítsa másnak
a tulajdonát. Az magának persze eszébe sem jut, hogy megfon-
tolja, esetleg másvalaki lehet a tolvaj. Ennek az embernek kell
lennie, mert ócska öltözetben jár.

– Ez teljesen téves felfogás – mondta az ékszerész. – Jelen
esetben minden körülmény egybeesik, hogy gyanúvá egyesülje-
nek ellene. Megismétlem, hogy egyetlen ember sincs a házamban,
aki gyanúsítható lenne, és a csavargón kívül senki sem tartózko-
dott a boltban felügyelet nélkül. Ha ez magának nem elég gyanúm
igazolásaként, akkor a bíróság kivizsgálására kell bíznom, hogy
kétségtelen bizonyítékot szolgáltassanak.

– Hogyan? Tehát a gyanúját közölni akarja a rendőrséggel? –
kérdezte a kisöreg felfortyanva.

– Egészen biztosan.

– Ne tegye, a következmények vissza fognak hatni önre!
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– Amennyiben?

– Még nem ismeri ennek az embernek a hirtelen haragját. Iz-
zó gyűlölettel követné magát, míg bosszút nem állna a rajta esett
sérelemért.

Az ékszerész a vállát vonogatta, mintha azt akarná mondani,
hogy nem fél ettől a gyűlölettől.

– Ha az ember hagyná magát ilyen megfontolásokkal irányí-
tani, akkor egyetlen bűnözőt sem lehetne kiszolgáltatni a hatósá-
goknak – válaszolta. – Ha azonban megtérítené a káromat, doktor
úr…

– Észnél van, ember? – kiáltott fel a nyugdíjas. – Mit érde-
kelnek engem a maga gyémántjai? Vonja felelősségre a tanoncát,
aki nyitva hagyta az ajtót. Az ég a tanú rá, hogy nem tudja bizton-
sággal kijelenteni, hogy a festő előtt más nem használta ki az al-
kalmat a kövek eltulajdonítására, aztán rögtön lelépett. A gyanú-
sítása olyan tarthatatlan, hogy fel sem foghatom, egy tisztességes
ember egyáltalán hogy képzelhet el ilyet. Ha a festő lenne a tolvaj,
akkor nyilvánvalóan nem várta volna meg, míg maga előkerül, de
nekem úgy tűnik, hogy annyira ragaszkodik a nézetéhez, hogy itt
értelmes érvekkel nem lehet vitába szállni. Adnék én magának
egy jó tanácsot. Remélem, megszívleli. Ma még ne tegyen sem-
mit, figyelje meg az embereket a házában, én meg majd közben
kifaggatom a festőt, nem az ő, hanem a maga érdekében, ezt
megígérem. Bár pillanatnyilag azt hiszi, hogy nem kell tartania a
gyűlöletétől, de később eljöhet a pillanat, amikor keserűen meg-
bánja, hogy kikezdett vele. Megfogadja a tanácsomat?

Az ékszerész ismét a vállát vonogatta.

– Meg fogom tenni a saját érdekemnek megfelelő lépéseket –
válaszolta. – Az embereim megfigyelése idő és fáradozás ha-
szontalan pazarlása lenne, hiszen láthatja, teljesen biztos vagyok a
dolgomban.

A kisöreg bosszúsan felkapta a kalapját.
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– Akkor tegye, ahogy gondolja – válaszolta. – Akinek nem
lehet tanácsot adni, annak segíteni sem lehet, de meg fogja bánni,
ebben egészen biztos vagyok.

Kirohant, egy újabb gonddal terhelten. A kis hercegnő apját
most már két bűncselekménnyel vádolják, és biztos volt abban,
hogy mindkét vád teljesen alaptalan.

A vizsgálóbíró kezében azonban mindkét vád megsemmisítő
fegyver lehet a festő ellen, akinek a múltja sem volt kedvező bi-
zonyítvány. Különben meg, alapjában véve mit érdekli őt mindez?
Miért pártolná ezt az embert, akit valójában sokkal inkább lehet
egy kiélt vagabundnak, mint tiszteletre méltó polgárnak nevezni?

A kisöreg akaratlanul megállt, amint rajtakapta magát ezen a
kérdésen, és összevont szemeivel olyan fenyegető és kihívó te-
kintettel nézett a mellette elhaladókra, mintha csak egy rossz szóra
vagy gesztusra várna, hogy beléjük kössön.

Aztán megint csak a kis hercegnő jutott az eszébe, majd a fiára
gondolt és a gazdag bankár szép lányára, és fejét csóválva foly-
tatta útját, míg végül elérte Mathias mester házát.

Rudolf az anyja elmondása szerint még ágyban volt, de a kisö-
reg nem hagyta magát elutasítani azzal a kifogással, hogy sürgős
és fontos ügyben beszélnie kell a fiatalemberrel. Kikényszerítette,
hogy beléphessen a hálószobába, és örömmel vette tudomásul,
hogy Rudolf az ágyát felcserélte a karosszékkel. A fiatalember
feltűnően sápadt volt, és betegesen nézett ki, de a kisöreg a koráb-
bi gyógyító tevékenysége során szerzett tapasztalatai alapján
semmiféle hidegrázást nem vett észre.

Megragadott egy széket, és leült a beteggel szemben. A fiatalúr
kezdetben nagy szemekkel bámult rá, de aztán szempilláit lesü-
tötte, hogy félig csukott szemmel hallgassa meg, mi járatban van.

A nyugdíjas közölte vele a festő elleni vádakat, aggodalmaival
és kívánságaival együtt. Felkérte őt, hogy az ártatlanul gyanúsí-
tottat figyelmeztesse és hívja fel a figyelmét azokra a lépésekre,
melyeket meg kellene tennie, hogy bizonyítani tudja teljes ártat-
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lanságát, mielőtt valamelyik, a megfigyelésével megbízott ügynök
túláradó szolgálati buzgalomból rács mögé juttatja.

A fiatalember testén görcsös remegés futott végig. Egy pilla-
natra futólag felemelte tekintetét a nyugdíjasra, de aztán azonnal
ismét lesütötte, amint meglátta a kisöreg haragosan szikrázó te-
kintetét, mely határozottan, kutakodva irányult felé.

– Láthatja, nem vagyok olyan állapotban, hogy erre képes
lennék – válaszolta reszkető hangon. – Egyébként Stern úr igen
óvatos ember, aki nem nyilvánítaná ki gyanúját mindaddig, amíg
nincs meggyőződve annak helyességéről.

– És maga erről meg van győződve? – kérdezte Beier, aki
nem számított erre a válaszra. – Fiatalúr, gondolja csak meg, hogy
a gyanú milyen könnyedén irányulhatott volna maga ellen is! A
hirtelen megbetegedése…

– Doktor úr, gondolja meg legyen szíves, hogy miket mond!
– szakította őt félbe Rudolf komoly hangon. – Stern úr tudja, hogy
teljes mértékben megbízhat bennem. Ha nem ez lenne a helyzet,
az előbb könnyelműen odavetett szavai igen nagy kellemetlensé-
get okozhatnának nekem. Stern úr nem üzent nekem valamit?

A kisöreg levette a szemüvegét, hogy megtisztítsa a lencséket.
Okos szemei áthatóan a sápadt arcra meredtek, mely sajátosan
rángatódzott.

Nem kerülhette el a figyelmét, hogy a fiatalembert mérhetetlen
idegesség ragadta magával, és Rudolf teljes akaraterejével igyeke-
zett úrrá lenni ezen az idegességen, és elrejteni azt. Persze érthető
volt, hogy sértve érezte magát a valamelyest könnyelműen oda-
vetett szavak miatt.

– Nem üzent semmit – válaszolta barátságtalan, mogorva
hangon. – Csak annyit mondott, számára nagyon kellemetlen,
hogy kimarad a munkából.

– Remélem, holnap megint felvehetem a munkát.
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– Annak bizonyára örülni fog, de remélem, hogy a nagy-
bátyját még ma meg tudja látogatni.

– Azt meg minek?

– Már mondtam magának, azért hogy figyelmeztesse.

– Nem kérek ebből a küldetésből – válaszolt Rudolf, akinek
ajkai megvetően megrándultak. – Nem kívánom kitenni magam
annak az indulatos embernek.

– De hiszen maga az egyetlen, aki közölhetné vele a történte-
ket.

– Ugyan már, mi közöm van nekem őhozzá? Ha nem ő kö-
vette el a bűncselekményeket, úgy…

– Ó, egek, fiatalember, maga éppoly szívtelen, mint rosszin-
dulatú! – fortyant fel a kisöreg, fellökve szemüvegét a szemei elé
és haragos pillantást vetve Rudolfra. – Gondoljon a szégyenre,
amit nagybátyja letartóztatása az egész családja számára jelente-
ne!

– Én elsősorban arra a szégyenre gondolok, ami rám vetődne
a vele tartott kapcsolatom alapján, ha letartóztatnák vétkei miatt –
válaszolta Rudolf hűvösen. – Távol fogom tartani magam tőle, a
főnökömnél betöltött állásom erre kötelez. Azt pedig nem vizs-
gálhatom, hogy Stern úr gyanúja megalapozott-e, a tényállást nem
ismerem olyan pontosan, mint ő maga. Csak annyit mondhatok,
hogy a kellemetlen eseményre nem került volna sor, ha tegnap
délután bent lettem volna az üzletben. A dolgok jelenlegi állása
szerint kötelességemnek tartom, hogy még a látszatot is kerüljem,
és megszakítsak minden kapcsolatot a gyanúsítottal. Ha ön fi-
gyelmeztetni akarja őt, az más ügy, a legjobb lenne, ha szólna
neki, hogy gyors meneküléssel megelőzhetné a letartóztatást. Ön-
nek pedig szívesen visszaadnám a kölcsönt.

– Nem kívánok még jobban belekeveredni ebbe az ügybe –
kiáltott fel bosszúsan a nyugdíjas. Mit érdekel ez engem, mit ér-
dekel engem az egész családjuk? Nem kívánom elviselni ennek az
embernek a durvaságait. Találja ki ő maga, hogyan mászik ki
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ebből a helyzetből! Ha az unokaöccse és egyetlen barátja nem
hajlandó semmit tenni az érdekében, akkor ajánlom magam, fia-
talúr, ma nem éppen előnyös oldaláról ismertem meg magát, min-
den jót!

A doktor a maga élénk módján az ajtóhoz közeledett, belátván,
hogy nem érte el a célját, ami meghiúsult a fiatalember szívtelen
önzése miatt.

Dél volt, amikor a kisöreg elhagyta a házat. Még váltott né-
hány szót Mathias mesterrel és Konráddal anélkül, hogy látogatá-
sa célját és a festővel szembeni újabb gyanúsítást megemlítette
volna. Nem akarta az öregember haragját fivérével szemben to-
vább fokozni.

Bármi is történjék, elmondhatta, a maga részéről megtett min-
dent, hogy elhárítsa a gyalázatot, ami az általa kedvelt családot
fenyegeti. Semmi sem jutott eszébe, hogy mit tehetne még.

Nem akarta tovább súlyosbítani a kis hercegnő gondjait, me-
lyek már úgyis nyomasztóan nehezedtek vállaira. Egyébként sem
tudott semmi hatással lenni önfejű apjára, aki a vele szemben
emelt gyanúsítás hatására megsebzett vadállatként viselkedne. Így
kénytelen volt hagyni az ügyet, menjen csak a maga útján, hiszen
megelőzni és megakadályozni úgysem tudja.

Szapora léptekkel igyekezett a lakása felé. Éppen azon volt,
hogy egyik utcából bekanyarodjon a másikba, amikor hirtelen a
bankár fiával találta szemben magát, aki a váratlan találkozástól
meglepődve hirtelen megállt. A kisüreg lelkén hirtelen átcikázott
egy gondolat, amely termékeny talajra talált.

A gazdag bankár, előkelő úr számára fontosnak kell lennie,
hogy elhárítsa a nevét fenyegető gyalázatot. A tekintélyét dob-
hatja a mérleg serpenyőjébe, hogy kiálljon fivére ártatlansága
mellett, és megakadályozza annak letartóztatását.

Kutakodó tekintettel nézett fel a fiatalúrra, akinek az arca ki
volt pirulva, szemei, melyek egyébként általában sápadtan hú-
zódtak meg üregeikben, most csillogtak, és a nyugdíjas ebből arra



176

a következtetésre jutott, hogy az átalakulás egy lukulluszi reggeli
következménye lehet, és ez a feltételezése nem is volt alaptalan.

Megkérte őt, hogy elkísérhesse egy darabon, mivel fontos
közlendője van, aztán elmondta ugyanazt, amit röviddel azelőtt
Rudolfnak mondott.

Úgy tűnt, a fiatalúr nagyon megdöbbent a hallottakon, az előbb
még oly derűs, mosolygó arca komoly, borús kifejezést öltött,
szemöldökeit egyre fenyegetőbben vonta össze, minél tovább
beszélt a kisöreg.

Aztán gonosz, győzedelmes mosoly jelent meg ajkai körül, és
szemei hirtelen felvillantak, mintha hosszas, megerőltető töpren-
gés után hirtelen rájött volna egy súlyos probléma megoldására.

Megígérte, az ügyet megbeszéli az apjával anélkül, hogy köte-
lező érvényű ígéretet tenne, ami megnyugtathatná a kisöreget.

Azt mondta, nem lehetetlen, hogy az egzaltált ember egy ideg-
roham következtében tényleg elkövette a vele szemben felrótt
bűncselekményeket. Ebben az esetben a bírósági eljárást úgy le-
hetne elkerülni, hogy az érintettet diliházba juttatják. Ezt majd
megbeszéli az apjával, egyébként őszinte köszönetet mond a
nyugdíjasnak nyíltságáért és bizalmáért, amit most vele szemben
tanúsított.

Ezzel elváltak egymástól. Hermann hamarosan belépett szülei
szobájába, és fásult arcán most egyetlen vonás sem árulkodott
korábbi kellemes hangulatáról.

Theodor Bauerband a díványon üldögélt és egy illusztrált új-
ságban lapozgatott, madam Bertha, született von Wurzer, egy
daliás hölgy telt formákkal és még mindig szép, de büszke és ke-
vésbé szellemes vonásokkal, kedvencével, egy tarka tollazatú
papagájjal volt elfoglalva, akit piskótával etetett. Eleonóra, aki
teljes külső megjelenésével anyja hasonmása volt, az ablaknál állt
és ábrándozva tekintett ki a kertbe.

Hermann szintén felkapott egyet az asztalon heverő újságok
közül, és miközben figyelmetlenül az illusztrációkat nézegette, az
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illedelmes lovagi birtok tulajdonosáról fecsegett, akinek a körül-
ményeit és titkait a legapróbb részletekig megismerte.

A bankár nagy érdeklődéssel hallgatta. A tervek és elképzelé-
sek, melyekre a nemes csak határozatlan körvonalakban utalt neki,
nagyon foglalkoztatták, amióta a fontos megbeszélés történt kö-
zöttük.  Gondolatban már egy nagyszabású vállalkozás élén kép-
zeltem magát, amely a nevét Rotschild báróéhoz hasonlóan híres-
sé és hallhatatlanná fogja tenni.

A közben eltelt idő alatt már merész terveket szövögetett, mil-
liók urának helyzetébe képzelve magát, és légvárakat építgetett,
melyek pillanatnyilag még laza talajon állnak, és az első fuvallat-
tól romba dőlhetnek.

Eleonóra is felfigyelt, amikor Hermann leírta a hölgyeknek a
nemes személyiségét, hozzáfűzve, hogy Wollheim úr krőzus lehet,
olyan eszközök felett rendelkezik, amiről egyetlen bankárnak sem
lehet fogalma ebben a városban, még apjának sem. A nagy ér-
deklődés következtében, melyet hirtelen a lovagi birtok tulajdono-
sa iránt tanúsítottak, felkeltette bennük a kérdést, hogy Wollheim
úr nem lépne-e velük közelebbi kapcsolatba, és ez a kérdés alkal-
mat adott a bankárnak arra, kötelességének tartja, hogy ezt az urat
bevezesse a családjába. Közben kérdő tekintettel nézett a felesé-
gére, mintha csak az ő beleegyezésére várna, tervének végrehajtá-
sához. A hölgy odanyújtotta a papagájnak a piskóta maradékát, és
rendkívül rideg, előkelő hangon azt válaszolta, hogy von
Wollheim úr nemesi levele igencsak újkeltű lehet, hiszen neki
mindeddig fogalma sem volt arról, hogy ilyen nevű család egyál-
talán létezik.

A felvetett kérdést semmiképpen sem lerendező megnyilvánu-
lását követően büszkén felvetett fejjel átvonult az ebédlőbe, a
hozzátartozói pedig nyomott hangulatban követték őt, mivel
megjegyzése alapján nem lehetett remélni, hogy madam Bertha
Bauerband, született von Wurzer, engedélyt fog adni a férjének,
hogy bemutassa neki a sziléziai nemest.
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Ekkor Hermann felidézte Wollheim nyilatkozatát a Wurzer
nemzetségről, akik már Barbarossa császár alatt a hitetlenek ellen
küzdöttek. Miután mindezt elmondta, belső megelégedettséggel
vette észre, hogy büszke anyjának borús homloka egyre inkább
felderül.

A madam azt válaszolta, úgy tűnik, hogy von Wollheim úr
igen alapos nevelésben részesült, és egy világpolgárnak megfelelő
képzettséget sajátított el. Ha a férje ezt az urat abban a megtisz-
teltetésben óhajtja részesíteni, hogy bevezesse a családjába, akkor
hajlandó őt fogadni minden szempont figyelembevételével, amire
az úr igényt tarthat, és teljes mértékben egyetért azzal, ha a férje
másnap villásreggelire meghívja.

Theodor Bauerband hálás pillantást vetett a fia felé, és arra
kérte őt, hogy továbbítsa a meghívást a lovagi birtok tulajdonosa
felé. Ezt követően a madam témát váltott, elmélyült és komoly
beszélgetésbe kezdett a bankárral, mialatt Eleonóra a bátyjával
von Wollheim úrról társalgott.

Az ebédlőt éppen elhagyni készültek, amikor egy szolga je-
lentette a fiatalúrnak, hogy Konrád Bauerband úr egy rövid meg-
beszélésre kéreti.

A név említésekor a büszke dáma homlokán könnyű ráncok
jelentek meg, és haragos, szemrehányó pillantást vetett rideg,
villogó szemeivel a fiára, aki sajnálkozva a vállát vonogatta, és
anyja pillantására azt válaszolta, hogy fogalma sincs róla, mi
késztette unokafivérét arra, hogy meglátogassa.

A bankár nem tudta egészen elrejteni a zavarát. Emlékezett rá,
hogy ő maga hívta meg Konrádot, kérve, hogy látogassa meg őt, a
büszke asszony azonban, aki becsmérlően tekintett le férje roko-
naira, és nem szívesen emlékezett rájuk, mindezt nem tudhatta
meg.

Elmélyülten elfoglalta magát a fogpiszkálójával és a feleségére
hagyta, szólítsa fel a fiát, hogy a fiatalembert odalent az irodában
fogadja, mielőtt arra a szemtelenségre vetemedne, hogy betegye
lábát a család szalonjába.
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Hermann lement, igen hűvösen fogadta unokafivérét, és bekí-
sérte az irodába. Felmerült benne a gondolat, hogy Konrád ugya-
nazért jött, amiről Beier már beszámolt neki, így annál is inkább
meglepte, amikor unokafivére igen kemény és határozott de nem
barátságtalan hangon feltette számára a kérdést, hogy hajlandó-e
meghallgatni a Rózsikától kapott megbízást.

Konrád körülnézett az elegáns irodában, mintha csak arra
akarna utalni, hogy családjának viszonya a gazdag bankár család-
jához, késztetnék erre a bevezetésre. Aztán okos, megbízható
szemeivel, melyekben nem volt semmi hamisság, határozottan
ránézett, és kutakodó, átható tekintete előtt Hermann akaratlanul
lesütötte szempilláit.

Elmondta neki, hogy Rózsika őt és testvérét beavatta szíve tit-
kába, és bár számos oka lenne rá, hogy eltanácsolja őt ettől a je-
gyességtől, de ezek közül egyet sem említ meg, mert úgy gondol-
ja, meggyőződéssel érezheti, hogy Rózsika Hermannal való kap-
csolatában látja megtalálni élete boldogságát.

Ezen szavakat hallván a bankár fiának arcát elöntötte a vér, de
uralkodva magán, barátságosan elmosolyodva hellyel kínálta uno-
kafivérét, amit Konrád elutasított.

Rózsika elkeseredetten panaszkodott, hogy jegyese semmit
sem hallat magáról, folytatta, de Hermann ekkor megszakította őt
azzal a megjegyzéssel, hogy ez a panasz igazságtalan, hiszen teg-
nap este meg akarta látogatni mennyasszonyát, de az apja gyalá-
zatos, mélyen sértő módon elutasította őt.

Ezt megírta volna Rózsikának, ha egy üzlettársának látogatása
nem akadályozta volna meg ebben, fűzte még hozzá. A délután
folyamán írni fog neki, és kérni fogja, adja meg a pontos órát,
amikor meglátogathatja annak veszélye nélkül, hogy találkozzon
az apjával. Érthető, hogy a vele való találkozást mindenképpen el
akarja kerülni.

Konrád kénytelen volt megelégedni ezzel a válasszal. Rózsika
megbízását teljesítette, de az adódó alkalmat ki akarta használni
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arra, hogy felhívja unokafivére figyelmét arra, hogy Rózsika ben-
ne látja tisztességének és boldogságának védelmezőjét.

Mindezt egyszerű, igénytelen szavakkal mondta el, figyelmen
kívül hagyva, hogy ez sértő lehet az előkelő fiatalemberrel szem-
ben. Megkövetelte tőle, hogy tisztességes férfiként váltsa be adott
szavát és tegye Rózsikát olyan boldoggá, ahogyan az megérdemli,
majd megkérdezte, miként áll szándékában elhárítani minden
akadályt és nehézséget, melyek még közte és a kis hercegnő kö-
zött tornyosulnak.

Hermann könnyedén át akart siklani a kérdés megválaszolásán,
de Konrád megnyugtató választ követelt, és mivel erre nem került
sor, és unokafivére mézes-mázos mondókájával nem tudta félre-
vezetni őt, így figyelmen kívül hagyva az elvárható udvariasságot
kinyilvánította, hogy meg fog torolni minden méltánytalanságot,
amely a kis hercegnőt éri.

Ez a fenyegetés persze teljesen jogtalan volt, legalább is elha-
markodott, de felindult hangulatában, eszébe jutván, hogy ő csak
egy közönséges halandó, Konrád csak arra gondolt, hogy előkelő
unokafivérét oly módon figyelmeztesse, hogy az a hallottakat
kitörölhetetlenül emlékezetébe vésse. A gúnyos mosoly a fiatalúr
fakó ajkai körül, a megvető leereszkedés, mellyel Hermann ráné-
zett, és a hűvös, sima hang, ami a szívtelen férfit jellemezte, még
inkább felhergelte a melegen gondolkodó és érző asztalos fiút. A
megbeszélést kénytelen volt a tervezettnél hamarabb megszakíta-
ni, mert érezte, egyre nagyobb a veszélye annak, hogy teljesen
kijön a sodrából.

Hermann az arisztokratikus körökben nevelkedett világi ember
hízelgő udvariasságával kísérte az ajtóig, nagyon sajnálva, hogy
nincs gyakrabban alkalma találkozni unokafivérével, és amint
látogatója mögött becsukódott az ajtó, gúnyosan felnevetett.

– Majd meglátjuk – mormolta maga elé derűs hangon. – Attól
a küzdelemtől nem félek, amit veled kell megvívnom. Bárcsak
már el lenne tűntetve az öreg, de a szerencse a javamra keveri a
kártyákat, a játszmát én fogom megnyerni. A börtön jobb, mint a
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diliház, ott senki sem reklamálhat, senki sem tiltakozhat az iga-
zságtalanság ellen, ami vele történik. Rózsika védtelenül magára
marad, és teljesen a hatalmamba fog kerülni.

Gonosz örömmel dörzsölgetve kezeit, járkált fel-alá az irodá-
ban.

– Ha a gyanú egyszer már gyökeret ereszt, bizonyítékokat is
fognak találni – folytatta az elmélkedést. – Először is le fogják
tartóztatni, és csak ezt követően fogják megállítani, hogy a bűn-
cselekményeket tébolyult, tehát korlátolt állapotban követte el.
Megállapítják szellemi fogyatékosságát, és a tébolyultat ideggyó-
gyintézetbe zárják. Mégiscsak milyen sajátos, hogy a véletlen
néha mennyire a kezére játszik az embernek. Rózsika megszakí-
totta a kapcsolatot a rokonaival, bennem bízni fog, Konrád fi-
gyelmeztetésétől és fenyegetésétől pedig nem kell tartanom.

A fiatalember megállt az ablaknál, hosszasan és elmélyülten
nézett kifelé, aztán odalépett a pultjához, hogy néhány sort írjon a
jegyesének, melyben kifejezésre juttatja leghűségesebb, legbenső-
ségesebb, színlelt szerelmét.

XI.

Hermann ugyanaznap este közölte a lovagi birtok tulajdonosá-
val a villásreggelire történő meghívást.

Wollheim megnyerő barátsággal fogadta, őszinte örömét nyil-
vánítva ki a meghívásért, amit rendkívüli megtiszteltetésnek tar-
tott.

A két úr hamarosan a borospalack mögött üldögélve bizalmas
beszélgetésbe kezdett.

A lovagi birtok tulajdonosa közben már kipakolta a bőröndjét
és otthonosan berendezkedett. Más tárgyak között az egyik aszta-
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lon a sarokban egy rulett is állt, és amikor a beszélgetés elakadt,
Hermann egy partit javasolt barátjának.

Wollheim csak némi vonakodás után egyezett bele. A fiatalúr
ismételt kérésére azt válaszolta, hogy nem tanácsos felébreszteni a
szunnyadó szenvedélyeket.

Ami őt, magát illeti, fűzte még hozzá, csak olyankor szokott
játszani, ha néhány pillanatra el akarja felejteni üzleti gondjait, és
némi szórakozásra vágyik. Ilyenkor nagy tétekben játszik, mert
számára a hazárdjáték csak akkor jelent jó szórakozást, ha nagy a
nyerhető vagy elveszíthető összeg. Miközben mindezt hűvös,
közömbös hangon mondta, előhozta a rulettet és megtette az elő-
készületeket a játék megkezdéséhez.

Elmagyarázta barátjának a játék különböző esélyeit, és felkér-
te, tegye meg tétjét, majd a golyót bedobta a kerékbe.

Mivel ez az első próbálkozás Hermann javára dőlt el, és a ne-
mes szótlanul kifizette neki a veszteségét, így ez csendben azt a
megállapodást is jelentette, hogy folytatják a játékot.

Kezdetben Hermann kezére játszott a szerencse, egyre na-
gyobb tétekre merészkedett, Wollheim pedig egy világfi szívélyes
kedvességével tolta oda neki minden tét után a nyereségét.

Hamarosan azonban fordult a lap, a szerencse hűtlen lett a fia-
talemberhez, és a nyereség a visszafolyt a nemes dobozkájába. És
nem csak az, amit eddig nyert, hanem néhány bankjegy is
Hermann tárcájából. Közben tíz óra lett, a fiatalúr az órájára né-
zett, majd felállt.

Sápadt volt és zavart, a homlokán nagy izzadtságcseppek
gyöngyöztek, a szenvedély elhatalmasodott és úrrá lett rajta.

Wollheim elcsodálkozott azon, hogy Hermann már ilyen korán
magára hagyja.

– Azt hiszem, tegnap reggel nem mondott igazat nekem, ami-
kor a szép fiatal hölggyel beszéltünk, aki a sétányon találkozott
velünk – mondta, tréfásan fenyegetésre emelve ujját. – Ne is vé-
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dekezzen, a szemeiről leolvasom, hogy a megfigyelésem találó
volt.

A fiatalember arcán erre zavart kifejezés futott végig, de mivel
kissé sötét helyen állt, és a lámpa fénye nem világította meg az
arcát, Wollheim ezt nem vehette észre.

– Azt hiszem, a féltékenység beszélt önből, amikor óvva in-
tett engem attól a hölgytől – tréfálkozott tovább a földbirtokos. –
Biztosíthatom róla, hogy ez a féltékenység teljesen alaptalan.

Hermann megvonta a vállát, fogta a kalapját és látszólag kö-
zömbös hangon azt válaszolta, hogy Wilde kisasszony persze
érdekli őt, de semmi kedve sincs hozzá, hogy megküzdjön ke-
gyeiért, mivel próbálkozására egyszer már elutasító választ kapott.
Aztán elköszönt azzal az ígérettel, hogy másnap reggel eljön ba-
rátjáért, és hazakíséri a villásreggelire. A játékon elveszített pénz-
re már nem is gondolt. A féltékenység, mely ismét úrrá lett rajta,
eltompította minden más benyomással szemben.

Meg akarta tudni, ki volt az az ember, akit követett, amikor
Fannytól távozott, de erről csak tőle kaphatott felvilágosítást. Már
előző este felkereste volna, de attól tartott, hogy a rendőrség meg-
figyeli a lány kertje mögötti sikátort, hogy kinyomozza az éjjeliőr
gyilkosát. Ettől még ezen a napon is tartott, és szabadabban fellé-
legzett, amikor az utcában, melybe a sikátor torkollott, nem pil-
lantott meg őrszemet.

Nem sokkal ezt követően belépett a szép hölgy budoárjába.
Fanny élénken elébe sietett, de aztán a szoba közepén hirtelen
elhatározással megállt. Félelem és döbbenet kifejezése ült ki elsá-
padó arcára.

– Hermann, a te kezed tiszta? – kérdezte reszkető hangon. –
Mondd meg az igazat, és közben nézz a szemembe. Vétlen vagy
az elkövetett gyilkosságban?

A fiatalember gyorsan odalépett hozzá. Emésztő tűz lobogott a
szemeiben.
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– Ezt én kérdezem tőled – válaszolta tompa hangon. – Most
beszélned kell, Fanny. A hűtlenséged bebizonyosodott, már nem
térhetsz ki a válasz elől.

A lány aggodalmas tekintettel megragadta Hermann kezét, és a
díványhoz vezette. Itt, a lámpa fényében, sötét szemeivel, átható
tekintettel nézett rá, mintha lelkének legbensőbb mélyére akarna
behatolni.

– Nem értem a szavaid lényegét – mondta. – Milyen jogon
merészelsz te engem hűtlenséggel vádolni?

– Ah, még mindig a sértődöttet játszod?

– Azt nem mondanám, de eddig még nem tanultam meg ko-
médiázni.

A lány összeráncolt ajkakkal, döbbent és szemrehányó tekin-
tettel nézett rá, tágra meresztett szemekkel. Tudatában volt annak
a hatalomnak, hogy milyen hatása van ezeknek a szemeknek. Va-
rázsának a férfi mindeddig képtelen volt ellenállni, és ez most sem
sikerült neki.

A féltékenység démona még mindig uralkodott felette, még
mindig hallgatott ennek a démonnak a hangjára, mely azt suttogta
neki, hogy a lány felháborodása csak álarc, és mégiscsak meg-
csalja.

Bosszús hangon beszámolt élményeiről azon a bizonyos éjsza-
kán, és mivel a lány tüzes, átható tekintete előtt kénytelen volt
lesütni szemeit, így nem vette észre a győzedelmes vonásokat,
melyek csak egy pillanatra és alig láthatóan voltak észrevehetőek
ajkai körül, amikor közölte vele, hogy a vetélytársa leszúrta az
éjjeliőrt.

– És ebből az eseményből vagy képes egy mélyen sértő vádat
összekovácsolni ellenem? – kérdezte haragosan, amikor Hermann
elhallgatott.

– Más magyarázatot nem találok – válaszolta fokozódó bosz-
szúsággal. – Határozottan hallottam, hogy Franziska félrehúzta a
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reteszt, mielőtt visszatért a házba. Az ismeretlen hozzád akart
bejutni, az út tudatosan lett megnyitva előtte.

Fanny megragadta a csengőt és viharosan megrázta. Ő is izga-
tott volt, felugrott ülőhelyéről, és indulatosan elkezdett járkálni
fel-alá a puha szőnyegen.

– Ezt a helyzetet tisztázni kell! – szólalt meg, levegő után
kapkodva. – Szerelem bizalom nélkül… Ah, Franziska,
Bauerband úr azt állítja, hogy tegnapelőtt este közvetlenül azt
követően, hogy kiment, ismét félrehúztad a reteszt a kertkapun.
Mondd, tényleg így történt?

A lány ott állt a komorna előtt, villogó szemeit a csinos arcra
szegezve.

– Határozottan hallottam – fűzte hozzá Hermann.

– Hát, nem is tudom – dadogta Franziska zavartan, kötényé-
nek pántját igazgatva. – Bauerband úr azt semmiképpen sem hall-
hatta.

– Hazugság! Ez tiszta hazugság! – kiáltott fel a fiatalember
keserű hangon, de Fanny felháborodva a szavába vágott, és ko-
moly hangon felszólította, hogy a jelenlétében mérsékelje magát,
különben is, már elég a sértegetésekből.

– Mondd meg, mi az igazság, Franziska! – fordult aztán a
komorna felé. – Szigorú parancsot kaptál tőlem, gondoskodj róla,
hogy éjszakára be legyen tolva a retesz. Hogyan merészelted fi-
gyelmen kívül hagyni ezt a parancsot?

A lány hallgatott. Úgy tűnt, hogy a zavarodottság és szégyen
elnémította a hangját.

– Szólalj már meg végre! – szólította fel Fanny ismét a ko-
mornát.

Franziska keserű, haragos pillantást vetett a fiatalúr felé, aki
változatlanul figyelte őt.
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– Igen, valóban megtettem – mondta vonakodva. – Figyelmen
kívül hagytam a parancsát, és félretoltam a reteszt abban bízva,
hogy úgysem fogja megtudni.

– És mi késztetett erre? – kérdezte Fanny éles hangon.

– A kedvesem kért meg rá.

Egy hosszan elnyújtott aaah szakadt fel a fiatalember összeszo-
rult kebléből. Mélyen fellélegzett, lerázva magáról a terhet, ami
nyomasztó hatással volt rá.

– A kedvesed! – fortyant fel Fanny haragosan. – Hogyan me-
részeled az én fedelem alatt fogadni őt, beereszteni éjszaka, ve-
szélyeztetve ezzel úrnőd jó hírét?

– Ki a te kedvesed? – kérdezte Hermann, aki közben felemel-
kedett és most már ő is ott állt a lány előtt.

– Ez az én titkom – válaszolta Franziska flegmán. – Az asz-
szonyom tehet nekem szemrehányást, magának azonban ehhez
nincs joga! Fúj, miféle ember az, aki hallgatózik az ajtónál? Mit
szólna hozzá, ha kihallgatnám beszélgetését a kisasszonnyal?

– Gondoskodnék róla, hogy elbocsássanak – válaszolta
Hermann, akinek arcát a szégyen pírja öntötte el ekkora szemte-
lenségre.

– Ha ez megtörténne, a következő órában az egész város tud-
ná, hogy kinek van kulcsa a kisasszony kertjének kapujához –
válaszolta maró gúnnyal Franziska.

Fanny jelentőségteljes pillantást vetett a fiatalúr felé, melyből
amaz azt a kérést olvashatta ki, hogy ne ingerelje tovább a lányt.

– Őszinte vallomásod alapján megbocsátok neked – mondta a
lánynak –, de mostantól megtiltom, hogy látogatót fogadjál. Időn-
ként engedélyezni fogom, hogy egy-egy órára eltávozzál, de itt, a
saját házamban nem tűrök el éjszakai randevúkat. A kertkapu
kulcsát, mely a kedvesednél van, holnap le kell adnod nekem,
most pedig indulj, és hozzál nekünk egy üveg bort.
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– És most, hogyan tovább, uram? – fordult szemrehányó te-
kintettel Hermann felé, amint Franziska elhagyta a szobát. – Meg-
győződött végre, hogy vádaskodása sértő volt számomra?

– Igen Fanny, meg, most már belátom, és elnézést kérek –
válaszolta Hermann csüggedten.

– Amiben azért olyan hamar nem lesz része! Éppen ön, akit
megajándékoztam teljes bizalmammal, akire rábíztam tisztessé-
gem és életem boldogságát, képes volt kétkedni szerelmem benső-
ségességében és valódiságában és őszinte hűségemben? Ezt nem
fogom egyhamar elfelejteni, ez olyan sértés volt, amiért vezekel-
nie kell!

És milyen sugárzóan szép volt felindultságában! Hermann
csodálkozva nézte izzó tekintetével. Keblében fokozott hevesség-
gel újra fellobbant a szenvedély parazsa. Karjaiba akarta zárni, de
a lány elutasítóan elhátrált tőle, sötét szemei szigorúan és komo-
ran tekintettek rá.

– A kétkedés büntetéseként ma este egyetlen csókot vagy
ölelést sem engedek meg – mondta visszavonhatatlan határozott-
sággal.

Hermann kérlelte és könyörgött, mint egy gyermek, aki fél a
nádpálcától, de a lány határozott és kérlelhetetlen maradt, még azt
sem engedte meg neki, hogy melléüljön. Vele szemben kellett
helyet foglalnia.

– Minderre magad is rájöhettél volna, ha nyugodtan és szen-
vedélyektől mentesen végiggondolod a történteket – szólt hozzá a
lány. – A bizalmatlanságod azonban elvakított.

Hermann összeráncolva homlokát az alsóajkába harapott. Mé-
giscsak bosszantotta, hogy ez a gyenge nő ilyen mélyen megaláz-
za, és ennyire érezteti vele a rabszolga igáját.

– Ha megmutattad volna nekem azt a levelet, lelkemben nem
ébredt volna fel a bizalmatlanság – válaszolta elfojtott haraggal.
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– Más szóval ez azt jelenti, hogy csak a saját szemednek hi-
szel, az én szavaimnak pedig nem! Még nem tudom, képes leszek-
e teljesen kibékülni veled. Mérgezett poharat nyújtottál a szerel-
memnek, a mérgezett szerelem pedig gyakran szül gyűlöletet.

– Fanny! – kiáltott fel a fiatalember döbbenten.

– Még egyszer mondom, még nem tudom. Egyedül tőled
függ, hogy képes leszek-e teljesen megbocsátani neked. Tegnap
este miért nem jöttél?

– Attól tartottam, hogy figyelik a kertkapudat. Azt már meg-
állapították, hogy a gyilkos ebből a sikátorból jött. Franziska sze-
retője követte el a merényletet.

– Anélkül hogy tudta volna, mit tett! – vetette közbe Fanny
közömbösen, ami meglepte a fiatalembert.

– De mégis megtette.

– Feljelentést fogsz tenni a rendőrségen? – kérdezte a lány ri-
degen.

– Hát ne lennénk kötelesek erre?

– Talán, de gondold meg a következményeket.

Hermann kutakodó tekintettel nézett a kedvesére, mintha
kommentárt várt volna erre a félreérthetetlen figyelmeztetésre. –
Ránk nézve lennének következmények?

– Nem ránk, hanem rád – válaszolta Fanny, közben az előtte
álló borospohárral játszadozva. – Gondolod, hogy nem kompro-
mittálnád magad és engem a feljelentéssel? Be tudod bizonyítani,
hogy az az ember szúrta le az éjjeliőrt, akit követtél?

– A saját szememmel láttam!

– Nagyon jó, de mi van akkor, ha a vádlott megfordítja a
nyársat, és azt állítja, hogy ő követett téged, és te vagy a tettes?

A lány kérdése közben megfontolt tekintettel nézett a fiatalúr-
ra, Hermann pedig képtelen volt eltitkolni döbbenetét. Kénytelen
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volt beismerni magának, saját érdekében áll, hogy fátyol maradjon
a sötét titkon. Egyébként sem gondolta komolyan, hogy megrá-
galmazza Franziska kedvesét, mert a gyanú így egyre inkább a
festőre terelődik.

– Hagyd csak nyugodtan a hatóságra a tettes kinyomozását –
ragadta magához a szót némi szünet után Fanny. – Remélem, az
érintettnek lesz annyi esze, hogy nem árulja el magát. Ha letar-
tóztatják, és rábizonyítják a merénylet elkövetését, akkor ránk is,
elsősorban rám, sötét árnyék vetődne. Elképzelésed sincs róla, ki
lehet a férfi, akit követtél azon az éjszakán?

– Fogalmam sincs.

– Nem emlékeztet valamelyik ismerősre?

– Nem.

Az ember azt gondolhatná, hogy Fanny erre felszabadultan
fellélegzik, de ez minden bizonnyal tévedés lenne. A mély sóhaj-
nak, mely ekkor elhagyta ajkait, természetes oka a szerelmesek
között pillanatnyilag még fennálló feszültség lehetett.

Barátságos tekintettel nézett Hermannra, ajkai körül kedveske-
dő mosoly játszadozott, de még mindig nem hagyta, hogy a fiú
megérintse a kezét.

– Tehát mindkettőnk számára ez egy sötét rejtély, és nem kell
a fejünket törni a megoldásán. Elkezdhetném faggatni Franziskát,
de minek? Tulajdonképpen nem áll érdekemben, hogy megtudjam
annak az embernek a nevét.

Felemelte a poharát, és hevesen kiürítette. Hermann elővette és
kinyitotta tárcáját, és több bankjegyet kitett az asztalra.

– Ez meg mit jelentsen? – kérdezte a lány idegenkedve.

– Megígértem, hogy leveszem anyagi terheid a válladról, és
megszerzem az összeget hitelezőid igényeinek kielégítésére. Itt
van ötezer tallér, ha nem lenne elég, akkor tartózkodás nélkül
szóljál!
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Fanny elmélázva a bankjegyekre nézett. Úgy tűnt, mintha észre
sem vette volna, hogy Hermann letelepedett mellé a díványra.
Még arra is merészkedett, hogy karját a lány derekára tegye, ő
pedig eltűrte ezt.

Aztán hirtelen, mintha elmélyült töprengésből riadt volna fel,
karjával átkarolta a fiú nyakát, és izzó csókkal jutalmazta meg az
érte hozott áldozatért.

– Mégiscsak tiszta szívből jóságos ember vagy – mondta
megindultan. Milyen kár, hogy ennyire bizalmatlan vagy.

– Fanny, én belátom a hibáimat, és igyekezni fogok, megsza-
badulni tőlük.

– Igen, igyekezzél, és ha komolyan akarod, minden bizonnyal
sikerülni is fog neked.

– Nagyon szeretném.

Kis kezeivel Fanny végigsimította kedvese haját, és bensősé-
ges tekintettel a szemeibe nézett. A fiú ekkor megint a rabszolgá-
jává vált, és béklyói szorosabban hozzá láncolták, mint korábban.
A szerelme által kovácsolt láncok voltak ezek, melyek olyan erő-
sek voltak, hogy képtelen lett volna széttépni azokat.

– Elfogadom a pénzt, bár fogalmam sincs róla, leszek-e vala-
ha is abban a szerencsés helyzetben, hogy visszaadhassam.

– Ajándékba adom neked, Fanny.

– Nem, barátom, egy ilyen ajándékot csak akkor fogadhatnék
el, ha a feleséged lennék. Lehetséges, hogy elveszítem a peremet,
és a síromig az adósod maradnék, ha nem lehetek a feleséged.
Sohasem fogom viszont elfelejteni, hogy amikor bajban voltam,
nemes szívű barátra leltem benned.

Hullámzó keblére ölelte őt és megcsókolta, erei lázasan lük-
tettek, a vér folyékony tűzként áramlott ereiben. A következő
pillanatban azonban kibontakozott a fiú karjaiból, és csilingelő
nevetéséről felismerhető volt, hogy a fiú rendkívül komikus, elké-
pedt képet vágott.
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– Ez volt az utolsó csók, amit ma este kaptál tőlem – mondta
derűs hangon. A büntetésnek meg kell lennie, olyan gyorsan nem
bocsáthatok meg neked. Ki volt az az elegáns úr ma reggel, aki a
sétányon kísért?

Hermann arcán erre borús árny suhant végig, kutakodó tekin-
tettel nézve a lányra, de nem vett észre rajta olyan vonásokat,
melyek táplálhatták volna ismét ébredező gyanúját.

– Egy idegen – válaszolta tudatlanul és akaratlanul kemény és
barátságtalan hangon.

– Kérlek, mesélj nekem róla – folytatta Fanny. – Az úr arisz-
tokratikus megjelenése…

– Mit érdekel ez téged?

– Ó, csak nem vagy már megint féltékeny? – tréfálkozott a
lány olyan kötetlenül, hogy Hermann szégyellni kezdte magát
előtte. – Meg akartál szabadulnia hibáidtól, kedvesem. Úgy tűnik
számomra, hogy nincs erőd ennek az elhatározásnak a véghezvi-
teléhez. Ha egy férfi fellépésével, ruházatával, egyáltalán egész
külső megjelenésével felkelti az érdeklődésemet, akkor nem fogsz
tudni megakadályozni abban, hogy ennek az úrnak a neve és kö-
rülményei iránt érdeklődjek. A kíváncsiságból fakadó érdeklődés
és a melegebb érzelem között tág és mély szakadék húzódik.

– Amely felett gyorsan lehet hidat építeni – válaszolta
Hermann, borúsan összevonva szemöldökét.

– Hát mindössze ennyi lenne a bizalmad, amiről épp az előbb
biztosítottál engem?

A lány haragosan felemelkedett. Hermann vissza akarta húzni
ülőhelyére, ő azonban kicsúszott a kezéből és kihívóan hátravetett
fejjel megállt az elegáns szoba közepén.

– Nem akarom, hogy más is érdekeljen – mondta a lánynak
heves izgalommal. – Azt akarom, hogy minden gondolatod és
érzelmed egyedül az enyém legyen!

A lány ajkai körül gúnyos mosoly villant.
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– Egész lényemmel szabad akarattal ajándékoztalak meg té-
ged, de semmi hálát nem kapok érte, hanem zsarnokoskodni
akarsz felettem!

– Fanny, csak a szerelmedre tartok igényt, de osztatlanul –
kiáltotta a fiatalember, felháborodva a szenvedélyes kitörésen,
ami csak arra volt jó, hogy komoly aggodalmat okozzon neki. –
Milyen értéke lehet számodra, ha az idegen úr körülményeiről
felvilágosítást adok neked?

– Semmi olyan, ami bármiféle szempontból lényeges lehetne
nekem. Csak a kíváncsiságomat elégítenéd ki.

– És még mindig igényt tartasz rá?

– Természetesen!

– Ám legyen. Az úr üzleti partnerünk, nemesi származású, és
egy lovagi birtok tulajdonosa.

Fanny lassan ismét az asztalhoz közeledett.

– És vajon mit akarhat itt?

– Fogalmam sincs róla.

– A családodba már be lett vezetve?

– Még nem, de holnapra már meghívást kapott.

– A húgod még nem jegyes?

Ez különös kérdésnek tűnt, a fiatalember idegenkedve hallgat-
ta.

– Úgy vélem, hogy jelen helyzetben közeli annak a lehetősé-
ge, hogy a nemes úr megkérné a kezét – fűzte hozzá derűsen és
kötetlenül a lány némi szünet után.

– Ez persze nem lehetetlen – bólintott rá Hermann.

– Gondolom, a családodnak ez ellen nem lehetne semmi ki-
fogása.

– Én sem tudom, mi kifogása lehetne.
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– A mi esetünkben azonban ez újabb akadályt jelentene. Azt
beszélik, hogy anyád igen büszke hölgy.

– Valóban, de ha komolyan bejelentjük, hogy ragaszkodunk
egymáshoz…

– Ma ne beszéljünk többet erről – szólt közbe Fanny, kezét a
homlokához szorítva, mintha fájna a feje. – Elég, ha akkor vesz-
szük fel a harcot a sorssal, amikor közeledik a vihar. Ha ez a ne-
mes közelebbi kapcsolatba akar lépni a családoddal, akkor támo-
gasd őt és egyengesd a pályáját, így később is barátra fogsz lelni
benne.

Hermann megígérte, hogy követni fogja ezt a tanácsot, hiszen
el kellett ismernie ennek előnyeit. Aztán arra kérte a lányt, fog-
laljon ismét helyet mellette, és amikor amaz elutasította ennek a
kérésnek a teljesítését, felemelkedett, hogy a díványhoz kísérje őt.

Fanny gyorsan hátrált néhány lépést, és egy pillantást vetett az
órára.

– Kedvesem, közben már későn lett. Fáradt vagyok, megkér-
hetnélek, hogy hagyjál magamra?

Szép arcának szenvedő kifejezése igazolta, hogy szüksége van
a pihenésre. Bár belsőleg ellenkezve, Hermann erre mégiscsak
fogta a kalapját, hogy teljesítse a lány kívánságát.

Nem tudta megígérni, hogy másnap este ismét eljön, de kinyil-
vánította reménységét, hogy séta közben látni fogja őt, hozzáfűz-
ve, hogy jönni fog, amennyiben lesz rá ideje, és a körülmények
lehetővé teszik. Franziska kikísérte. Hermann már kiért a kertbe,
amikor eszébe jutott aggodalma, hogy a sikátort figyelhetik. Meg-
kérte a komornát, nyissa ki a kaput. Miután teljesítette a kérést,
sejtve annak okát, meggyőződött róla, hogy nincs őrszem a közel-
ben.

Hermann gyorsan kilépett az utcára. A házat derűs hangulatban
hagyta el, mert mégiscsak meggyőződhetett kedvese hűségéről.
Elfogadta a pénzt, most már hozzá volt láncolva, hűségesnek kell
lennie, és örömteli odaadással kell teljesítenie minden kívánságát.



194

Ez a szép, elbűvölő virág most már csak őérte virágzik. Csak tü-
relem, már közeledik a pillanat, amikor letépheti magának ezt a
virágot.

És aztán? Ugyan már, hiszen védtelen, magányos idegen ebben
a városban. Fellépni úgysem tud a gazdag, tekintélyes polgár fia
ellen. Ha a virág számára elveszíti a báját, egyszerűen elhajítja.
Mit számít neki, hogy a porban heverve durva lábak eltapossák,
vagy másvalaki megsajnálja és felemeli. Gazdagon kárpótolja a
pénzt, amit reá áldozott. Abban a pillanatban, amikor elfogadta
tőle, eladta magát neki.

Rózsikára is gondolt a lelketlen fiatalember, miután elég hosz-
szasan Fanny képével volt elfoglalva. Bárcsak rájönne, hogyan
igazolhatná az apjára terelődött gyanút! A durva, ingerlékeny
embert el kell távolítani. Hermann többé nem akart találkozni
vele. Első találkozásukra emlékezve az epe még most is elöntötte
vérét. Megnyugtató választ keresett erre a problémára, amikor egy
úr haladt el mellette szapora léptekkel.

A fiatalember akaratlanul megállt, a magas, daliás alak a lova-
gi birtok tulajdonosára emlékeztette. Hosszasan nézett utána, majd
követni kezdte, mintha valami belső kényszer hajtotta volna. Igen,
valóban az ő alkata, Wollheim járása és testtartása is felismerhető
volt, Hermann azonban mégsem tudta elhinni, hogy a bő kabátba
burkolódzott ember a nemesi származású barátja lenne.

A vendéglőben vált el tőle, még emlékezett rá, hogy a nemes
úgy nyilatkozott, hogy szándékában áll megírni néhány levelet,
aztán lefekszik. Vajon mi késztethette arra, hogy ilyen későn mé-
giscsak elhagyja szállását? Éjfélre járt az idő, már csak imitt-
amott volt még nyitva néhány, az alacsonyabb néposztály által
látogatott vendéglő. Ez az ember mégsem lehetett a lovagi birtok
tulajdonosa.

Ámde mégis, Hermann akárhányszor utána nézett, újabb két-
ségek merültek fel benne, az alkat túl nagy hasonlatosságot mu-
tatott az előkelő nemeséhez. A délelőtti közös séta alkalmával a
fiatalembernek elég alkalma adódott megfigyelésére.
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Az ismeretlen ekkor a Fanny kertje mögötti sikátorhoz ért, és a
következő pillanatban eltűnt. Hermann felgyorsította lépteit. A
gondolat, hogy Fanny mégiscsak becsapja, átcikázott a fejében, és
verejtékcseppeket űzött a homlokára.

Besietett a sötét sikátorba. Az idegen nyomtalanul eltűnt, mint
egy kísértet.

A fiatalember mérgében úgy összeszorította fogait, hogy meg-
csikordultak. Most mit tegyen?

Várakozzon, míg az ismeretlen előkerül? Azt nem tudhatta,
hogy Franziska nem a ház kapuján fogja-e kiengedni, továbbá az
is veszélyes volt, hogy egy még megoldatlan gyilkosság helyszí-
nének közelében hosszasan időzzön.

Esetleg Franziska kedvese lehet az ismeretlen? Hát nem nevet-
séges volt azt hinni, hogy a lovagi birtok tulajdonosa már az első
nap alkalmat talált arra, hogy bizalmas kapcsolatba lépjen
Fannyval? És végül is nem kétségtelen tény volt, hogy az idegen
éppen ez mögött a kertkapu mögött tűnt el?

A fiatalember őrültnek tartotta saját magát. Féltékenysége ha-
tártalan volt, ostobaság volt hagyni, hogy ez a démon eluralkodjon
rajta és megkeserítse minden örömét.

Szeretett volna megbízni Fanny hűségében, szép szemei nem
csalhatják meg, csak bensőséges, hűséges, odaadó szerelemre
talált benne, ahányszor csak lehetőséget kapott rá, hogy mélyen
belepillantson kifürkészhetetlen mélységébe.

Nyugodtan elindult hazafelé anélkül, hogy fogalma lett volna
arról, milyen mélységesen megcsalják, éppen őt, aki Fannyt akarta
becsapni, és úgy vélte, erre rendkívül ravasz tervet eszelt ki.

Alig hagyta magára a lányt, annak arckifejezése máris meg-
változott. Gúnyos mosoly váltotta fel elragadóan kedves vonásait
ajkai körül. Gúnyos megvetés tekintett ki sötét szemeiből, me-
lyekben felvillant a kapzsiság, amint tekintete a bankjegyekre
tévedt.



196

Gyorsan összeszedte azokat, és íróasztalának rejtett fiókjába
dobta, majd Franziska visszatértéig fel-alá járkált, nyilvánvalóan
úrrá akart lenni felindultságát, mely elhatalmasodott rajta.

Amikor Franziska belépett, Fanny megállt, kérdő tekintettel
nézve a komornára.

– Jönni fog?

– Azt hiszem, igen – válaszolta a komorna nyugodtan. – Oda-
adtam neki a kulcsot, ő pedig követett, hogy megismerje az utat.

– Éjfél körül?

– Igen, így hangzott a megállapodás.

Fanny az órára pillantott.

– Akkor lenne még egy félórányi időnk, még csak féltizen-
kettő van. Köszönöm, hogy félrevezetted ezt a féltékeny őrültet és
kiszabadítottál zavart helyzetemből, aminek igen kellemetlen kö-
vetkezményei lehettek volna számomra.

– Magamra kellett vállalnom a következményeket – vála-
szolta Franziska ingerülten, duzzogó vonásokkal friss, virágzó
arcán. – Jó híremnek ez a hazugság…

– Kedves gyermekem, hiszen ezért tartlak – viccelődött
Fanny, miközben odalépett íróasztalához, és kihúzta az egyik
fiókot. – Itt van, tedd ezt a tapaszt a sebedre. Remélem, utána már
nem fog fájni.

Még mindig duzzogva, Franziska a zsebébe süllyesztette az
aranyérmét.

– Ki gondolhatta volna, hogy hallgatózik – mondta, bosszan-
kodva csóválva fejecskéjét. Ön ismeri az összefüggéseket?

– Teljes mértékben!

– És most mit szándékozik tenni?

– Ó, én tulajdonképpen örülök a kellemetlen esetnek – kiál-
tott fel nevetve a fiatal hölgy.
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– Még, hogy örül neki? – kérdezte Franziska döbbenten.

– Tulajdonképpen tud mindenről, ami történt?

– Természetesen! Egy éjjeliőrt meggyilkolva, holtan találtak
a házunk mögötti utcában – válaszolta Franziska.

– Ezt már tegnap is tudtuk.

– És azt is tudja, hogy ki követte el a gyilkosságot? – kér-
dezte hirtelen elkomolyodva, miközben tekintete rideg, kutakodó
kifejezést öltött.

– Igen, tudom – válaszolta Fanny tompa hangon. Ő volt az,
akit az a féltékeny piperkőc követett. Ő tette, és éppen annak ör-
vendek, hogy most megbonthatatlan kötelékek fűzik hozzám.

– És mit nyer ezzel? – kérdezte Franziska éles hangon.

– Egy férfi hűségét, akit forrón szeretek.

A lány erre a vállát vonogatta.

– Nem értem, hogyan szeretheti azt az embert – válaszolta, és
a hangjából felismerhető volt, hogy úrnőjének nem csak teljes
bizalmát élvezte, hanem bizonyos tekintetben uralkodott is rajta,
aminek alapja veszélyes titkok ismerete lehetett. – De hát ön
mondja, és akkor bizonyára így is van. Ki az az ember, és mi ben-
ne a különleges?

– Igazi férfi – vágott szavába Fanny könnyedén –, és bár pil-
lanatnyilag még nincs semmije, de valamire mégiscsak vinni fog-
ja. Azt akarom, hogy végigkísérjen azon a pályán, amit elképzel-
tem magamnak. Ezen a pályán élvezni fogjuk az élet örömeit
anélkül, hogy törődnénk a fejünk felett elvonuló felhőkkel. Most
már hozzám van láncolva, egyetlen szavam megnyitná előtte a
börtönt, most már kénytelen lesz hagyni, hogy én irányítsam, kö-
vetni fog, bárhová is akarnám vezetni. A tervemmel már kész
vagyok, folytatta derűs mosollyal, miközben arany óraláncát ha-
nyagul fel- és letekerte kis mutatóujján. A tervem elől most már
képtelen lesz kitérni. Tiszta bort fogok önteni neki a pohárba, bele
kell egyeznie a tervembe, féltékenysége alá fogja őt rendelni aka-
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ratomnak. Ha nem teszi meg, amit elvárok tőle, akkor elejtem, de
meg fogja tenni, ha megmutatom neki a kardot, mellyel elvágha-
tom a selyemzsinórt, mely összeköt bennünket. Titokban kell
tartani a játékot, amit a gazdag bankár fiával űzök. Amint vége
ennek a játéknak, bepakoljuk a koffert, utána már semmi keresni-
valónk sincs ezen a helyen. Elutazás előtt azonban kényszeríteni
fogom rá, hogy megtöltse a zsebeinket, ezzel a bűncselekménnyel
még szilárdabban magamhoz láncolom.

– És utána? – kérdezte Franziska gúnyosan.

– Utána majd talán Londonban vagy Párizsban fogunk fel-
bukkanni.

– Ha menekülés közben nem érnek utol és hoznak vissza
bennünket.

– Ugyan már, majd megtalálom a módját, hogy elkerüljem
ezt a veszélyt. Talán össze is házasodok vele.

– Kisasszony, ezt nem gondolhatja komolyan! – kiáltott fel
Franziska döbbenten.

Fanny felnevetett, ez a nevetés sajátos keveréke volt a gonos-
zságnak, öntudatnak és túlbuzgó örömnek, ami még a komorná-
ban is, aki minden bizonnyal gyakran hallott nevetést ebből a szép
szájból, kellemetlen benyomást keltett.

– Nem, tényleg nem gondolom komolyan – válaszolta. –
Semmi kedvem sincs hozzá, hogy lekössem magam. Én uralkodni
akarok.

– És ennek ellenére már most a rabszolgájává vált.

– Minden alkalommal ezt állítod, ahányszor csak alkalmad
nyílik rá, én pedig minden alkalommal azt válaszolom, hogy en-
nek az állításnak nincs semmi alapja. Többet ne is foglalkozzunk
ezzel. Az éjfélig hátralévő negyedórát másképp kell kihasznál-
nunk. Tegnap este nem látogatott meg, valószínűleg a félelem
tartotta távol. Ma este is hiába vártam rá. Itt az ideje, hogy meg-
tudja, mekkora hatalmam van felette. Írni fogsz neki.
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– Én?  - kérdezte Franziska idegenkedve.

– Persze, fogd a lámpát, és ülj oda az íróasztalhoz! Az ember
nem tudhatja, hogy a véletlen kinek a kezébe juttathat egy papír-
lapot. Az érintett ismerheti az én kézírásomat, és ez elrontaná az
egész játékot. Ezért kell neked írnod, az óvatosság minden esetben
jobb, mint a későbbi megbánás.

Franziska fejét csóválva leült az elegáns íróasztal előtti székre,
a levélpapírt és borítékot maga Fanny választotta ki, mindkettőt a
lány elé tette, és diktálni kezdett:

– Ha egy titoknak titokban kell maradnia, akkor az ember
nem hanyagolhatja el azt, akinek tudomása van róla. Nem a sza-
vak, hanem a tettek igazolják a szerelmet. Érzelmesen vigyázva a
hölgy jó hírére, aki szereti önt, elhamarkodott tettre késztette, ami
nem rázkódtatja meg a szerelmet, csak megszilárdíthatja. Vágya-
kozva vár magára, miért nem jön? Megveti egy szerető szív kö-
szönetét? A megvetett szerelem gyűlöletet kelt, és a gyűlölet min-
den titokról kíméletlenül lerántja a leplet, amit a szerelem töretlen
hallgatással megőrzött. Jöjjön, és ne halassza tovább a kétségek
elhárítását, ami veszélyessé válhat az ön számkára.

– Ennyi elég – mondta Fanny, szép fejével könnyedén bic-
centve, miközben tekintete elmélázva a még nedves íráson pihent.

– Aláírás nélkül? – kérdezte Franziska.

– Természetesen! Gondolod, olyan könnyelműen kitenném
magam a kompromittálás veszélyének? Arra sincs semmi szükség,
hogy a nevét ráírd a borítékra. Vidd el neki a levelet, vagy vára-
kozzál rá az utcán, amikor hazafelé tart, ebédelni! Rád hagyom,
hogyan juttatod el neki a levelet, csak arra ügyeljél, hogy közben
avatatlan személy ne vegyen észre téged.

Franziska elgondolkodva összehajtogatta a levelet és betette a
borítékba, majd a zsebébe süllyesztette. – Így vagy úgy, majd
átadom neki – mondta, miközben a lámpát visszavitte az asztalra.
– És ha a felszólítás ellenére mégsem jön el?
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– El fog jönni! – válaszolta Fanny a meggyőződés nyugalmá-
val. – Figyelj csak! Nem az ajtót csukták be odalent? Ő az! Min-
dig is pontos volt, menj elé a gyertyával, és fogadd őt. A sötétben
nem talál fel ide az ismeretlen helyen.

Fanny fogta a lámpát és kiment. Amikor hamarosan visszajött,
azt a nagykabátos urat kísérte, akit Hermann röviddel ezelőtt kö-
vetett.

XII.

Feltűnő volt, hogy a városban nem arról a bűncselekményről
beszéltek, amit Hugo Bauerband festő követhetett el, annál is
inkább, mivel ezzel az excentrikus, holtából feltámadt emberrel a
népesség valamennyi köre foglalkozott.

Még nem volt ismeretes, hogy milyen borzalmas gyanú terheli,
és neki magának sem volt fogalma róla.

A hatóságnak érdekében állt titokban tartani ezt a gyanút, és
szép csendben megfigyeltetni a festőt, és ha Beier egy különös
véletlen folytán nem hallott volna annak az éjjeliőrnek vallomásá-
ról, aki a merénylet idején a tett elkövetésének közelében állítólag
látta őt, továbbá véletlenül nem pont akkor tér be az ékszerész
házába, amikor amaz az eltűnt briliánsát kereste, akkor neki sem
lett volna tudomása a titokban tartott gyanúsításról.

Természetesen szokása ellenére nehezére esett, hogy hallgas-
son arról, ami a tudomására jutott, de a fia, a gyakornok a vizsgá-
lódó hatóság nevében a legszigorúbb titoktartásra kérte, valamint
tekintettel kellett lennie a festő vele baráti kapcsolatban lévő csa-
ládjára is.

Az ő szájából a Hugo Bauerbandot terhelő gyanúról mindössze
Rudolf és Hermann, a két unokatestvér szerzett tudomást.
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Úgy tűnt, hogy Rudolfnak, aki ezen a reggelen ismét felvette a
rövid betegség által megszakított munkáját, nincs bátorsága fi-
gyelmeztetni nagybátyját. A családjában sem beszélt arról, amit a
nyugdíjas közölt vele, a főnökének azonban megemlítette annak
lehetőségét, hogy a lopást a festő követhette el.

Ezzel anélkül, hogy tudta, vagy akarta volna, Hermann azon
reményét táplálta, amit amaz a nagybátyját terhelő gyanúra épített.

Az esetről ő sem beszélt az apjával, jóllehet a bankár a délelőtt
folyamán a tébolyult testvérére terelte a szót. Nyugodtan várta,
hogy mi fog történni, a napokban úgyis el fog dőlni, hogy a gya-
núnak van-e szilárd támpontja, vagy nincs.

Amint közeledett a reggelizés időpontja, a fiatalember elment a
lovagi birtok tulajdonosáért, hogy elhozza őt.

A legderűsebb hangulatban talált rá. Von Wollheim úr ismé-
telten kifejezte örömét, és köszönetét azért a megtiszteltetésért,
melyet a szívélyes meghívással tanúsítottak iránta. Elmesélt né-
hány kellemetlenséget, amit a lomha és feledékeny pincérek
okoztak neki, közben megtette az előkészületet, hogy elkísérje
barátját.

Amint hátat fordítva a fiatalúrnak, a tükre előtt áll, hogy az
utolsó simításokkal elrendezze öltözetét, Hermann lelkében aka-
ratlanul ismét felmerült a gyanú, hogy mégiscsak Wollheim lehe-
tett a nagykabátos úr, akit a múlt éjszaka követett.

Erről bizonyosságot akart szerezni magának. Kutakodó tekin-
tettel figyelve őt, hirtelen feltette a kérdést, Wollheim úr hogyan
töltötte el az előző estét.

– Egészen pompásan, fiatal barátom – válaszolta a nemes
ugyanolyan közönyös hangon, ahogyan Hermann feltette a kér-
dést. – Hiszen tudja.

– Már tízkor elhagytam magát – mondta a fiatalember, köze-
lebb lépve hozzá. – Említette, hogy odakint keres még valami
szórakozási lehetőséget. Éjfél körül láttam önt, és ha nem igyek-
szik annyira, akkor megszólítottam volna.
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Von Wollheim úr felemelte glaszékesztyűit az asztalról, és
olyan óvatosan húzta fel, ahogyan ezt a műveletet végezni szok-
ták, miközben derűs arcán egyetlen vonás sem árulta el kellemet-
len meglepődését.

– Ez csak valami tévedés lehet, kedves barátom – válaszolta
nyugodtan, mosolyogva nézve a fiatalemberre. – Hány óra körül
vélte úgy, hogy velem találkozott?

– Röviddel éjfél előtt.

– Ez éppen akkor volt, amikor lefeküdtem. Előtte írtam né-
hány levelet az intézőmnek és bankházaimnak, akiknek be kellett
jelentenem, hogy megérkeztem ide. Különös, de már több város-
ban előfordult, hogy voltak hasonmásaim. Úgy tűnik, itt is van
egy alteregóm. Kérem, ha ismét találkozik vele, szólítsa meg,
érdekes lenne számomra, ha megtudhatnám, hogy milyen szerepet
tölt be az érintett a társasági életben.

Miután a nemes mindezt elmondta, szívből felnevetett,
Hermann gyanúját sikeresen lefegyverezte, ő pedig szégyellte
megmondani, hogy követte ezt a hasonmást, hiszen ez a közlés azt
a gyanút kelthette volna, hogy alantas szándékból kémkedett,
ezért csak annyit mondott, megállt, hogy utána nézzen az úrnak,
de kétkedett, hogy megszólítsa-e vagy sem. Tartását és járását
tekintve az érintett meglepően hasonlított Wollheim úrra.

A lovagi birtok tulajdonosa még mindig nevetgélve az ablak-
hoz lépett, és az időjárást kémlelte, majd fogta az esernyőjét és
kalapját.

– Mekkora lett volna a meglepődése, ha megszólítja őt, és
egy idegennel találja szemben magát. Nem kellemes egy ilyen
meglepetés, az ember ilyenkor zavarában összefüggéstelen szava-
kat szokott dadogni, ami nevetséges. Nem, barátom, nem szeretek
késő éjszaka kijárni. Előnyben részesítem inkább, barátommal a
szobámban üldögélve bizalmasan beszélgetni, vagy rulettezni. Mi
is késztethetett volna arra, hogy olyan későn elhagyjam a fogadót?
Önön kívül senkit sem ismerek ebben a városban, a borozókban
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pedig nem szívesen üldögélek, az ember nem tudhatja, hogy mi-
lyen társaságba keveredik az ilyen házakban.

Miközben Wollheim mindezt elmondta, leértek a lépcsőn. A
nemes ekkor megszakította a témát, Hermannak pedig az adott
körülmények között nem állt érdekében, hogy folytassa.

Rövidesen a bankár házához értek. Hermann a vendéget beve-
zette a fogadószalonba, ahol Theodor Bauerband már várt rájuk.

Az öregúr nagyon örvendezett azon, hogy von Wollheim úr
megtisztelte baráti látogatásával, aztán megjelentek a hölgyek is,
akiknek Hermann büszke megelégedettséggel bemutatta barátját.

A lovagi birtok tulajdonosán látszott, hogy meglepte Eleonóra
szépsége. Figyelmét elsősorban őreá fordította, miközben arról a
tapintatról sem feledkezett meg, amivel vendégként a ház asszo-
nyának tartozott.

Meglepő kedvességet fejtett ki. Dicsérte a szalon berendezését,
megcsodálta a finom, művészi ízlést, ami őt magát dokumentálja,
mondta kedveskedve a ház asszonyának, miközben tekintete lopva
a szép lányon pihent meg.

Aztán igen érdekes módon az utazásairól kezdett mesélni, be-
leszőve számos birtokának részleteit, valamint hazájának termé-
szeti adottságait és szokásait, és olykor megemlítette, reméli, hogy
a bankárt meg tudja nyerni üzleti vállalkozásaihoz, melyek ebbe a
városba vezették őt.

Mindenkit igyekezett kedvességével elvakítani, aminek célja
az volt, hogy kedvező benyomást keltsen magáról, de mindennek
ellenére nem sikerült a ház büszke asszonyának ajkaira barátságos
mosolyt varázsolnia.

A madam nagyon komoly és hallgatag volt, kedveskedéseit
mély tiszteletként fogta fel, amit teljes joggal elvárhatott, de csak
nagyon ritkán szólt hozzá, és egy éles megfigyelő gyakran gúnyos
vonásokat figyelhetett volna meg büszke arcán.
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Nyilvánvaló volt, hogy von Wollheim úr nem keltett kedvező
benyomást benne, ami alól a bankár, Hermann és Eleonóra nem
tudták kivonni magukat, de úgy tűnt, mintha a lovagi birtok tulaj-
donosa ezt észre sem venné, legalább is derűjét és kedveskedéseit
nem befolyásolta a hölgy komolysága és szótlansága, amivel bi-
zonyos mértékig azt kívánta kifejezésre juttatni, hogy a vendég
nem madam Bauerbanddal, hanem született von Wurzer hölggyel
ül szemben.

Annál inkább feltűnő volt a kis társaságban Eleonóra örömtől
sugárzó hangulata. Számtalan kérdése volt a vendég felé. Nagy,
sugárzó szemei gyakran csüngtek rajta szinte megbabonázva, és
ha ilyen pillanatokban a tekintete az övéire tévedt, arcát egészen a
homlokáig pillanatnyi zavar pírja öntötte el.

Az óra hamar eltelt. A madam intett a lányának, a hölgyek fel-
emelkedtek és visszavonultak.

Wollheim igen jelentőségteljes pillantással köszönt el Eleonó-
rától, az anyjától pedig udvarias szavakkal az őt érintő megtisz-
teltetésért.

A bankárt kihívták, egy távoli üzleti partner kérte egy rövid
megbeszélésre. Von Wollheim úr Hermann társaságában magára
maradt a szalonban.

A nemes hosszasan gondolataiba mélyedt, aztán mintha nehéz
álomból ébredne, a családi élet örömeiről kezdett beszélni, a csa-
ládi kör meghittségéről, és arról a tudatról, hogy az ember szerető
és szeretett lényeket mondhat sajátjának.

Mély sajnálatát fejezte ki arról, hogy az ilyen örömökről le kell
mondania, de kifejezte reményét, hogy egykor majd neki is része
lehet ebben, ha megtalálja azt a lényt, aki arra hivatott, hogy vé-
gigkísérje élete nehéz zarándokútján.

Aztán Eleonóra szépségét kezdte dicsérgetni, nem csupán a
külsőségeket, hanem bensőséges lényét is, amit éles tekintetével
már be is fogadott.
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Hermann el volt ragadtatva a dicsérő szavaktól. Visszaemléke-
zett a Fannytól kapott tanácsra, és elhatározta, hogy követni fogja
azt.

Gyengéd és finom érzékletességgel vázolta húga eddigi élet-
pályáját, mély érzésű, lágy hangulatát, nemes szívét és gondolko-
dásmódjának tisztaságát. Beszámolt a lány győzelméről a bálte-
remben, karakterének nemességéről, és gyakran emlegetett vágyá-
ról, hogy szeretné beutazni a világot, és a nemesben éppúgy fi-
gyelmes, mint hálás hallgatóra talált.

A bankár visszatért, amikor von Wollheim úr már éppen tá-
vozni készült. Az öreg arra kérte, hogy minél gyakrabban tisztelje
meg látogatásával, és semmitmondó bókokkal, meghajlásokkal
kikísérte a lépcsőig. Itt fiára hagyta a vendéget, hogy ő kísérje
tovább.

– Ez egy nagyon szórakoztató reggel volt, azt is mondhatnám,
egyik legszebb reggele eddigi életemnek – ragadta magához a szót
a nemes úr búcsúzáskor, kezet nyújtva a fiatalembernek. Szívből
köszönöm önnek és a családjának.

– Ha valóban úgy érzi, hogy köszönettel tartozik nekünk, ak-
kor köszönetét azzal bizonyíthatja, hogy látogatásával gyakran
megtisztel bennünket – válaszolta Hermann.

Wollheim elgondolkodva tekintett rá. Úgy tűnt, mintha azt
akarta volna leolvasni a fiatalember arcáról, vajon ez a meghívás
őszinte, baráti szívből fakad-e, és nem csupán az udvariasság üres
frázisa.

– Gondolja, hogy a hölgyek is egyetértenek ezzel a meghí-
vással? – kérdezte kétséget kifejező hangon.

– Ó, minden bizonnyal…

– Kérem, ne tegye magát túl ilyen könnyedén ezen a kérdé-
sen. Már tegnap mondtam önnek, semmiképpen sem szeretnék
behatolónak tűnni. Ámde mégis – fűzte még hozzá szomorkás
komolysággal – felemelő, boldogító érzés volna számomra, ha
barátságos meghívásukkal igen gyakran élhetnék.
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Bánatos képpel lassan elindult a kapu felé.

– Ezt a bizonyosságot el fogom hozni önnek – mondta
Hermann, akit büszke érzés töltött el a sógorság gondolatára ezzel
az úrral.

– Tegye ezt, kérem – kérlelte Wollheim. – Ezzel végtelenül
lekötelezne engem. Lesz ma este részem abban a szerencsében,
hogy eljön hozzám?

– Részesíteni fogom ebben a megtiszteltetésben.

– Bókok nélkül, ha kérhetem! Barátok vagyunk, és engedje
meg, hogy kijelentsem, büszke vagyok erre a barátságra.

Még egyszer megszorította a fiatalember kezét, aztán elhagyta
a házat.

Hermann belépett az irodába. Elkezdte rendezni a papírjait,
egy pillantást vetett a közben beérkezett levelekbe, aztán átment a
családi szobába, hogy megtudja a hölgyek véleményét a nemes
úrról.

Szükség sem volt rá, hogy kérdéssel forduljon hozzájuk, apját
már beszélgetés közben találta velük, erről a mindannyiukat ér-
deklő témáról.

A madam úgy nyilatkozott, hogy egyelőre még tartózkodik
végérvényes véleményt nyilvánítani. Amennyire von Wollheim
urat eddig megismerte, előre megfogalmazott véleményét igazolt-
nak látja. Kedves, szórakoztató társasági ember, azonban nagyon
kifogásolja, hogy mindig igyekszik nagy szavakkal magára terelni
a figyelmet, ezáltal idővel terhessé válik, egyáltalán nem úgy vi-
selkedik, mint egy kifinomult úriember, ebből a viselkedésből
sokkal inkább az derül ki, hogy nevelését egy új keletű nemesi
levéllel rendelkező családban kaphatta. Madam Bauerband, szü-
letett von Wurzer, ehhez a ponthoz érve letért a fő irányról, és
egyre inkább mellékutakra térve szatirikus, keserű megjegyzése-
ket tett a nemesség azon csoportjára, akik nemesi levél által ju-
tottak rangjukhoz, de aztán egy merész fordulattal visszatért a fő
irányra, hogy átütő bizonyítékot szolgáljon, amely szerint a ne-
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messég valamennyi hibája, gyengéje, vétke és fogyatékossága
felismerhető von Wollheim úron, a lovagi birtok tulajdonosán.
Harsánynak, arrogánsnak, nevezte őt, kétségbe vonta, alapos kép-
zettségét és szellemiségét, de végül úgy nyilatkozott, hogy sza-
lonja bármikor nyitva áll az úr előtt.

Ez a meglepő végkifejlet kiengesztelte a bankárt, akinek
egyébként is az volt a véleménye, hogy feleségének ítélete iga-
zságtalan, mivel azonban ismerte makacsságát saját rögeszméje
védelmében, véleményét nem merte közvetlenül kétségbe vonni
és szembeszállni vele.

Eleonóra sem merészelte ekkor védelmébe venni von
Wollheim urat, jóllehet nem tartotta titokban, hogy a nemes igen
kedvező benyomást keltett benne.

Ebéd közben az asztal körül nagy volt a csend Theodor
Bauerband családjában, mivel nyomasztó hatással volt mindenkire
a korábbi von Wurzer bárókisasszony ítélete Ernst von Wollheim
lovagi birtok tulajdonosáról, és a bankár láthatóan fellélegzett,
amikor egy órával később fia kíséretében belépett az irodába.

– Úgy. Hát ez itt a mi birodalmunk, itt már beszélhetünk úgy,
ahogyan a szájunknak kedve van hozzá – szólalt meg alig várva,
hogy kiszellőztesse haragját. – Egy született nemes előítéletét
hallottuk az előbb a csupán nemesi levéllel rendelkezők felett.
Fogalmam sincs róla, milyen alapja lehet ennek az igazságtalan
előítéletnek.

Kezeit háta mögött összekulcsolva lassan járkált fel-alá és
gondterhelten összeráncolt homloka és összeszorított ajkai belső
nyugtalanságáról tanúskodtak.

Hermann becsmérlő szavakkal akarta túltenni magát anyja
előítéletén, de az öregúr felfortyanó hanggal a szavába vágott.

– Von Wollheim úr mindenesetre nagyon gazdag ember –
mondta mérgelődve. – A gazdagság hatalmasabb erő, mint a kép-
zettség! Hogyan is van? Talán képzetlen lenne? Ugyan már, az
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itteni köreinkben egyetlen emberrel sem találkoztam, aki ebben a
vonatkozásban összemérhető lenne vele.

– Kivéve talán von Wurzer századost – vetette közbe
Hermann gúnyos mosollyal.

– Ő? – kiáltott fel a bankár, félénk pillantást vetve az ajtóra,
mintha attól tartana, hogy a százados a következő pillanatban
megjelenik az elegáns szoba küszöbén. – Nahát, ha annak az em-
bernek a képzettségét mintaszerűnek lehet nevezni, akkor…

Itt azonban fejét csóválva félbeszakította mondandóját, majd
folytatta gondterhelt sétáját.

– Mihez kezdjek én azzal az egész von Wurzer pereputtyal! –
ragadta magához egy idő után ismét a szót. – Ha a szalonban ta-
lálkozok velük, úgy tesznek, mintha ott sem lennék. Áteshetnek
rajtam anélkül, hogy észrevennének. Itt az irodában kedves ko-
májuk vagyok, én vagyok a kedves sógor, és kolduló leveleikben
olyan tömjénfüsttel árasztanak el, hogy az ember rosszul lesz az
illatáradattól. Ez tehát a született nemesség. Akkor inkább a lova-
gi birtok tulajdonosát kedvelem. Ő nyugodtan a zsebére csap és
megkérdezi, mennyibe kerül egy kis hercegség. Nagyszabású
vállalkozásokban gondolkodik. Hermann, nekünk pedig gondos-
kodnunk kell róla, hogy a megfelelő pillanatban részt vehessünk
ezekben. Nos, hát a kezdeti lépést megtettük, te összebarátkoztál
vele, anyádnak pedig, mivel az úr egyszer már be lett vezetve a
családunkba, illedelmesen fogadnia kell őt, akárhányszor meglá-
togat bennünket. Ezenkívül abban is bízok, hogy előítélete is mér-
séklődni fog, ha közelebbről megismeri a vendéget.

– Reméljük, mivel meglehetősen nagy biztonsággal állítha-
tom, hogy von Wollheim úr már most szorosabb kapcsolatba óhajt
lépni velünk.

Az öregember a hallottakra csodálkozva megállt. Hermann ek-
kor beszámolt neki a nemes nyilatkozatairól, melyre állítását ala-
pozta, és apja éleslátására bízta, hogy ezekből levonja saját követ-
keztetését.
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Úgy tűnt azonban, a bankár nem osztja teljes mértékben a fia
szavait. Hosszasan, mélyen elgondolkodva nézett maga elé, aztán
a fejét kezdte csóválni, mintha arra akarna utalni, hogy nem tudja
tisztázni maga előtt ezt az igen fontos kérdést.

– Azt hiszem, ezek hiábavaló reménységek – mondta, miköz-
ben letelepedett karosszékébe. – Nem kétlem, hogy von Wollheim
úrnak az az elképzelése, hogy a húgod közelébe kerüljön, de attól
tartok, hogy ennek a kívánságnak a teljesülése anyád már évek óta
szövögetett terve miatt meg fog hiúsulni.

Hermann döbbenten nézett az apjára. Egy ilyen akadály létezé-
séről mindeddig fogalma sem volt.

– Bizonyára tudod, hogy a Wurzerek a von Bentheim grófok
oldalágát képezik – folytatta az öregúr egy heraldikus alaposságá-
val. A Wurzereknek mindig is legbensőbb kívánsága volt, hogy a
fővonallal ismét egyesüljenek anélkül, hogy teljesen feloldódja-
nak benne. Anyád azt hiszi, hogy teljesíteni tudja ezt az óhajt. Az
egyik von Bentheim gróf még nem házas, anyád egy évvel ezelőtt
találkozott vele Baden-Badenben, és felújította vele a régi isme-
retséget. Eleonóra elkísérte anyját, ha még emlékszel rá, és állító-
lag rendkívüli hatással volt a grófra. Legalább is anyád ezt állítja,
akinek éleslátását már gyakran megcsodálhattuk. Von Bentheim
gróf még a múlt nyáron meg akart látogatni bennünket, de ezt a
tervet meghiúsította egy köszvényes roham. A tél folyamán, leg-
később jövő tavasszal várjuk a látogatását. Anyádnak határozott
meggyőződése, hogy a vendég ittléte alatt eljegyezni fogja Eleo-
nórát.

– Ez lenne tehát az akadály, ami miatt véleményed szerint
von Wollheim úr elképzelése meg fog hiúsulni? – kérdezte
Hermann, akit ez a hír a legnagyobb mértékben meglepett. – Von
Bentheim gróf már egy aggastyán, ha nem tévedek.

– Annál jobb – vágott szavába gyorsan a bankár. – Még min-
dig jó erőben lévő ember, de tagadhatatlan, hogy fél lábbal már a
sírban van. Ismétlem, annál jobb Eleonóra számára. Fiatal és szép,
megözvegyült von Bentheim grófnőként az udvari körökben ki-
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emelkedő szerepre számíthat, és glóriájának egy része vissza fog
sugározni ránk, legközelebbi rokonaira. Láthatod, hogy anyád
terve nem ostobaság, és jól tennéd, ha von Wollheim úr figyelmét
felhívnád arra, hogy húgod szíve és keze már nem egészen sza-
bad.

– De mi van, ha Eleonóra mégis inkább Wollheim urat vá-
lasztaná?

– Akkor tudomására kell hozni anyja tervét. Eleonóra okos
lány, és előnyben fogja részesíteni a grófi koronát.

– Ebben az esetben viszont von Wollheim úr indokoltnak
tarthatná, hogy minden kapcsolatot megszakítson velünk.

– Természetes, – bólintott rá a bankár elmélázva. – Nem
alaptalan a gondolat, hogy bosszút fog állni, ha kosarat kap. Nos,
hát azt gondolom, hagyjuk a dolgokat, menjenek a maguk útján.
Talán jobb lenne, ha mégsem szólnál neki. Eleonórának pórázon
kell vezetnie őt, míg a grófi korona biztosítva nem lesz a számára.
Azt gondolom, hogy addigra szorosabb üzleti kapcsolatba fogunk
kerülni von Wollheim úrral.

Ezt követően felvette tollát az íróasztalról, de a következő pil-
lanatban a füle mögé dugta, gondolatai és aggodalmai miatt nyil-
vánvalóan még mindig nyugtalan volt.

– Az embert egyik bosszúság éri a másik után – mondta ösz-
szevonva szemöldökét –, és a legnagyobb bosszúságok a család-
ban merülnek fel. Csak türelem, el fogjuk hárítani valamennyit. A
fenyegető viharfelhők engem nem fognak elriasztani.

A társalgásnak ezzel vége szakadt, a bankár leveleket olvasott
el és írt alá, melyeket erre a célra hoztak be neki az irodába. Né-
hány levelet megválaszolt, ezek tartalmát nem akarta alattvalóira
bízni, majd rágyújtott egy szivarra, hogy annak illata mellett szür-
csölje a szolgája által felszolgált kávét.

Az öregúr a dívány egyik sarkában üldögélve merész tervein
ábrándozott, melyekkel szívesen aranyozta be a jövőt. Hermann
még a pultja előtt állt, és igyekezett befejezni az elkezdett levelet,
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hogy utána ő is egy félórácskát ábrándozzon a mokka és szivar
mellett.

Ekkor hirtelen félreismerhetetlen hevességgel kopogtak, és a
bankár „szabad!” kiáltására doktor Horn lépett be az irodába.

A tudós úr rendkívüli mértékben fel volt háborodva. Alig szánt
rá időt, hogy kettőjüket üdvözölje, és máris szóáradatba kezdett,
hogy hangot adjon az „őrült” festő miatti felháborodásának.

– Az az ember egy faragatlan, durva alak! Olyan durva, hogy
nehéz lenne hozzá hasonlót találni – mondta felháborodva. – És
mindamellett nem is annyira ostoba, mint amilyennek feltételez-
tük. Isten őrizz! Alig vetett egy pillantást a régi limlomokra, me-
lyeket óvatosságból a szalonomban függesztettem fel, máris bosz-
szúsan kijelentette, hogy aki ezeket a mázolmányokat az olasz
iskola mesterműveinek tartja, az csak egy szamár lehet.

– Igen, igen, de miért nem készült fel óvatosabban? – kér-
dezte a bankár döbbenten.

A doktor idegenkedve nézett rá, aztán bosszúsan megrántotta a
vállát.

– Mindenekelőtt a jó öreg madeirám hatásában bíztam – vála-
szolta –, de az ég tudja, ez az ember úgy issza a bort, mint más a
vizet. Megkérdezte, talán azt hiszem, annyira ostoba, hogy ne
lenne képes megkülönböztetni egy jó képet egy rossztól? Ne gon-
doljam, hogy hagyja magát lekenyerezni a borommal, és képes
leszek félrevezetni az ítéletét. Egyáltalán nem ad a barátságos
fogadtatásra. Röviden, kénytelen voltam levonni a szomorú kö-
vetkeztetést, hogy teljes mértékben elveszítettem a bizalmát.

– Hát ez kellemetlen, nagyon kellemetlen – mondta Theodor
Bauerband elgondolkodva. – Pedig az ügy olyan ravaszul volt
kitalálva. A vidéki birtokáról beszélt vele?

– Persze, de hallani sem akart róla, hogy elkísérjen. Kijelen-
tette, semmi kétség, nem vagyok műértő, ezt most olyan határo-
zottan bebizonyítottam, hogy ezzel kapcsolatban már semmi két-
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sége sincs. Megspórolja magának a fáradtságot, hogy ilyen vacak
képek miatt útra keljen, és feláldozza a drága idejét.

– Tehát kerek-perec elutasította?

– Amint hallotta.

– De akkor édes istenem, hogyan tovább? Magának is az a
meggyőződése, hogy a bolondok házában van a helye?

– Ebben egészen biztos vagyok.

– És egyetért velem abban, hogy csak csellel lehet oda bejut-
tatni?

– Persze – válaszolta a doktor – többször is bólogatva. – Eb-
ben teljesen egyetértünk. Bárcsak már az egyeztetés végére ér-
nénk a kollégámmal! Majd elgondolkodok rajta, mit tehetünk,
pillanatnyilag bízza csak rám egy újabb terv kitalálását. Kollégám
talán belemegy abba a tervbe, amit idefelé jövet kigondoltam.

– És mi lenne az?

– Az ötlet még nem ért be teljesen, és amint már említetem,
bízza csak rám. A mai látogatását óhajtottam csak közölni önnel,
hogy tájékoztatva legyen a tényállásról.

A doktor ezekkel a szavakkal távozni készült. Már az ajtóhoz
ért, amikor az hirtelen feltárult előtte, és Beier lépett a szobába. A
hűvös időjárás ellenére egész testében izzadt, kimerülten levegő
után kapkodott, és egy ideig eredménytelenül próbált megszólalni.

– Uff! – szólalt meg végül, miközben zsebkendőjével nagy
igyekezettel dörzsölgette nedves homlokát. – Hát ez egy vidám
történet, uraim! Bauerband úr, a fivérét talán éppen ebben a pilla-
natban tartóztatják le!

Hermann arcán álnok mosoly suhant végig, a bankár azonban
felvonta szemöldökét, és döbbenten nézett a kisöregre, aki mon-
danivalóját élénk hadonászással kísérte.

– Milyen indoklással? – kérdezte Theodor Bauerband éles
hangon. – Kérem, foglaljon helyet. Látom, teljesen ki van merül-
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ve. Honnan tudja, hogy állítólag le fogják tartóztatni, és mivel
vádolják?

– Hát ön még nem tudja? – válaszolta Beier, közben kérdő
pillantást vetve a fiatalemberre. – A fia még nem mondott el
semmit?

– Nem, és azért nem tettem, mert nem akartam elrontani
apám hangulatát – válaszolta Hermann. – Azt sem hittem el, hogy
valós alapja lehet a tényeknek, amit tegnap délben mondott el
nekem.

– Hát nem magam mondtam önnek, hogy a gyanú teljesen
alaptalan? Csak akkor nyerhetne igazolást, ha akár csak látszólag,
valamilyen véletlen esemény igazolná – érvelt a nyugdíjas, mi-
közben a maga élénk módján tubákkal kínálta az urakat. – Bár-
csak követték volna a tanácsomat, de most már késő, és…

– Tisztelt uram, megtudhatnánk végre, hogy tulajdonképpen
mi történt? – szakította őt félbe Theodor Bauerband türelmetlenül.

– Azt bizonyára már hallotta, hogy néhány nappal ezelőtt
meggyilkoltak egy éjjeliőrt. Teljesen véletlenül egy másik éjjeliőr
ugyanabban az időben a tetthely közelében látta a festőt, és val-
lomása a fivérére terelte a gyanút.

A bankár leroskadt a karosszékébe, arca holtsápadttá vált, tágra
nyílt szemei a kisöregre meredtek, aki hevesen felszippantott egy
csipetnyi dohányt.

– Talán abban a pillanatban kitört rajta a téboly? – kérdezte
az orvos döbbenten.

A nyugdíjas idegenkedve tekintett rá.

– Ugyan már – válaszolta kelletlenül. – A fejemre fogadok,
hogy egyáltalán nem ő követte el a gyilkosságot.

– Nincs füst tűz nélkül! – vetette közbe Hermann, miközben a
bankár segítségért könyörgő tekintettel nézett rá. – Minden bi-
zonnyal találhattak ellene szóló bizonyítékokat, különben milyen
indokkal szánta el magát a hatóság a letartóztatására?
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– A letartóztatás más okból történt – kiáltott közbe a kisöreg
szenvedélyes izgalommal. – Tegnapelőtt este a festő Stern éksze-
rész házában járt, és a gonosz véletlen megint úgy rendezte, hogy
egyedül tartózkodott a boltban, amikor az ékszerész belépett.
Tegnap reggel Stern feljelentést tett a rendőrségen, amely szerint a
bemutató dobozából hat darab értékes briliánsának nyoma veszett,
és a gyanút ő is a festőre terelte.

– A gazember! – fortyant fel Theodor Bauerband. – Tőlem
meg nem akart támogatást elfogadni. Hát ezért tért vissza, hogy
gyalázatot és szégyent hozzon a családjára?

– Mánia! – szólalt meg vállát vonogatva a doktor. – Emlé-
kezzen csak a diagnózisra, amit róla állítottam! A téboly kitörésé-
nek igazolását látom a bűncselekmény elkövetésében.

– Sajnos nem merném állítani, hogy a második vád vonatko-
zásában is meg lennék győződve az ártatlanságáról – folytatta a
nyugdíjas –, de hallgassák csak tovább, hogy még mi történt! Ma
délben a festő betért egy másik ékszerészhez, akinek vételre kínált
egy értékes drágakövet. Stern, akinek a háza előtt jöttem el az
előbb, behívott magához, és ő mondta ezt nekem. Az ékszerész,
akinek tudomása volt a Stern-nél történt lopásról, a rendőrségre
sietett.

– Ezek szerint tehát ő a tolvaj! – kiáltott fel a bankár, reszket-
ve az idegességtől –, és csak egy lépés a lopástól a gyilkosságig!
Nagy isten, bárcsak érkezése után azonnal a bolondok házába
dugták volna ezt az embert!

– Nem helyes erről így beszélni – szólalt meg a nyugdíjas,
miközben Hermann halkan az orvossal beszélt. – A gyilkosságot
nem ő követte el.

– Talán maga tudja, hogy ki volt az elkövető? – kérdezte az
orvos éles hangon.

A kisöreg rémülten összerezzent.

– Istenem, hát honnan tudnám? – válaszolta, hatalmasat ha-
donászva a kezével.
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– Akkor meg ne lépjen fel ilyen bizonyossággal védőjeként!

– Mégiscsak így teszek, és mindaddig így is fogok tenni, míg
rá nem bizonyítják, hogy ő volt a vétkes – válaszolta a nyugdíjas
nagy igyekezettel, haragos pillantást vetve az orvosra. – Alapos
megfontolással segíteni kellene neki, Bauerband úr, talán még
nem késő. Ha az ékszerésznek megtérítenék a kárát…

– Ezt akarja tenni? – vágott szavába a bankár. – Én biztos
nem fogom megtenni, ráadásul ily módon nem lehetne elhárítani a
szégyent a családunkról. Itt bűncselekményekről van szó, amit
nem lehet pénzbírsággal büntetni, hanem csak a saját életével. A
bíróság aligha lenne hajlandó felhagyni a vizsgálattal, ha az ello-
pott briliánsok értékének kétszeresét vagy akár háromszorosát
hajlandó lennék megtéríteni.

– Azt hiszem, ez mindenki számára világos, aki valamennyire
ismeri a törvényt – mondta Hermann csendes iróniával. – Az ügy
most a bűnügyi vizsgálóbíró kezében van.

– Tehát semmit sem óhajtanak tenni? – kérdezte a kisöreg ke-
serűen, miközben fogta a kalapját.

– Mégis, de más módon – válaszolta az orvos.

– Valóban? És hogyan, ha kérdezhetném.

– Elnézést, de csak egy rossz lövész lövi el valamennyi go-
lyóját.

A nyugdíjas ajkába harapott, tekintete hatalmasat villant a
szemüvege mögött.

– El tudom képzelni – válaszolta haragosan. – Abban a jó-
cselekedetben akarja részesíteni őt, hogy őrültnek nyilvánítja,
ezzel védve meg a büntetéstől. Nem hinném, hogy hálás lenne
ezért magának. Ha választhatnék, inkább mennék börtönbe, mint a
bolondok házába. Kérem önt, Bauerband úr, beszéljen az éksze-
résszel.

– Ez semmit sem használna – válaszolta elutasító hangon a
bankár.
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– Ám legyen, de akkor legalább kísérjen el a testvére lakásá-
ba.

– Minek? Eltaszította magától a kezem, én pedig nem tehetek
róla, hogy a bűn útjára lépett.

Theodor Bauerband hirtelen felemelkedett. A szigorú rideg
hangnak, melyen megszólalt, bizonyítania kellett a nyugdíjasnak,
hogy kérése semmi hatással sincs megkérgesedett szívére, mely
egyébként izzó gyűlölettel volt szerencsétlen fivére iránt.

– Sajnálom a gyermekét és magunkat is – mondta a bankár
ugyanazon a szívtelen hangon –, de őt nem sajnálom, a sorsát
saját magának alakította így. Ha pénzáldozattal meg tudnám
menteni, akkor a gyermeke és a magunk érdekében megtenném,
de a segítség itt már túl későn érkezne, és haszontalan fáradozás
lenne felkínálni.

A kisöreg ellenérzéssel rázta meg kopasz fejét, miközben vál-
takozva nézte apát és fiát, mintha csendben még mindig abban
reménykedne, hogy arcvonásaikon felismer valamit, ami kedvező
jel lenne kívánságának, de csak önzést és érzéketlenséget látott.

Ám legyen, akkor majd én fogok barátként melléállni – vála-
szolta. – Valóban semmi okom, még kevésbé jogom sincs rá,
hogy a barátjának mondjam magam, de ilyen nehéz órákban min-
den ellenségeskedéssel fel kell hagyni.

Miközben mindezt elmondta, látható felindultsággal hadoná-
szott kezeivel, majd kurtán elköszönt és távozott.

– Nos, a játékot megnyertük – szólalt meg ekkor az orvos, de
úgy tűnt, hogy a bankár nem osztja a véleményét. Rohangálni
kezdett fel-alá az irodában, mintha megkergült volna, összefüg-
géstelen szavakat mormolva, amit sem a fia, sem az orvos nem
értettek.

– Ön tehát azt feltételezi, hogy valóban ő követhette el a bűn-
cselekményt? – kérdezte Hermann.
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– Természetesen! Hát nem bizonyította azzal is, hogy el
akarta adni a drágakövet?

– Igen, persze, azonban… viszont tényleg nem feltételezem,
hogy ennyire ostoba lett volna!

– Hiszen éppen ez bizonyítja a legjobban, hogy a bűncselek-
ményeket tébolyult állapotban követte el.

A bankár megállt, tekintete elmélázva megpihent a tudomány
emberén.

– Igaza van, evidens, hogy tébolyultsága bizonyítva van –
válaszolta.

– És ezzel megnyílt számára a bolondok háza – fűzte hozzá
Hermann. – Ámde mégis, nem kell attól tartani, hogy a bíróság
támadni fogja ezt a nézetet?

– Nem – válaszolta a doktor meggyőző biztonsággal. – Le-
gyen az én gondom, hogy ez ne történjen meg. Válasszanak védőt
a számára, és hívják fel a figyelmét erre a pontra, én meg időben
beszélni fogok a kollégámmal, akit beidéznek szakértőnek.

Theodor Bauerband végigsimított összeráncolt homlokán, lát-
szott rajta, hogy gondolatai nyugtalanítják.

– Remélem, hogy nyilvános tárgyalásra nem kerül sor – szó-
lalt meg.

– Nyilvánvaló, hogy lesz ilyen – válaszolta az orvos. – Csak
nyilvános tárgyaláson lehet megállapítani tébolyultságát. Az agyi
zavar nem annyira feltűnő, hogy a bűnöst azonnal az őrültek há-
zába zárnák.

– Hát ez egy fatális helyzet!

– Miért? Attól tart, hogy önt is be fogják idézni a nyilvános
tárgyalásra?

– A gyűlöletétől tartok.

– De hiszen tehetetlen lesz!
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– Persze, de a széles néptömeg mindig rosszra gondol anél-
kül, hogy megtudakolná, vajon mi lehet a gyűlölet oka, vagy
esetleg egy beteg agy szüleménye? Ha lehetséges lenne, a vizsgá-
lat befejezése előtt meggyőzni a bíróságot a vádlott tébolyult álla-
potáról, úgy… Kérem doktor úr, megpróbálná ezt?

– Hát persze, mindent meg fogok tenni, ami lehetséges – vá-
laszolta az orvos, miközben elindult az ajtó felé. – Azonban a
dolgok jelenlegi állása szerint nem remélhetem, hogy próbálkozá-
som eredménnyel fog járni. Tartsa magát távol az ügytől. Min-
dössze annyit tehet, hogy ügyvédet fogad fel a letartóztatott vé-
delmére. Viszont látásra, uraim!

Az öregúr némán tekintett a fiára, és amikor magukra marad-
tak, Hermann könnyedén ingatni kezdte a fejét, mintha azt akarná
mondani, hogy alapjában véve az esemény elszomorító, de még
nem tudható, hogy esetleg milyen előnyös következménnyel jár-
hat.

– Azt hiszem, most már elég lenne a bosszúságokból –
mondta Theodor Bauerband elfojtott haraggal. – Egyetlen garast
sem vagyok hajlandó áldozni ezért az emberért, de a gyermekét
befogadnám. Rózsika összeveszett Mathias fivéremmel, nála sem
keresni, sem találni nem fog menedéket. Szívesen magamhoz
venném a házamba, de őmiatta nem kínálom fel ezt a lehetőséget,
mert úgy gondolom, nem érezné itt magát otthonosan. Menj el
hozzá, Hermann, tanácskozzál vele, talán valamelyik baráti család
befogadja. Támogatásomra minden körülmények között számít-
hat.

A fiatalember beleegyezően bólintott, de alig figyelt apja hoz-
zá intézett szavaira. Lelkileg csak azokkal a tervekkel volt elfog-
lalva, melyeket már kigondolt, amely szerint a szép, gyanútlan
lánytól elrabolja azt ami a legdrágább neki. Csak annyit válaszolt
apjának, hogy a látogatást estig elhalasztja, mivel nem óhajt talál-
kozni a festővel, és a bankár ezt az elhatározását nem kifogásolta.
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XIII.

A festő felháborodott, amikor a bíróság és a rendőrség emberei
beléptek a lakásába.

A legcsekélyebb mértékben sem sejtethette, hogy lopással, sőt
gyilkossággal gyanúsítják. Számára már az uniformisok megpil-
lantása is elég volt ahhoz, hogy felrázza ingerlékeny tempera-
mentumát.

Csavargó élete során volt elég konfliktusa a rendőrhatósággal.
Mit akarhat már megint tőle, hogyan merészel behatolni a lakásá-
ba? Ezek voltak az első gondolatok, melyek átcikáztak a fejében,
de amikor a vizsgálóbíró elé állt és a komoly, szigorú ember éles,
szúrós tekintete igyekezett lelkének mélyére hatolni, a szikár em-
ber elfelejtett válaszolni a feltett kérdéseire. A félelem és elesett-
ség érzése vett erőt rajta, mellyel szemben nemsokára felülkere-
kedett férfiúi büszkesége és sértett ártatlanságának haragja.

Rózsikának azonnal eszébe jutott Konrád figyelmeztetése.
Holtsápadtan, hevesen lüktető pulzussal karolta át apját azzal az
elhatározással, hogy szabadságát akár élete árán is védelmezni
fogja.

Másra nem is gondolt, csak arra, hogy az őrültek házába akar-
ják vinni. A sötét viharfelhőkről, melyek egyre fenyegetőbben
tornyosultak felettük, apának és gyermekének fogalma sem volt.

A múltjával, hazatértének okaival, anyagi helyzetével kapcso-
latban feltett kérdésekre a festő a maga durva módján kurta, eluta-
sító hangon válaszolt. A vizsgálóbíró kénytelen volt többször is
figyelmeztetni, hogy engedelmeskednie kell a törvénynek, és kö-
teles a törvény őreinek kérdéseire tömören, érthetően és udvaria-
san válaszolni.

A szikár ember vadul rázta ősz sörényét és felháborodottan tu-
dakolta, hogy milyen indokkal vetik alá ennek a felettébb kínos
kihallgatásnak, és amikor a bíró hirtelen feltette neki a kérdést,
hogyan jutott a drágakőhöz, amit ma reggel el akart adni, a festő
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hangosan felnevetett. Ez a derűs, rejtélyes nevetés olymértékben
felháborította a törvény emberét, hogy visszalépve aggodalmasan
a hatósági emberekre nézett, mintha arra akarná felhívni a figyel-
müket, hogy már a következő pillanatban kénytelen lesz közbelé-
pésüket kérni.

– Ez lenne a titok nyitja? – kiáltott fel Hugo Bauerband, da-
cosan hátravetve a sörényét. – Kötelezve lennék én arra, hogy
minden tallér megszerzéséről tájékoztatást adjak? Nézzen körül a
fivéremnél, a bankárnál, és kérdezze meg tőle, hogyan jutott a
vagyonához, a becsületes embereket pedig hagyja békén!

– Megpróbál kitérni a válasz elől – szólt rá éles hangon a
vizsgálóbíró.

– Isten őrizz! – folytatta a festő, miközben heves mozdulattal
levette a kabátját, a zsebéből előszedett egy kis tőrkést, és az
egyik helyen felbontotta vele a bélés varratát. – Én tisztességes
ember vagyok, talán a legtisztességesebb az itt jelenlévők közül.
Tudja maga egyáltalán, hol lehet drágaköveket találni? Ugyan
már, honnan tudná egy szobában gubbasztó úriember, aki az akták
nyálazásán kívül semmi máshoz sem ért? Brazíliában találtam a
köveket, ezek képezik az egész vagyonomat, és úgy gondolom,
hogy jogom van tetszésem szerint gazdálkodni velük.

Szigorú tekintet meredt a rideg, szúrós szempárból a szikár
emberre, aztán ezek a szemek ismét a drágakövekre néztek, me-
lyek a tőr mellett az asztalon hevertek.

– Hívja ide a Stern ékszerészt! – adta ki a parancsot az egyik
rendőrnek.

– Fel akarja értékeltetni a köveket? – gúnyolódott a festő, ré-
mült gyermekét bensőséges pillantással nyugtatgatva. – Talán azt
a tervet szövögetik, hogy kiutasítsanak azzal az előítélettel, hogy
hontalan koldus lennék? El tudom képzelni, ki fundálta ki ezt a
zseniális tervet! Csak nem a saját fivérem volt, aki ezzel a kéréssel
fordult önökhöz? Ácsoljanak egy bitót, amilyen magasat csak
tudnak, és lógassák fel rá a gazdag szélhámost!
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A bíró azt a látszatot keltette, mintha a drágakövekre fordított
figyelme nem tenné lehetővé számára, hogy felfogja a festő sza-
vait, de időről időre gyors és jelentőségteljes pillantást vetett Beier
gyakornokra, aki az asztalnál ült és nagy igyekezettel írta le a
szikár ember megnyilvánulásait.

– Az előbb azt állította, hogy a drágaköveket Brazíliában ta-
lálta – ragadta magához a szót. – Kitart az állítása mellett?

– Azt hiszi, hogy hazudok? – förmedt rá a festő.

– Elnézést, de már említettem, hogy semmi joga sincs ilyen
hangon szólni hozzám. Mióta talál az ember csiszolt drágaköveket
Brazíliában?

A bíró ezekkel a szavakkal egy apró, csillogó briliánst tartott a
szikár ember szemei elé, aki erre ismét rekedtes, rejtélyes neve-
tésben tört ki.

– Hát ez egy igen naív kérdés! – gúnyolódott Hugo
Bauerband. – Úgy tűnik, mintha azt a látszatot akarná kelteni,
hogy ért valamennyit a drágakövekhez.

– Válaszoljon a kérdésemre!

 A festő benyúlt a mellényzsebébe és elővett egy másik brili-
ánst.

– Ezt a követ kínáltam fel ma reggel az ékszerésznek –
mondta nyers hangon. – Mindkét követ New-Yorkban cseréltem
el néhány smaragdért és topázért, melyeket a brazíliai Minas
Geraes régióban találtam.

A bíró a fejét rázva megjegyezte:

– Ezt az állítását aligha tudná bizonyítani – válaszolta. –
Vagy talán azt állítja, hogy a kereskedő egy olyan new-yorki pol-
gár, akiről biztonsággal olyan pontos adatokat tud szolgáltatni,
ami lehetővé tenné, hogy felvilágosítást kérjünk tőle?

– Miért kéne nekem ezt bizonygatnom? – fortyant fel mérge-
sen a festő. Azt hiszi, hogy loptam a köveket?
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A bíró szúrós szemei Rózsikára tapadtak, aki akaratlanul is
megrémült a szigorú, átható tekintettől.

– Tanúsítani tudja, hogy a kövek már tegnapelőtt apja birto-
kában voltak? – kérdezte.

– Apám ezt mondta, és én nem kételkedtem benne – vála-
szolta Rózsika, reszkető hangon. – Ő nem szokott hazudni.

– Engedjen meg még egy kérdést! Mikor látta először ezeket
a köveket?

– Ebben az órában.

– Tehát talán már napokkal ezelőtt állította, hogy a birtoká-
ban vannak?

– Azt mondta nekem, hogy ő nem koldus, van elég vagyona,
hogy egy ideig gondoskodni tudjon magáról és rólam.

– De azt nem említette, hogy a vagyona drágakövekből áll?

– Nem, de ha megkérdezem, minden bizonnyal megmondta
volna, de engem nem érdekelt – válaszolta Rózsika fokozódó
izgalommal.

– Még egyszer megkérdezem, mit jelentsen ez a kihallgatás?
– kiáltott fel a festő, hátravetve sörényét. – A drágakövek az én
tulajdonomat képezik.

– Erről mindjárt bizonyosságot fogunk szerezni – szakította
őt félbe a bíró, türelmetlen pillantást vetve az ajtóra.

– Ez a kés a magáé?

– Talán azt gondolja, hogy ezt is loptam? – válaszolta a szikár
ember, mérhetetlen dühében felemelve öklét.

– Két rendőr gyorsan közéjük lépett. Fenyegető fellépésük
miatt a festő tanácsosnak találta, mérsékelni magát.

– Azt kérdeztem, hogy a magáé-e ez a kés, ismételte meg
előbbi kérdését a bíró.
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– Igen.

– Mióta van a tulajdonában?

– Odaátról hoztam magammal.

– Volt valami különös célja vele, amikor megvásárolta?

– Istenem, uram, a kérdései kezdenek gyerekesek és nevetsé-
gesek lenni – kiáltott fel a festő, kihúzva magát. – Milyen célból
vásárol kést az ember? Gondolom azért, hogy vágjon vele, ha van
valami vágnivalója.

– Erre a célra általában olyan zsebkést szoktak vásárolni,
melynek több pengéje van, nem pedig egy tőrkést, ami alapjában
véve inkább veszélyes fegyvernek számít.

Hugo Bauerband erre a vállát vonogatta, gúnyos, megvető vo-
nás suhant végig arcán.

– Röviddel hazautazásom előtt két kést kaptam ajándékba –
válaszolta. – Meg vagyok győződve róla, hogy most még azt is
meg fogja kérdezni, miért fogadtam el az ajándékot.
Hazaérkezésem után már az első este elajándékoztam az egyik
késem, mert társamnak tetszett a fényes pengéje. Most már végre
mindent megtudott?

– Nem éppen, néhány kérdést még kénytelen vagyok feltenni
magának – válaszolta a bíró rideg hangon. – Hol járt kedden este?

– Hol? Itthon voltam.

– A lakásában?

– A kakukk vinné el, hiszen alighogy beköltöztünk ide! Ked-
den, egészen biztos. Nem így volt, Rózsika?

– Vacsora után elmentél itthonról – válaszolta a kis hercegnő,
tágra nyílt szemekkel változatlanul a bíró arcát nézve.

– Tényleg, persze, vacsora után – folytatta a festő. – Figyeld
meg, a következő kérdés az lesz, hogy mit vacsoráztunk.
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– Inkább azt kérdezném, hová ment, miután elhagyta a laká-
sát? – kérdezte a bíró komolyan.

– A kocsmába!

– Az „Arany galamb”-ba, nem igaz?

– Persze.

– Meddig maradt ott?

– Honnan tudnám, uram, sohasem számoltam pontosan a per-
ceket.

– Mikor tért haza az apja azon az estén? – fordult a bíró Ró-
zsikához.

– Éjfél körül.

– Bizonyára nagyon izgatott volt?

– Ha valami kérdeznivalója van, akkor engem kérdezzen –
szólt közbe éles hangon a szikár ember. – Úgy tűnik számomra,
hogy jégre akarja vinni a gyermekemet, hogy nyilatkozatából
valamiféle fegyvert kovácsoljon ellenem, aminek kellemetlen
következményei lesznek számomra. Maga a fivérem eszköze, és
kénytelen vagyok megdicsérni, mivel használható, engedelmes
eszköznek tűnik.

Valamennyi tekintet várakozóan a bíróra irányult, aki vállát
vonogatva ezt a sértést is nyugodtan elviselte, mintha azt akarta
volna jelezni ezzel, hogy egy őrülttel nem hajlandó vitába szállni.
Arra sem maradt ideje, hogy megválaszolja ezt a durva megjegy-
zést, és a festőt rendre utasítsa viselkedése miatt, mivel éppen
ekkor lépett be Stern ékszerész a kis nyugdíjas kíséretében.

A bíró intett az ékszerésznek, és az asztalra mutatott.

– Nézze meg ezeket a köveket, Stern úr! – mondta kimért
nyugalommal.
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– Igen, tényleg tegye meg – gúnyolódott a festő. – Ilyen kö-
veket talán még nem is látott. Ha megfizeti a valódi értéküket,
szívesen átengedem magának.

Hátat fordított a bírónak, és az ablakhoz lépett, mintha bizo-
nyítani akarná, hogy semmibe vesz minden jelenlévőt. Rózsika
mellette állt, félelmén már nem tudott úrrá lenni, szép szemei
megteltek könnyekkel.

– Istenem, hogyan fog ez végződni? – suttogta.

– Megmondom neked – válaszolta rekedtes hangon a szikár
ember. – Vagy az én bukásommal, vagy pedig az aljas nagybátyád
bukásával fog végződni. Ő kényszerített rá engem erre a küzde-
lemre, most már arról van szó, hogy győzni, vagy belebukni a
küzdelembe. Hát nem látod, hogy ezek az emberek valamennyien
a gazdag szélhámos eszközei? – folytatta ajkai körüli megvető
vonásokkal és nyugtalan szemeinek őrült, titokzatos kifejezésével.
– Ezek a lények valamennyien eladták neki a tisztességüket és
lelkiismeretüket, semmivel sem jobbak, mint ő maga, és sok kutya
a nyúl halálát jelenti, de az égre mondom, előbb fogom megfojtani
őt, mint, hogy ő győzzön le engem.

Rémülten, megkínzottan és határtalan félelemmel vetette rá
magát a kis hercegnő az apja keblére, könnyes, könyörgő szemei-
vel nézve rá, mintha az apjában dúló vihart akarná csitítani.

Ebben a pillanatban az ékszerész vékony, éles hangja volt hall-
ható. Miután minden egyes követ alaposan megvizsgált, két ki-
sebb kupacba válogatta szét azokat.

– Ezeket a köveket nem ismerem – mondta a nagyobb kupac-
ra mutatva –, de ez a három itt, a két briliáns és a smaragd az én
tulajdonomat képezik.

A festő dühödt kiáltással akarta rávetni magát az ékszerészre,
de a rend őrei megelőzték. Rávetették magukat és lefogták, és
teljesen feleslegesen próbált volna kiszabadulni markos kezeikből.
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– Mondd még egyszer, te megvásárolt szélhámos! – kiáltotta.
– Mit akartok velem, ti gazemberek? Eresszetek el, hogy bever-
hessem ennek a fickónak, fivérem bérencének a fejét.

– Csend legyen! – kiáltott rá a bíró. – Nagyon sajnálnám, ha
arra kényszerítene, hogy megbéklyóztassam, de kénytelen leszek
megtenni, ha nem engedelmeskedik készségesen.

Beier közben gyorsan a reszkető lányhoz közeledett.

– Azt tanácsolom, a saját érdekében őrizze meg a nyugalmát
– szólalt meg a vizsgálóbíró. – Kénytelen vagyok letartóztatni.
Azzal vádolják, hogy ennek az úrnak a bemutató dobozából eltu-
lajdonított hat darab értékes drágakövet, és fellépése velem szem-
ben, ellenállása a törvény őreivel szemben, valamint a pillanat-
nyilag látható bizonyítékok nem teszik lehetővé a vád elvetését.
Indokoltnak tartom házkutatás elrendelését. Elvárom, hogy ezt ne
akadályozza meg, ami kötelezettségem teljesítésének akadályozá-
sát jelentené. Amennyiben mégis megtenné, akkor teljes szigorral
alkalmazni fogom a törvény által önnel szemben lehetséges intéz-
kedéseket. Felteszem a kérdést, hajlandó nyugodtan viselkedni?
Amit fivére manipulációiról és eszközeiről állít, azt megrögzött
mániának ítélem. Felszólítom, hogy ne sértegesse tovább a tör-
vényt az ilyesfajta beszéddel! Amennyiben úgy kívánja, hogy
kocsival bevigyük a börtönbe, akkor készen állok ennek a kíván-
ságnak a teljesítésére, de csak azzal a feltétellel, hogy eltekint
minden szökési kísérlettől, egyébként sincs semmi esélye egy
sikeres menekülésre. Stern úr, elismeri, hogy ezek a kövek az ön
tulajdonát képezik?

– Igen – válaszolta az ékszerész határozott hangon.

– Vannak különös ismertetőjelek, amivel igazolni tudná tu-
lajdonjogát?

– Ilyen apró köveknél nincsenek.

– Ebben az esetben téved, uram, ezek a kövek nem képezik
az ön tulajdonát – mondta Rózsika, akiből kezdett elillanni a két-
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ségbeesett félelem. – Igenis, uram, apám tisztességes ember, akit
senki sem vádolhat becstelen tettek elkövetésével.

– Maradj csendben, gyermekem! – szólalt meg, kényszere-
detten összeszedve magát a festő. – Ez az ember tudja, hogy ha-
misan tanúskodik, megvásárolták a fivérem pénzével, aki sohasem
zavartatta magát a hamis tanúzások miatt. Bíró úr, engedelmes-
kedni fogok a hatalom akaratának, de ezennel tiltakozok a jogta-
lan eljárás miatt, amit egykor majd számon fogok kérni magától.
Engedelmeskedek az akaratának, fejezze be a művét!

A bíró nekilátott valamennyi szekrény és fiók átkutatásának,
lefoglalta a drágaköveket és a tőrkést. Ezeken kívül semmi mást
nem talált, aminek jelentősége lett volna az eljárás szempontjából.

– Isten óvjon, gyermekem – fordult közben a festő Rózsiká-
hoz. – Remélem, nem fogok sokáig távol maradni, de bármi is
történjék velem, bízok benne, hogy szorgalmaddal és ügyességed-
del le fogod küzdeni az élet viharát. Ne fordulj azokhoz, akik apá-
dat elutasították küszöbükről, és ne fogadj el tőlük alamizsnát.
Értetted?

A kis hercegnő sírdogálva rázta a fejecskéjét, és segítséget ke-
resve nyugodott tekintete apjának sápadt, szikár arcán.

– Hűséges barátra fog lelni személyemben – mondta a nyug-
díjas annyi részvéttel és szívélyességgel, hogy Hugo Bauerband
kötelességének érezte, kezet nyújtani neki.

– Kérem, védelmezze a gyermekemet – folytatta a szikár em-
ber. Meg fogok fizetni mindenért, amit érte tesz. Védelmezze meg
a lányt rokonai machinációitól, vigyázzon helyettem a gyerme-
kemre!

– Apám, bizonyára hamarosan vissza fogsz térni, talán még
ma – zokogta Rózsika.

– Ki tudhatja? – válaszolta a festő, zavart tekintetével végig-
nézve a jelenlévőkön. – A fivéreim gonoszsága a legerősebb re-
tesszel zárhat el, de van odafent egy Isten, aki majd büntet és
bosszút áll.
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Még egyszer szorosan magához ölelte Rózsikát, megcsókolta
homlokát és hosszasan sötét szemeibe nézett, mintha képét mé-
lyen a lelkébe akarta volna vésni, hogy magával vigye a börtön
sivár magányába. Aztán odalépett a hatóság emberei elé, akik
eddig a szoba sötét hátterében álltak.

– Készen állok – mondta határozott hangon. – Már annyiszor
néztem szembe a sorssal, most sem fogok kétségbe esni.

Odabólintott a gyermekének, majd gyorsan távozott, mielőtt
Rózsika még egyszer a keblére vethette volna magát.

A rendőrök és a bíróság emberei követték őt. Amint kiértek a
ház elé, az utca kövezetén kocsi közeledett. Aztán csend lett, és
Rózsika megint árva volt.

Heves felindultságában a kisöreg fel-alá rohangált a szobában,
fáradhatatlanul hadonászva kezeivel és időről időre kopasz fejét
rázva, mint aki eredménytelenül kínozza az agyát, hogy megta-
lálja egy súlyos probléma megoldását.

Csendben sírdogálva, arcát kötényébe rejtve ült Rózsika az
egyik sarokban anélkül, hogy védelmezője mulatságos gesztikulá-
cióira figyelt volna. A nyugdíjas végre megállt, szemüvegét fel-
tolta szemei elé, mindkét kezével néhányszor végigsimított csillo-
gó koponyáján, aztán nagy lármával felszippantott egy csipetnyi
tubákot.

– Mit segíthet mindez! – szólalt meg. – A reménység ad erőt
az embernek! – írta Pál apostol a rómaiaknak. Maga is kénytelen
lesz beletörődni a sorsába, kedves gyermekem!

A kis hercegnő leejtette kötényét, könnyes szemeivel, fájdal-
mas tekintettel ránézett.

– Gondolja, hogy indokolt lehet Theodor bácsival szemben
említett gyanúja? – kérdezte.

– Nem!

– De akkor hogyan lehetséges, hogy mégis őt gyanúsítják a
bűncselekmény elkövetésével?
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– Valóban, hogyan lehetséges? – ismételte meg a kérdést za-
vartan a nyugdíjas, miközben szorgalmasan dörzsölgette a kopo-
nyáját. – Különböző események sajátos láncolata. Kedves gyer-
mekem, nem kelthetek reménységet. Attól tartok, hogy az apja
sokáig, nagyon sokáig lesz távol.

– Tehát ön is vétkesnek tartja? – kérdezte a kis hercegnő, ke-
zét hevesen dobogó szívére szorítva, és levegő után kapkodva.

– Nem, azonban…

– Azonban azt gondolja, hogy Theodor bácsikám gonosz ter-
vét végre fogja hajtani, és szegény apámat a bolondok házába
juttatja – kiáltott fel Rózsika, és sötét szemeiből harag áradt. –
Igazam van? Ugye ettől tart?

A kérdés zavart keltett a kisöregben. A bankárnak erről a ter-
véről neki még fogalma sem volt, most azonban eszébe jutottak
Horn doktor szavai, és rájött, hogy az előkelő úr számára fivér-
ének letartóztatása inkább kívánatos, mint kellemetlen lenne.
Részletesebb felvilágosítást kért Rózsikától, aki elmondta neki
mindazt, amit Konrádtól hallott, és ezzel eloszlatta az utolsó két-
séget is.

A súlyos gondját és aggodalmát tovább fokozhatta volna, ha
elmondja neki, hogy apját gyilkossággal is gyanúsítják, és már
csak ezért sem valószínű, hogy hamarosan kiengedik a börtönből,
de képtelen volt kiejteni ezeket a megsemmisítő szavakat, hiszen
érezte a lány apja miatt érzett keserű fájdalmát.

Megpróbálta más dolgokkal lekötni a lány gondolatait, hogy
eltérítse a szívén ejtett vérző sebről. Megkérdezte tőle, most mi-
hez fog kezdeni, és felhívta rá a figyelmét, hogy komolyan foglal-
koznia kell ezzel a kérdéssel. Felkínálta neki védelmét, segítségét
és házát, de Rózsika csak a fejét rázta szomorúan, és azt vála-
szolta, hogy amire neki szüksége van, azt kétkezi munkájával meg
fogja keresni, apja lakását pedig nem hagyhatja el.

Megköszönte a részvétét és megígérte, elmegy hozzá, ha egy
barát tanácsára és segítségére lesz szüksége, aztán arra kérte, hogy
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most hagyja magára. A kisöreg ezt a kívánságot kezdetben nem
akarta teljesíteni, mert úgy vélte, jobb, ha a lány mindenről elbe-
szélget vele, ami nyomasztja, mivel így hamarabb megvigasztaló-
dik. Rózsika azonban ismét eltakarta arcát így jelezvén, elvárja,
hogy kívánsága teljesüljön. A nyugdíjas tanácstalanul vonogatta a
vállát, még egy hosszas, részvétteljes pillantást vetve a lányra,
majd távozott. Belátta, hogy szavakkal ez a kétségbeesett szív
nem vigasztalható meg mindaddig, míg az égő sebek be nem zá-
rulnak.

Alighogy elment, nyílt az ajtó, és Hermann lépett be. Rózsika a
karjaiba vetette magát, megfeledkezve arról, hogy kedvesének
apja volt az az ember, aki izzó gyűlöletével üldözte az ő apját.

A fiatalember szavai megvigasztalták, de az általa felajánlott
támogatást ugyanazzal a hevességgel utasította vissza, mint a
nyugdíjas ajánlkozását.

Hermann az esti szürkületig nála maradt. Elnézést kért, hogy
korábban nem látogatta meg. Elmesélte neki a festő háborgását, és
ünnepélyes esküvel biztosította őt hűséges, bensőséges és rendít-
hetetlen szerelméről.

 Ó, mennyire boldoggá, végtelenül boldoggá tették volna őt
ezek a szavak, ha apja miatti gondjai nem lettek volna annyira
súlyosak és nyomasztóak! Mégis képes volt megvigasztalódni, és
ha csak rövid percekre is megfeledkezni a feje felett tornyosuló
sötét felhőkről.

Elmondta neki, hogy apja lakásában akar maradni, Hermann
pedig helyeselte ezt az elhatározását, csak amikor a lány még hoz-
záfűzte, hogy szorgalmasan dolgozni akar, és megkeresni annyit,
amennyi elegendő a szükségleteihez, fejét rázva, nemtetszését
igyekezett kifejezni.

Bárcsak egy pillantást vethetett volna Rózsika ebben a pilla-
natban Hermann lelkének mélyére! Bárcsak sejthette volna a go-
noszságot, önzést és alantas szenvedélyt, melyet ez a lélek rejte-
getett, amelyben oly gyanútlanul megbízott!
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Mindezt nem olvashatta ki szemeiből, csak szeretetet, melynek
vad lángjai néha elrémítették, ámde mégis elbűvölte és boldogító
érzést ébresztett szívében.

Apja terveiről is beszélt, de Hermann tagadta, hogy valaha is
szó lett volna ilyen tervekről, annyit azonban kijelentett, kétség-
telen, hogy apjának rögeszméi vannak, és az ember nem tudhatja,
hogy a bíróság nem fogja-e indokoltnak tartani, hogy intézetben
helyezze el. Amennyiben ez megtörténne, Rózsika nem tehet
szemrehányást a családjának, mivel apjának csak annyi a kívánsá-
ga, hogy kibéküljön a fivérével, és mindent meg fog tenni azért,
hogy kiszabadítsa őt jelenlegi börtönéből.

Rózsika nem nyugodott meg teljesen ezektől a szavaktól, de
egyúttal arra is gondolt, hogy Konrád figyelmeztetése túlzás le-
hetett. Mindamellett Mathias bácsikáját is meg akarta látogatni,
hogy bizonyosságot szerezzen erről a felvetésről, hiszen a bankár
beszélt vele erről, őt pedig becsületes, őszinte embernek tartotta,
aki mindig is kitartott az igazság mellett.

A beszélgetés során Hermann megemlítette, hogy Konrád
meglátogatta őt, és igen faragatlan módon Rózsika védelmezőjé-
nek adta ki magát. Ő viszont nem hiszi, hogy Konrád erre jogosult
lenne, ezen túlmenően ez a látogatás a titkukat is veszélybe so-
dorta, amire most még inkább vigyázni kell, mint korábban, hi-
szen Rózsika gondolhatja, hogy a legutóbbi események követ-
keztében mindkettejük apja makacsul ellenezné kapcsolatukat. Az
akadályok csak fokozódtak, és lassanként kell megpróbálni elhá-
rítani azokat, és a szülők hozzájárulását csak akkor lehet kérni,
amikor a pálya már el lett egyengetve.

Mindezt olyan határozottan és magabiztosan jelentette ki, hogy
Rózsika minden aggodalma ellenére csodálatosan megnyugodva
érezte magát, és amint Hermann végre azzal az ígérettel köszönt
el tőle, hogy gyakran meg fogja látogatni, még egyszer a keblére
vetette magát, és szorosan magához ölelte.

Hitt benne, mint saját magában is, hiszen ha valaki, aki azt ál-
lította volna, hogy ez az ember megcsalhatja és becsaphatja,
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rosszindulatú rágalmazónak tartotta volna. Pillanatnyilag ő volt az
egyetlen barátja, egyetlene és mindene, és bízott benne, hogy erős
karja eloszlathatja a sötét viharfelhőket, melyek most körülvették.

Amint szerelme magára hagyta, készülődni kezdett, hogy el-
hagyja a lakást. Mathias bácsikájától akart tanácsot kérni, hiszen
fogalma sem volt róla, milyen lépéseket kellene tennie, hogy
könnyítsen apja kemény sorsán, és kiszabaduljon a börtönből.

Az asztalosmester házába érve azonban máris megbánta, hogy
megtette ezt a lépést. Az öregember hangos civakodását hallotta a
lakószoba felől, és szavai, melyekkel fogadta őt, semmi kétséget
sem hagytak haragjának okairól.

– Úgy! Tehát itt vagy! – kiáltott fel Mathias mester elvörösö-
dött arccal. – Jobb lett volna, ha nem futsz az után a csavargó
után. Most megkaptad, ő meg a börtönben üldögél és…

– Bácsikám, az ember, akit szidalmazol, nekem az apám, ne-
ked pedig a fivéred! – szólt közbe Rózsika döbbenten. – Mindad-
dig, míg a vádlott vétkessége nincs bebizonyítva, addig senki sem
ítélheti el.

Helene átkarolta barátnőjét, az anya is karjaiba zárta, miközben
Konrád mindkét kezét feléje nyújtva megkérdezte, hogy tényleg
igaz-e, amit Beier mesélt neki. A maga részéről nem hiszi el,
akarta folytatni, amikor Rózsika szomorúan bólintott, de az öreg a
szavába vágott, és hevesen szidalmazni kezdte a fivérét, akit az
egész család szégyenének nevezett.

Senki sem hallgatott rá, amint egyre hevesebben hangoskodva
rohangált fel-alá a szobában. Helene, Konrád és az anya csak a kis
tündérkével volt elfoglalva, akinek nagy szüksége volt a vigasz-
talásra és bátorításra.

Megható volt megfigyelni, hogy a szerény, egyszerű asszony
szeretetének teljes odaadásával igyekezett megvigasztalni a meg-
tört szívet, mennyire bensőséges részvéttel nézett Konrád hűséges
szemeivel a lány sápadt arcára, és milyen szívélyesen és őszintén
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kérlelte Helene a barátnőjét, hogy ne csüggedjen, és bízzon Isten-
ben.

Rózsikára bátorító hatással voltak ezek a derék, jóravaló embe-
rek. Nyomasztó gondjait egy időre elfelejthette, és érezhette, hogy
nincs teljesen magára hagyva mindaddig, míg ilyen barátok tarta-
nak ki mellette, vigasztalva és segítve őt.

Mathias mester végül látszólag lehiggadt. Pipára gyújtott és
letelepedett karosszékébe, melyben üldögélve már kidühöngött
néhány súlyos vihart.

Rózsika ekkor megkérdezte tőle, igaz-e, hogy Theodor bácsi-
kájának szándékában áll apját elmegyógyintézetbe juttatni, és a
válasz semmi esetre sem hangzott barátságosan. A család csak azt
kívánhatja, hogy ennek már régen meg kellett volna történni, és
mindenesetre meg is fog történni. Nem lát más lehetőséget, hogy
becsületes nevéről elháruljon a szégyenfolt, ő maga is kérelmezni
fogja fivére szellemi állapotának vizsgálatát. Csak feltételezheti,
hogy Hugo a bűncselekményeket tébolyult állapotban követte el.

A rideg szavak megdöbbentették Rózsika kifinomult kedélyét.
Védelmezni kezdte apját, és felháborodva visszautasította a felté-
telezést, de arra is rájött, hogy ezzel a véleményével magára ma-
radt, mert mindenki kitart apja vétkességének gondolata mellett,
ami megütközést keltett benne.

Most jutott tudomására az apjával szemben emelt második vád
is. Most már azt is megértette, hogy a vizsgálóbíró miért tanúsított
olyan nagy érdeklődést a tőrkés iránt, és átvillant rajta a rémült
gondolat, hogy apja tényleg tébolyult rohamában követhette el a
bűncselekményeket.

De mégsem, ezt a szörnyű gondolatot el kell vetni, hiszen tel-
jességgel lehetetlen. Ha apja tébolyult állapotban tényleg elkö-
vette volna azokat a bűncselekményeket, akkor kétségtelenül nem
maradt volna olyan nyugodt. Nem és nem. Nem hagyhatja magát
eltéríteni attól a szilárd meggyőződésétől, hogy apja ártatlan.
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El kell vetnie ezeket a gondolatokat, és ki kell szabadulnia ab-
ból a körből, ahol ezt a hitét, utolsó vigaszát el akarják venni tőle.
Ha valamennyien le is akarnak mondani a boldogtalanról, ő ezt
nem teheti, meg kell maradnia apja támaszának.

– Na, majd te is belátod, hogy számára és valamennyiünk
számára áldás lenne, ha a vizsgálat igazolná a vádakat, és apádat
intézetben helyeznék el – mondta Mathias mester, nagy igyeke-
zettel egyre nagyobb füstfelhőbe burkolva magát. – Értelme meg-
zavarodott, ezt senki sem vonhatja kétségbe, és attól tartok, hogy
magányos cellájában tébolyult tombolásban fog megnyilvánulni.
Te pedig rögvest itt is maradhatsz. Nem volt szép tőled, hogy
elhagytad miatta a házunkat, és a vele átélt keserű tapasztalataid
miatt nem fogunk szemrehányást tenni neked.

Kihúzva magát, fejét büszkén felemelve, összeszorított ajkak-
kal állt a kis hercegnő dacosan az öregember előtt, aki magabizto-
san számított arra, hogy a lány meg fogja köszönni neki elnézését
és jóságát.

– Az apámról van szó – válaszolta feszült hangon, villogó
szemeit határozottan nagybátyjára szegezve, aki közben hado-
nászva igyekezett szétoszlatni maga körül a füstfelhőt, hogy a
lány szemeibe nézhessen. – Nem maradhatok egy olyan házban,
ahol ilyen ridegen, szigorúan és szívtelenül ítélkeznek felette.
Még nem vesztettem el a belé vetett hitem, de elveszíthetném, ha
naponta hallanék ilyen szavakat. Ti megítélhetitek a helyzetet egy
olyan nézőpontból, melyek számomra idegenek, és gyermeki kö-
telességem tiltja, hogy én is ilyen nézeteket valljak. Nem harag-
szok ezért rátok, és merem remélni, hogy eljön majd az az idő,
amikor belátjátok tévedéseteket, de ti se haragudjatok rám, ha
nem fogadom el barátságos ajánlkozásotokat.

– Te gyerek, észnél vagy? – kiáltotta bosszúsan Mathias
mester. – Hol akarsz fedelet találni a fejed fölé?

– Apám lakásában. Dolgozni fogok, már vagyok annyi idős,
hogy végre meg kell próbálnom saját magamról gondoskodni.
Ezernyi más emberrel fogom megosztani ezt a sorsot, akik előny-
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ben részesítik a gondokkal terhelt, ámde a családjuktól független
életet.

Az anya, Helene és Konrád valamennyien kérésekkel ostro-
molták, hogy hagyjon fel ezzel a döntésével, és térjen vissza a
régi, szép körülmények közé, de a kis tündér kitartott elhatározása
mellett. Kérte, ne kísérjék el, és vérző szívvel elhagyta a házat,
ahol sok-sok éven át oly boldog életet élt.

Bár tartott a vigasztalan magánytól apja lakásában, de ott le-
galább nem kell napról napra elmarasztaló ítéletet hallgatnia a
szerencsétlenről, ráadásul apja is arra kérte, hogy ne költözzön
vissza rokonaihoz, és ne fogadjon el tőlük alamizsnát.

Amint éppen nyitni akarta lakásának ajtaját, hallotta, hogy egy
lágy hang a nevén szólítja. Megfordult, és egy meglehetősen idős
asszonnyal találta magát szemben, aki az apja lakása melletti szo-
bában lakott.

Margarethe Wiedemann asszony a kis nyugdíjasnak, a ház tu-
lajdonosának állítása szerint „egy szerencsétlen teremtés, aki a
szegények segélypénztárának támogatásából él, mindemellett egy
jóságos, hűséges, jámbor lélek, aki egy légynek sem ártana.”

Rózsika már többször látta ezt az asszonyt, mindeddig azonban
nem volt rá alkalom, hogy beszélgetni kezdjen vele, de ekkor ez a
„jóságos, hűséges, jámbor lélek”, aki már hallott a festő letartóz-
tatásáról és annak indoklásáról is, vigasztalni kezdte.

Rózsika nem utasíthatta vissza az idős asszony meghívását,
hogy térjen be hozzá és igyon vele egy csésze teát. Követte őt, és
hamarosan otthonosan érezte magát, a bár igen egyszerűen, de
meghitten berendezett szobában, ahol szinte kínos rend és tiszta-
ság uralkodott.

Wiedemann asszony hervadozó arcán tettetés, álszenteskedés
és képmutatás látszott. Szürke szemeivel, melyek fényükből és
korábbi frissességükből mit sem veszítettek, olykor igen kárör-
vendő és álnok pillantásokat vetett, ámde Rózsika mindezt nem
vette észre, könnyei még mindig elhomályosították tekintetét.
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Egy súlyos gondok által nyomasztott emberi szív bizalmának
megszerzéséhez az öregasszony kiválóan értett. Ő is hitt a letar-
tóztatott ártatlanságában, ellenségeinek nyomorúságos machináci-
óiban, és abban, hogy hamarosan ki fog szabadulni börtönéből.
Egyetértett a lány elhatározásával, helyeselte, hogy nem maradhat
nagybátyja házában, véleményét számtalan bibliai idézettel tá-
masztotta alá, melyekkel igyekezett vigasztalni és megnyugtatni
Rózsikát. Tudta, hogy Istenben való hitének hangoztatásával el-
nyerheti a szegény lány bizalmát. Röviden: A kis hercegnő bizal-
mát sikerült neki olyan gyorsan és magas fokon elnyerni, hogy a
lány szerencsésnek tartotta, ebben a részvétteljes és megértő asz-
szonyban barátnőre lelni.

Wiedemann asszony ellátta őt néhány jó tanáccsal, néhány
megszívlelendő intéssel tapasztalatainak gazdag tárházából.
Megígérte, igyekszik munkalehetőséget szerezni számára, és
megemlítette, hogy korábban ő maga is dolgozott kézimunkákat
értékesítő üzletek számára.

Azt is meg akarta tudni, hogy Rózsika szíve még szabad-e.
Róza igennel válaszolt erre a kérdésre, mert titkát nem akarta
ilyen gyorsan feltárni, de zavart válasza és elpirulása elárulta a
tapasztalt vénasszonynak, amit az meg akart tudni.

Így üldögéltek hosszú ideig beszélgetve, és Rózsika megköny-
nyebbültnek érezte magát, hogy a részvétteljes asszony előtt fel-
tárhatta szomorú helyzetét. Most legalább volt egy ember, akivel
elbeszélgethetett gondjairól és bánatáról anélkül, hogy attól kellett
volna tartania, hogy szerencsétlen apjával szembeni ellenséges
megnyilvánulásokat kelljen elviselnie.

Már éjfél körül járt, amikor a kis hercegnő elköszönt új barát-
nőjétől. Igen, a bátorító szavak most már megvigasztalták, ismét
azzal az örömteli bizonyossággal tekintett a jövőbe, mely minden,
Istenben bízó, valódi jámbor szívet eláraszt, megpillantván a sötét
éjszakában a távoli derengő fényt.

Vajon az öregasszony is örvendezett azon, hogy ilyen váratla-
nul barátnőre talált? Villogó szemeit látva természetesen ezt gon-
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dolhatta volna bárki, valójában azonban csak győzedelmes örömet
fedezhetett volna fel bennük. Gondolataiba merülve hosszasan
üldögélt összekuporodva ágya szélén. Bizonyára azt fontolgatta,
hogyan segíthetne a lánynak, és miként lehetne elhárítani a festő
elleni igazságtalan vádat. Végül felemelte fejét, még egyszer
örömteli, ámde álnok és gonosz fény villant fel szemeiben, aztán
eloltotta az ágy melletti széken lévő viaszgyertyát, és nem sokkal
ezt követően meglehetősen zajos lélegzése arról árulkodott, hogy
már az igazak álmát alussza.

XIV.

A kemény tél a végét járta. Az elgyengült öreg ezüstfehér sza-
kállát még egyszer haragosan megrázva kiszórta utolsó fehér hó-
pelyheit, aztán elhagyta az országot, amely felett kegyetlen zsar-
nok keménységével uralkodott.

 A tavasz hírnökei énekelve és csiripelve lepték el a tájat, fel-
szabadulva a zsarnok által kovácsolt minden béklyó alól, és a
dermedtségből ébredező élet számtalan illatos virággal díszítve
került elő a tavasz bőségszarujából. Igen, a tavasz elérkezett, a
boldogok felujjongtak, és ezekkel a virágokkal díszítették fel ma-
gukat.

Ámde mennyi szív maradt elzárva előle, annyi bánatot és gon-
dot rejtegetve, hogy öröm számára már nem is maradt szabad hely
bennük. Fülledt cellájában még mindig magányosan és vigaszta-
lanul üldögélt a szikár ember, gyakran rázva meg vadul a vasru-
dakat, aztán ismét magába roskadva sírdogált, mint egy gyermek.

Napról napra kínozták számtalan kérdéssel, vélekedéssel és fe-
nyegetéssel, a legrikítóbb színekkel festve le bűncselekményeinek
képeit és szeme elé tartották. Olyan hanggal illették, melyek a
végítélet harsonáiként hangzottak, és azt állították, hogy ezeken a
képeken ő maga a Júdás. Megtagadták tőle a vigaszt, hogy láthas-
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sa gyermekét, de azt állították, hogy a karjaiba zárhatja, amennyi-
ben hajlandó bevallani bűneit. Ilyenkor felugrott, mint egy halálra
sebzett oroszlán, visszaadta nekik a gúnyt és gyalázatot, de ezzel
csak annyit ért el, hogy kényszerzubbonnyal és megalázó fenyíté-
sekkel fenyegették.

Végül lezárták az aktákat, és a szikár, sápadt arcú, zavart te-
kintetű ember, aki a vasrácson keresztül vágyakozva tekintett ki a
tavaszi égre, nem tudta, hogy vajon vétkesnek vagy vétlennek
ítélték. Semmit sem közöltek vele, senki sem ment a közelébe,
akivel beszélhetett volna helyzetéről, de győzedelmes ábrázatuk-
ról azt olvashatta le, hogy elhatározták meghurcolását, és megta-
lálni vélték azt az eszközt, amellyel végre is hajthatják döntésüket.

Igen, elérkezett a tavasz, és a Nap tündöklő sugarai behatoltak
a szobácskába, ahol Rózsika kora reggeltől késő estig szorgalma-
san dolgozott, hogy színes fonalakból virágokat szőjön. Vérző,
búbánattól és gondoktól kínzott szívébe nem hatoltak be a Nap
sugarai, elveszítette a tavasz áldásainak megértését, mióta saját
tavaszának virágai elhervadtak a sors viharai alatt. Orcáin elvirág-
zottak a rózsák, és szép szemei elveszítették fényüket. Nehéz bo-
rús időt hagyott maga mögött, és csak félelemmel és gondokkal
tekintett a jövő fekete, viharokkal terhelt éjszakájába.

A munkában keresett és talált vigasztalást, de nem tudott véde-
kezni a gondolatoktól, melyek magányában felmerültek benne és
kínozták a lelkét. Beier nyugdíjas, aki gyakran felkereste és elbe-
szélgetett vele, nem csinált titkot abból, hogy apja vétkessége
bizonyítást nyert. A fia mondta ezt el neki, és hozzáfűzte, minden
nap attól tartanak, hogy kitör rajta a téboly, és ilyen esetre minden
rendszabállyal felkészültek.

Hermann nem látogatta meg olyan gyakran mennyasszonyát,
mint ahogyan a lány szerette és elvárhatta volna. Rózsika vigaszra
és támaszra sem talált benne, éppúgy, mint ahogyan családjának
többi tagjában sem, akikkel egyre ritkábban tartott kapcsolatot.

Konrád és Helene is egyre ritkábban látogatták meg, amióta a
kis hercegnő olyan bensőséges kapcsolatban állt Wiedemann asz-
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szonnyal. Sajátosnak és különösnek tartotta, hogy senki sem
akarja elismerni ennek a „hűséges léleknek” az erényeit.

Valóban „hűséges lélek”-nek tartotta, gonoszságtól és hamis-
ságtól mentes szívvel, Istenben bízó, hívő kedéllyel, és a megtört
lány ebben a kedélyben szilárd talajra talált, ami megőrizte őt a
teljes összeomlástól. Hiszen senki sem törődött olyan szeretettel
és áldozatkészséggel a kis hercegnővel, mint ez az idős asszony.
Tényleg senki, még a vőlegénye sem, aki szabad idejét inkább a
gazdag lovagi birtok tulajdonosára fordította.

Ha a lány szemrehányást tett neki, hogy olyan ritkán látogatja
meg, azzal sáncolta el magát, hogy jegyességük titkát szigorúan
őrizni kell, majd olyan bensőséges tekintettel nézett rá, hogy a
lány képtelen volt haragudni rá. Hermann kiválóan értett hozzá,
hogy gyanútlan szívét megtévessze és becsapja. A fiú állításainak
tisztaságába vetett hite következtében annak jellemével kapcsolat-
ban felvetődő minden kétség lepattant róla, a hűséges Konrád
rejtett figyelmeztetései úgyszintén.

Persze, ha tudta volna, hogy mennyi kellemes órát tölthettek
volna el együtt, ha vőlegénye nem a szépséges hölgy budoárjában
időzik, aki még mindig a városban tartózkodott, és személyiségét
továbbra is sötét, titokzatos homály fedte.

Rózsika nem is sejtette az árulást. Bizalommal tekintett kedve-
se szemeibe, és szíve azt suttogta neki, hogy ezek a szemek nem
hazudhatnak, és nem csaphatják be őt.

Mennyire kétkedhetett volna szavainak hihetőségében is, ami-
kor a fiú azt állította, hogy von Wollheim úr, a lovagi birtok gaz-
dag tulajdonosa jobban igénybe veszi őt, mint amennyire kedvére
van, de az üzleti ügyekre való tekintettel alkalmazkodnia kell az
úr kívánságához, és fel kell áldoznia néhány estét, hiszen ezerszer
szívesebben töltené el ezeket szeretett kedvesénél.

Ilyenkor minden esetben hozzáfűzte, hogy nemsokára nem kell
ennyire tekintettel lennie rá, amikor von Wollheim úr már Eleonó-
ra vőlegénye lesz, és ez nemsokára be fog következni. Ezt követő-
en már szorosabb lesz kapcsolata a családdal és az üzleti ügyek-
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kel, és a nemes úr az estéit a családi körben fogja eltölteni, ahol
pillanatnyilag még csak vendégnek számít. És Rózsika miért ne
hitte volna el mindezt?

Nem vette észre a fiú arcán az átvirrasztott éjszakákat, az érzé-
ki szenvedély emésztő izzását, melyek gyakran villantak fel sze-
meiben. A lány együttérzést és részvétet érzett iránta, amikor azt
hazudta neki, mennyire emészti hűségesen és bensőségesen sze-
rető szívét, hogy Rózsikát nem nevezheti mennyasszonyának a
nyilvánosság előtt.

Azt sem akarta, hogy a szomszédos öregasszony megtudja ezt
a titkot, azt is kinyilvánította, amit Helene és Konrád is gyakran
emlegetett, hogy a maga részéről nem lenne akkora bizalommal
iránta, mint azt Rózsika teszi.

Teljesen felesleges volt, ezt tiltani neki, hiszen Wiedemann
asszony sohasem érdeklődött, milyen kapcsolatban van az elegáns
fiatalúrral. Tudta, hogy ez az úr a kis hercegnő unokatestvére, és
sohasem igyekezett megtudni olyan titkokat, melyeket a lány sza-
bad akaratából nem szándékozott közölni vele.

A tavasz tényleg elérkezett, és azok a szívek, melyek érzékel-
ték áldásait, fürödtek a nap sugaraiban, és feldíszítették környe-
zetüket illatos virágaival.

Napfényes vasárnap reggel volt, egyike azoknak a pompás, ta-
vaszi vasárnapoknak, amikor a természet ünneplő, mennyasszonyi
ruhában pompázik, és az elkeseredett lelkek is a mennyországban
érzik magukat.

Mathias mester vasárnapi öltönyében kilépett a templomból a
kis nyugdíjas kíséretében, hogy amaz véleményt mondjon néhány
ritka és értékes, a közeli napokban kapott galamb röptetéséről.

Csend és békesség volt a mester házában, a nap ragyogó fé-
nyével melegen sütött be a lakószoba nyitott ablakán. Helene és
az anya beléptek a szobába, de rögvest távoztak is, miután futólag
válaszoltak a kisöreg üdvözlő szavaira. Konrád is komoly volt és
elgondolkodó, annyira hallgatag és szétszórt, hogy Mathias mester
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nem tudta visszatartani a kérdést, mi történt távolléte közben,
hogy csak zavarodott arcokat lát.

 Konrád kitért a határozott válasz elől. Odahozta a likőrös üve-
get, és megkínálta egy kis szíverősítővel a vendéget, aki közben
szorgalmasan pucolta a szemüvegét, és néhány köszönő szóval
elfogadta azt.

– Na, többé már nem olyan a hangulat a házamban, mint ko-
rábban volt – mondta a mester, és szomorú árny suhant végig az
arcán. – Mindenki a kis hercegnőt hiányolja, vele együtt a régi
vidámság is elhagyta a házat. Nem így van, Konrád?

– Ez bizony lehetséges – sóhajtott fel a fiatalember.

– Sajnos ezen nem változtathatok – folytatta Mathias mester.
– Nem kényszeríthetem a lányt, hogy fejet hajtson előttünk. Az
utóbbi időben már nem is törődik velünk, már annak sem örül, ha
meglátogatjuk.

– Ez az álszent vénasszonnyal való barátságának a következ-
ménye – mondta Konrád bosszúsan. – Az ég tudja…

– A Wiedemann asszonyra gondol? – vágott gyorsan a szavá-
ba a kisöreg. – Ó, az az asszony egy jóságos, hűséges, valóban
jámbor lélek. Nem hinném, fiatalúr, ő nem állhat a kis hercegnő és
családja között. Egészen biztosan nem.

Konrád a vállát vonogatta, apja pedig enyhén a fejét ingatta.
Úgy tűnt, egyikük sem hisz barátjuk kijelentésében.

A nyugdíjas megkínálta őket egy csippentésnyi tubákkal, kor-
tyolgatott a poharából, aztán keresztbe vetette apró lábait, és mi-
után így kényelembe helyezte magát és szemüvegét feltolta okos
szemei elé, majd folytatta:

– Megmondom én maguknak, hogy Rózsika miért szakított a
családjával. A szegény gyermek a legbensőségesebb meggyőző-
déssel hisz apja ártatlanságában, de Wiedemann asszonyságon
kívül egyetlen emberi lélekre sem lelt, mely osztozik vele ebben a
hitében.
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– És éppen ezért álszent az a vénasszony – szólalt meg Kon-
rád bosszúsan.

– Elnézést, de ezt nem hiszem el. Osztozik Rózsika hitében és
reménységeiben, amit én igen természetesnek és érthetőnek tar-
tok. A tényeket nem ismeri, tanúként mindössze egyetlen alka-
lommal hallgatták ki, és a vizsgálóbíró minden bizonnyal nem
mutatta meg neki az aktákat. Azért hisz a letartóztatott ártatlansá-
gában, mert csak annak az állásfoglalásnak az alapján ítélheti meg
a helyzetet, amit a kis hercegnőtől hallott. Mi valamennyien, akik
jobban ismerjük a tényeket, és objektíven, pártatlanul ítélhetjük
meg a helyzetet, nem erősíthetjük meg a lány reménységeit, két-
kedéseink megkeserítik az egyébként is súlyosan terhelt szívét.

– Szerintem is így van – mondta Mathias mester elmélyedve
gondolataiban, miközben pipáját tömte. – Nekem viszont az a
véleményem, hogy jobb lenne Rózsikát felkészíteni az elkerülhe-
tetlen sorscsapásra. Gyermeteg ostobaság, hogy ezért haragszik
ránk. Amint kimondják az ítéletet, úgyis vissza kell térnie hoz-
zánk.

– Nem fogja megtenni – jegyezte meg Konrád halkan.

– Tényleg nem? – fortyant fel a mester haragosan. – Na, ha
tényleg így történik, akkor nem tudok segíteni rajta, akkor kény-
telen leszek a sorsára hagyni. Nem kéne azt hinni, hogy ez a
gyermek ilyen ostoba lehet. Egy olyan ember sorsa feletti bánat
miatt, akinek semmiféle köszönettel és szeretettel nem tartozik, és
aki csak a neve szerint az apja, akinek ajkairól sohasem hallott
egy kedves szót, képes összeveszni a családjával, ahol felnevelke-
dett… Na, nem is akarom tovább bosszantani magam, már eddig
is eleget mérgelődtem. Majd meg lesznek a saját tapasztalatai, ha
nem akar ránk hallgatni, akkor tapasztalnia kell. Teljes bizalmát
Hermannak szenteli – na, jó napot, az a fickó gyalázatosan át
fogja verni. Aljas fajta, hallani sem akarok róla. Múlt ősszel, ami-
kor minden áron el akarta távolítani Hugót, akkor meg tudott láto-
gatni engem a bankár, puha glaszékesztyűjével simogatta a sza-
kállamat, most meg már azt sem tudja, hogy hol lakok. Annak
idején meghívott, szemrehányásokat tett, hogy nem járok hozzá
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látogatóba, és amikor nemsokára elmentem hozzá, elnézést kért
azzal, hogy nem ér rá, de ha háromkor visszajönnék, és meginnák
vele egy csésze kávét… Ugyan már, miért is bosszankodok én
ezen, mindezt előre láthattam volna!

A nyugdíjas ajkai körül gúnyos mosoly jelent meg.

– Aki egy bankár szalonjában akar táncolni, annak jobb, ha
cipőtalpából nem állnak ki szögek – mondta gúnyosan. – Von
Wollheim úr, a lovagi birtok tulajdonosa naponta vendég a fivére
házában.

– Igen, ő jobban passzol az előkelő házba, mint én, a szerény
kézműves.

– Hermann unokatestvérem hétköznapi embereknek kegyes-
kedik nevezni bennünket – vetette közbe Konrád.

– Az a széltoló végül még azzal is eldicsekszik, hogy szeren-
csés gyereknek született – zsörtölődött Mathias Bauerband, ha-
talmas füstfelhőt pöfékelve ki maga elé. – Nem tett ő ezért sem-
mit, és azt sem értem, mennyiben lenne az ő érdeme, hogy teli
zsebére csaphat, és a pénzével dicsekedhet. Nagyon elmélyült
kapcsolatban lehet a lovagi birtok tulajdonosával. Azt hallottam,
hogy a vendéglőben éjszakáznak, és csak pezsgőt isznak. Na, amit
még nem tud, azt megtudhatja abban a díszes társaságban, de any-
nyi biztos, semmi jó nincs abban, amit ott tanulhat.

– Igen, tényleg sokat költekeznek – mondta a kisöreg elgon-
dolkodva –, viszont bizonyára sokat is keresnek. Már rájöttem,
hogy miért tartózkodik itt von Wollheim úr ősz óta.

Óvatosan kinyitotta tubákos szelencéjét, titokzatosan elmoso-
lyodott, majd zajosan felszippantott egy csipetnyit.

– Az úr birtokokat és házakat vásárolt fel, állítólag a bankár is
sokat vett magas áron.

– Valóban, ezt én is hallottam – válaszolta Mathias mester.

– És azt is tudja, hogy mi célból?
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– Arról fogalmam sincs.

– Vasutat akarnak építeni.

– Na, Isten áldását rájuk! – mondta az öregember, felvonva
szemöldökét. – Hát Theodor fivéremnek teljesen elment az esze?

A kisöreg igen komoly, egyet nem értő képpel rázta meg a fe-
jét.

– Hát ez kérdéses – válaszolta szemrehányóan. – A bankár
okos ember, és ha nem tudná, hogy a vasút milliomossá teheti,
nem nyújtogatná utána a kezét. Vasút közvetlenül a fővárosba.
Azt beszélik, már csak a kormány engedélyére várnak, hogy
azonnal megkezdjék a terv kivitelezését.

– Tehát projektmenedzser lett az előkelő úrból – jegyezte
meg gúnyos hangon Mathias Bauerband, akinek nem derengett,
hogy az államon kívül más is nyereségesen építhet vasutat és or-
szágutat.

– Na, hát felőlem! A nagy falat reménye némelyeket őrültsé-
gekre késztet, melyek aztán koldusbotra juttathatják. Talán von
Wollheim úr még előkelő fivérem büszke lányát is el fogja venni
feleségül, aztán már csak érdemrendek és címek fognak hiányozni
a bankárnak.

– Amit rövid időn belül valószínűleg meg is fog kapni – fűzte
hozzá a nyugdíjas.

Mathias mester felállt, és gondolataiba mélyedve elkezdett fel-
alá járkálni. A fényes perspektíva, amit Beier jósolt a bankár szá-
mára, nem vakította el, csak a szép kép hátoldalát látta, a koldus-
tarisznyát.

– Ráadásul a másik fivérem meg a börtönben van – sóhajtott
fel mélyen, szorongó kebléből.

– Vagy a bolondok házában! Theodor Bauerband úr a fiam
elmondása szerint a vádlott ügyvédjének arra hívta fel figyelmét,
hogy ügyfelének egészséges értelmi képessége igencsak kérdéses,
és orvosi szakvéleményt kellene beszerezni. Pillanatnyilag még
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nagyon kérdéses, hogy ezzel eredményt lehetne-e elérni. A vizs-
gálóbíró tagadja, hogy a vádlott szellemileg leépült lenne. Izgága,
egzaltált embernek tartja, és határozottan elveti elméjének beteg-
ségét.

– Annál rosszabb a helyzet – mondta Mathias mester. Ha a
bűncselekményt nem tébolyult állapotban, hanem teljesen észnél
követte el, akkor azzal az egész családra vet rossz fényt. Egyelőre
annak örülök, hogy az ügy végre ítélethozatalra megérett állapot-
ba került. Végül is ugye nem találtak meggyőző bizonyítékot arra,
hogy ő lett volna az elkövető?

– Kivéve a drágaköveket.

– Akkor remélhető, hogy bizonyíték hiányában felmentik. Ha
ez megtörténik, azonnal el kell hagynia a várost.

– Kényszeríteni lehetne erre?

– Aligha, de úgy gondolom, eléggé indokolt lesz belátnia,
hogy a körülményei erre kényszerítik.

– Most a tisztességére hivatkozik, az előbb meg tébolyultnak
nevezte. Nem tartom titokban, hogy engem nemigen érdekel a
festő, a sorsa meglehetősen közömbös számomra. Elveszett em-
bernek tartom. Elveszett a családja és az egész társadalom számá-
ra is. A kis hercegnőt azonban sajnálom, apja miatt halálra fogja
emészteni magát, ki fog tartani mellette nélkülözésben és nyomo-
rúságban, pusztán csak azért, mert jóságos, jámbor szíve azt su-
gallja, hogy szeretettel és engedelmességgel tartozik neki. Apja
megtiltotta, hogy alamizsnát fogadjon el a családjától, azt paran-
csolta, maradjon a lakásában, és munkával keresse meg a létfenn-
tartásához szükséges pénzt. Ő pedig engedelmeskedik ennek a
parancsnak annak ellenére, hogy be kell látnia, így előbb-utóbb a
sírba kerül.

– De miért? – kiáltott fel haragosan a mester.

– Azért, mert Wiedemann asszony a családja ellen hecceli –
mondta Konrád, izzó tekintettel nézve a kisöregre, akinek nem
tudta megbocsátani, hogy védelmébe veszi azt a némbert. – Tu-
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dom, mi a véleménye rólunk annak a nőnek, már a szemeiből is
kiolvashatom, ha ránézek.

Mathias Bauerband kérdő tekintettel nézett a nyugdíjasra,
mintha tőle várna választ erre a megjegyzésre, de Beier hallgatott,
csak energikusan hadonászott, majd a vállát vonogatta, mintha azt
akarná mondani, már kinyilvánította a véleményét, és nem várható
el tőle, hogy megismételje.

A beszélgetés ebben a pillanatban félbeszakadt, mert belépett
az anya, akinek zavart ábrázata férjének gondolatait hirtelen más
irányba terelte.

Az asszony olyan bátortalanul és riadtan ment el a férje mel-
lett, hogy Konrád, aki az ablaknál állt és nézte anyját, kénytelen
volt felnevetni.

– Most láthatod, hogy milyen hatalmas tekintélyed van az
asszonyok előtt – mondta, apjához fordulva. – Úgy tűnik, a mama
alapjában véve legszívesebben titokban tartana egy örömteli ese-
ményt, mert attól tart, ha elmondaná, első pillanatban nem is tar-
tanád olyan kellemesnek.

Az öregember, aki nagy igyekezettel burkolta füstfelhőbe ma-
gát, összeráncolta homlokát. A bevezetés nem tetszett neki, nem
kedvelte a titkokat a családban, és legkevésbé az olyanokat, me-
lyeket csak reszketéssel és félelemmel lehetett leleplezni.

– Strom úr járt itt tegnap este – szólalt meg ismét Konrád. Az
anya bólintott hozzá, mintha bátorítani és biztatni akarná, hogy
folytassa. – Azt hitte, hogy találkozni tud veled.

– Úgy? És mit akart? – kérdezte Mathias mester, akinek fel-
derült az arca, miközben szeme sarkának sajátos kacsintása arról
árulkodott, hogy nagy igyekezettel próbálkozik derűjét hideg,
szigorú ábrázat mögé rejteni.

– Tényleg, mit is akart? – ismételte meg Konrád, kutakodó
tekintettel nézve a kisöregre, aki távozni készült. – Maradjon csak,
doktor úr, nincs itt szó semmiféle államtitokról, ráadásul ön csalá-
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dunk őszinte barátja! Első segédünk lényében és viselkedésében
észrevettél valami változást, apám?

– Hát persze – válaszolta Mathias Bauerband derűsen. – Az
utóbbi időben gondosabban öltözködik, csendesebb és komolyabb
lett, három helyett dolgozik, és nem mer Helene lányom szemébe
nézni.

Az anya összekulcsolta kezeit és csillogó szemekkel nézett fel
az öregúrra, aki mindezt olyan derűs és vidám hangon mondta,
mintha igencsak örülne ezeknek a változásoknak.

– Helene is megkomolyodott és csendesebbé vált – egészí-
tette ki Konrád –, de tegnap este…

– Úgy járt a szája, mint egy malomkerék! – vágott a szavába
nevetve Mathias mester. – Ó, ezt nagyon is élénken el tudom kép-
zelni, nincs igazam Käthe? Te meg pont úgy viselkedtél, mintha a
te kezed kértem volna meg.

Bensőséges pillantással nyújtotta felesége felé a kezét. Az asz-
szony átkarolta és végtelen szeretettel nézett a szemeibe.

– Olyan jó ember ő, Mathias – mondta halkan, mintha még
mindig nem lenne teljesen biztos a dolgában, de úgy érezné, hogy
a kérő szószólójaként kell fellépnie. – Hűséges és derék ember, és
tegnapelőtt kisebb összeget nyert a lottón, ebből rendeznék be a
háztartásukat, és szükséges műhelyfelszerelést is tudnának vásá-
rolni.

– Ej, ej, na még ez is! – tréfálkozott az öregember, és még a
napsugár sem lehetett derűsebb odakint, mint a szívében sugárzó
napsugár, mely még a hűséges szemein is látszott. – Na, a háztar-
tást mi majd berendezzük nekik, ebbe kénytelen lesz beletörődni,
a szerszámokat meg majd szintén megveszem neki, ha már önálló
mester akar lenni.

– Strom odakint várakozik, Mathias, hogy beszélhessen ve-
led.
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– Úgy? Hát ezt rögtön mondhattad volna! – kiáltott fel a
mester, az ajtó felé igyekezvén. – Na, csak befelé, öreglegény, és
nem is kell sokat szövegelned. Mindig is kedveltelek, Strom, gon-
dolom, ahol a szív beszél, ott a szavak feleslegesek! Tehát sok
szerencsét és áldás rátok, a többiről meg majd később beszélünk!
Gratulálok, legyél továbbra is rendes, derék fickó! Ezer örömmel
adom hozzád a gyermekemet!

Az egyre inkább elvörösödő fiatalt széles keblére vonta, majd
megcsókolta a lányát és a feleségét, megrázta fia és a kis nyugdí-
jas kezét, megakadályozva őt ezzel, hogy tovább hadonásszon.

– Ma délután poharak csengésével fogjuk beharangozni az
eljegyzést! – kiáltotta a jegyespárnak mondott számtalan jókíván-
ság közben. – Käthe, van egy adag pompás bólé a vendégeknek?
Délután a doktor úr is bizonyára meg fog tisztelni bennünket,
ugye?

– Természetesen, boldogan, nagyon hálás vagyok az invitálá-
sért – dadogta a kisöreg, csillogó homlokát dörzsölgetve, melyet
bearanyozott a napsugár.

– És ha szabad kérnem, fiát, a gyakornokot is meghívnám.

– Ez nagy megtiszteltetés lesz a számára.

– A megtiszteltetés minket fog érni! Rendben, azt hiszem,
hogy vidám ünneplésre számíthatunk!

– Bárcsak a kis hercegnőt is meghívnád! – szólalt meg az
anya, kérlelő hangon.

Az öregember, aki ismét járkálni kezdett a szobában, erre
megállt, az ablakon át elgondolkodva kitekintett a tavaszi virá-
goktól pompázó kertbe.

Helene csatlakozott anyja kéréséhez, Konrád és a nyugdíjas
pedig ajánlkoztak, hogy a meghívásról értesítik a kis hercegnőt.

– Nem! – szólalt meg Mathias Bauerband, kezével a homlo-
kát dörzsölve. – Ezt magamnak kell megtennem, de kétlem, hogy
el fogja fogadni a meghívást. Igen, ebéd után elmegyek hozzá, és
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elmondom neki, hogy még mindig tiszta szívből szeretjük őt, és
ezen a napon nem hiányozhat családi körünkből.

Vajon a lánnyal kapcsolatos emlékei ebben a pillanatban olyan
fájdalmasak voltak számára, hogy azt kívánta, egyedül lehessen
vele, és a múlt képei még egyszer elsuhanhassanak lelki szemei
előtt?

A nyugdíjast kikísérte a kapuig és nézte, amint amaz az utcán
szapora léptekkel lefelé haladva kezével hadonászott. Aztán visz-
szavonult a kertbe, ahol Konrád elmélázva sétált a dúsan virágzó
fák alatt. Tudta, hogy a fia milyen képekkel van elfoglalva, de
ezekről nem akart beszélgetni vele, hiszen fiának lelki sebei nem
gyógyulhatnak be, ha mindig közbeszól.

Ebéd után fogta kalapját és botját, nehéz útra készülődve. Ag-
godalmát, hogy el lesz utasítva, nem tudta elfojtani. Jól ismerte a
kis hercegnő makacsságát, és azt is tudta, hogy a lány haragszik
rá.

Borús képe felderült, amint belépett a lány szobácskájába. At-
tól tartott, hogy szegényes környezetben, szükségben és nyomorú-
ságos körülmények között fogja találni. Érzékeny szívének jól
esett észrevenni, hogy bizonyos mértékig meghitt környezetben
találja őt, akit még mindig a lányának tekintett.

A kis hercegnő meglepődve felemelkedett, és letette a hímzést.
Mosoly suhant végig sápadt arcán, de ezt a futó napsugarat hama-
rosan ismét sötét árnyak követték. Az öregember kezet nyújtott
neki, megható szeretettel nézve rá, majd futó pillantást vetett a
hímzésre, mely a lány előtt hevert az asztalon.

– Ma kis ünnepség lesz családi körünkben – szólalt meg, és
egyébként érdes hangja lágy és szimpatikus hangzásúvá vált. – Te
sem hiányozhatsz, nélküled örömünk nem lenne teljes.

Rózsika sötét szemeivel kérdő tekintettel nézett rá, kis keze,
mely még mindig az öreg kezében volt, megreszketett.

– Helene eljegyzését ünnepli Strom úrral – folytatta a mester.
– Valamennyien nagyon szeretnénk, ha te is ott lennél velünk.



250

Nem csak ma, hanem mindaddig, míg végül egy férfi keze mir-
tuszágat tűz a hajadba.

A kis hercegnő fájdalmasan ingatta fejecskéjét.

– A jegyespárnak tiszta szívből az ég gazdag áldását kívánom
– válaszolta reszkető hangon. – Természetesen bensőséges öröm-
mel együtt érzek szeretett, jóságos Helenénk boldogságával.

– Ugye eljössz, és saját magad fogod ezt elmondani neki
kedves gyermekem?

– Mi keresnivalóm lenne nekem vidám és boldog emberek
társaságában? Nem, bácsikám, mások boldogsága és öröme fáj-
dalmas lenne számomra, és borús hangulatom rossz hatással lenne
a többiek derűjére.

– Nem volna szabad így beszélned.

– Bárcsak Isten úgy akarná, hogy szívem ismét feltáruljon az
öröm előtt.

Az öregember a fejét csóválta, a bosszúság kezdte indulatba
hozni, de erőszakkal elnyomta ezt az érzést.

– A bánat és a gondok megváltoztathatják apád sorsát? – kér-
dezte. – Még mindig nem gyógyultál ki az ostoba gondolatból,
hogy mi, a fivérei vétkesek lennénk a sorsában? Miért haragszol
ránk? Miért kerülöd a házunkat, melyhez ezernyi emlék fűz vidám
gyermekkorodból? Miért tartasz ki olyan önfejűen amellett, hogy
elszigeteled magad, és alantas munkával rongálod az egészséged?
Nem teszek szemrehányást azért, hogy annak idején követted
apádat, gondolom, a természet hangja erősebb volt, mint kötődé-
sed mihozzánk, akiket joggal nevezhetnél a szüleidnek. Igen,
mindezt feltételezem és meg is bocsátom, de miért nem akartál
visszatérni hozzánk, amikor magadra maradtál? Miért nem en-
gedsz még most sem a kérésünknek? Nézd, kedves, szegény
gyermekem, ami apádat illeti, úgy…

– Ne beszélj róla – kérlelte a lány. Te elítéled őt, képtelen
vagy elhinni, hogy ártatlan.
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– Erre tényleg képtelen vagyok – válaszolta Mathias mester.
– Nem akarok hazudni, bármennyire is szeretnélek vigasztalni és
bátorítani. Ha nem találták volna meg nála azokat a drágaköveket!
De igazad van, ne is beszéljünk erről, a következő napokban el
fog dőlni, hogy az esküdtek hisznek-e, vagy sem ártatlanságában.
Ha felmentik, és sorsod ismét össze akarod kötni az övével…

– Igen, így fogok tenni, bácsikám, nem fogom elhagyni őt.

– És mit szól mindehhez a vőlegényed?

A kis hercegnő mindkét kezét a keblére szorítva mélyen felsó-
hajtott.

– Nem tudom – válaszolta. – Egyáltalán nem tudom, hogy
ebből mi lesz. Olykor úgy tűnik számomra, mintha mindez egy
zavaros álom lenne, amelyből hamarosan felébredek.

– Szegény gyermek!

– Igen, amióta elhagytam a házad, szegény és boldogtalan
vagyok – zokogott fel a lány, és a sötét szemeiből feltörő könnyek
akadálytalanul peregtek végig sápadt arcán. – Szegény vagyok és
boldogtalan, de nem kell mindenki sorsának beteljesednie? Bácsi-
kám, feltárom előtted a szívem, és engedem, hogy lelkem mélyére
tekintsél, és tudom, titokban fogod tartani, amit most megtudsz,
ha megkérlek rá.

Az öregember bólintott és gondokkal terhelt fejét a karjára tá-
masztotta. Fogalma sem volt a rá váró meglepő felfedezésekről.

– Végtelenül boldog voltam családod köreiben, és utolsó le-
heletemig köszönöm valamennyieteknek, hogy olyan örömteli
napokat teremtettetek nekem – szólalt meg ismét gondolataiból
felriadva a kis hercegnő. – Gyerekek voltunk, a gyermekévek
pedig egyre fogytak, szíveinkben a bimbók kinyíltak, és elkez-
dődtek a titokzatos vágyak, sejtelmek, kívánságok és remények,
melyek megelőzik az élet tavaszát. Konrád szívből kedvelt engem,
ezt jól tudtam, de ő csak a testvérem akart lenni, nem akart bete-
kinteni szívem mélyére, nem küldte oda a szerelem napsugarait,
amitől minden bimbó kinyílt volna.
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Mathias mester hevesen felkapta a fejét, hűséges szemeiből
belülről fakadó öröm sugárzott.

– Kedves, drága gyermekem – szólalt meg, de a kis hercegnő
olyan könyörgő tekintettel nézett rá, hogy nem merte kimondani a
nyelvére toluló szavakat.

– Ennek titokban kell maradnia – folytatta Rózsika. – Ígérd
meg nekem, bácsikám, ő sohasem tudhatja meg ezt! Miért nem
akarta annak idején kiolvasni a szemeimből? Miért várt vele ad-
dig, míg végül másnak a mennyasszonya lettem? Szerettem őt, de
arra gondoltam, hogy mivel ő csak a bátyám akar lenni, akkor én
sem lehetek más a számára, csak a húga. Lassacskán rászoktam
erre a gondolatra, Hermann pedig elnyerte a szívem.

– És elszédített! – szakította őt félbe Mathias Bauerband fel-
indultan. – Be fog csapni téged, hidd el nekem, Rózsika, az ő sze-
relme nem több mint pillanatnyi mámor.

– Nem, bácsikám, én megbízok benne, és bár vannak olyan
tulajdonságai, melyek nem tetszenek nekem, és olykor kétségek
merülnek fel lelkemben, de mégiscsak a vőlegényem. Hűséget és
szerelmet esküdtem neki egész életemre. Tudom, hogy Konrád
most szenved, nem tud elfelejteni, és fájdalma mindannyiszor
fellángol, ahányszor csak meglát, de képtelen vagyok segíteni
rajta. Minden másként történt volna, ha ezt korábban is tudtam
volna. De nem így történt, és a sorsába mindenkinek bele kell
törődnie. Hermann nem fog becsapni engem, de attól tartok, túl
gyenge lesz ahhoz, hogy elhárítsa a közöttünk lévő egyre nagyobb
korlátokat, és az is lehet, hogy a sors akarata így.

Az öregember ismét megrázta a fejét, és sötét felhő suhant vé-
gig hűséges arcán. Képtelen volt felfogni, hogy Rózsika nem
akarja széttépni ezeket a béklyókat, melyek annyira nyomasztó
hatással vannak rá, hiszen egyetlen szóval megtehetné. Csak meg
kellene ragadnia hajójának kormányát és biztonságos kikötőbe
lavíroznia, most pedig akaratlanul hagyja a sziklaszirtek felé sod-
ródni, ahol menthetetlenül szét fog roncsolódni.
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– A szülei soha nem fognak beleegyezni ebbe a kapcsolatba –
szólalt meg –, és hamar bele fog fáradni a küzdelembe és az úri
társaság előítéletébe. Rózsika, térj vissza hozzánk! Tárt karokkal
szerető szívvel várunk rád.

– És a becsületem?

– Az megmarad mindenek felett.

– És a lelkiismeretem?

– Senki sem tehet szemrehányást neked.

– Ámde mégis szószegés és árulás lenne, bácsikám. Esküm
mellett a végsőkig ki kell tartanom.

Az öregember képtelen volt nyugodtan maradni a székén, jár-
kálnia kellett a szobában, hogy némi mozgáshoz jusson. Kinyi-
totta az ablakot, és mélyet lélegzett. Mázsás súly terhelte a keblét,
megnehezítve a lélegzését.

– Ha Konrád tudná mindezt! – mondta halkan. – Életre-
halálra megküzdene vetélytársával. Utolsó leheletéig küzdene
vele. Rózsika, úgy vélem, hogy saját lelkiismeretednek kellene azt
mondania…

– Azt súgja nekem, hogy eskümet nem szeghetem meg.

– Annak ellenére, hogy tudod, a vőlegényed szakítani fog
veled?

– Tudhatom én ezt? Semmi esetre sem, bácsikám. És miről
gondolod, hogy nem szeretem őt?

– Ez nem igazi, valódi szerelem!

– Ha nem az lenne, nem mondtam volna igent neki.

– Nem, gyermekem, ez nem az. Tedd csak fel saját magadnak
a kérdést, hogy tényleg boldog vagy-e!

– Ha nem olyan mértékben, mint lehetnék és kellene, annak
csupán az lehet az oka, hogy elhagyatottnak érzem magam. Talán
túl sokat várok el, ezért igyekszek szerényebb lenni.
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– Na, gyere velem, Rózsika! – mondta Mathias mester, el-
mélkedéséből felocsúdva. – Később majd még beszélhetünk erről,
és te is megértőbb leszel.

Ezen szavainál közelebb lépett hozzá, de Rózsika védekezően
maga elé tartotta kezeit, és szép szemeinek könyörgő tekintetével
ismét úgy nézett rá, hogy az öreg képtelen volt haragudni.

– Nem és nem – ismételte meg Rózsika, bár reszkető hangon
–, mert nem tehetem. Képtelen lennék vidám lenni, bácsikám, és a
fiad miatt is jobb, ha nem megyek veled. Hamarabb lesz képes
elfelejteni, ha távol maradok tőle. Abban pedig határozottan bí-
zok, hogy titokban fogod tartani, amit most elmondtam neked.
Egy olyan emberi szív titka ez, mely kénytelen a sors rendelkezé-
se miatt meghajolni, tűrni és lemondani.

Közelebb lépett az öregemberhez, megragadta annak kezét, és
gyermeteg, szeretetteljes tekintettel nézett annak tiszta, őszinte
szemeibe.

– Nem haragudhatsz rám ezért – folytatta. – Minden úgy tör-
tént, ahogyan történnie kellett. Mi haszna lenne, ha belenyúlnánk
egy szív vérző sebeibe? Az idő lassacskán majd meggyógyítja azt
a szívet. Konrád el fog felejteni engem, és majd egy másik, hűsé-
ges lányt fog meghódítani. Én pedig… ó, nagyon remélem, hogy
Hermann mellett igazán boldog lehetek! És ha nem így történne,
ha egyesített erőink túl gyengék lennének, lerombolni a korláto-
kat, nos, hát akkor türelmesen fogok lemondani, és örülni fogok
annak boldogságának, akit szeretek.

Az öregember lehorgasztotta a fejét, hosszasan, elmélyedve
álldogált ott, és egy ideig képtelen volt megszólalni. Mit is vála-
szolhatott volna? Csak csodálta a bátorságot és türelmet, amivel
ez a szép lány elviselte a súlyos sorscsapásokat. Lelke mélyén
kénytelen volt igazat adni neki akkor is, ha józan értelme tiltako-
zott ellene.

Hermann mennyasszonya volt, szerelmet és hűséget esküdött
neki, és mindaddig be kell tartania esküjét, míg a fiú meg nem
szegi a sajátját. Így mégiscsak jobb, ha Konrád nem tudja meg a
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lány szívének titkát, és Rózsika távol marad tőle, így képe egyre
távolabb, a háttérbe szorul.

Mathias mester még egyszer megpróbálta rábírni elhatározásá-
nak megváltoztatására, de ahogyan számított is rá, a lány határo-
zott nyugalommal kitartott mellette. Megbízta őt, adja át üdvöz-
letét hozzátartozóinak, és arra kérte, hogy vidám köreikben gon-
doljanak rá, és látogassa meg megint, ha ráér, aztán kényszeredett
mosollyal az ajtóig kísérte, ahol elköszönt tőle.

Az öregember gondolataiba mélyedve ment lefelé a meredek
lépcsőn, és teljesen más hangulatban hagyta el a házat, mint ami-
lyennel érkezett. Most már nem haragudott a kis hercegnőre, mi-
után részletesen megismerte boldogtalanságát, és ez mély fájda-
lommal töltötte el a lelkét.

Igen, mennyire másként történt volna minden, ha Konrád fel-
fedezte volna saját boldogságának lehetőségét a lány szemeiben,
akinek talán igaza van. Nem biztos, hogy ez így marad. A sötét
felhők mögött még mindig ott ragyog a nap. Talán nincs is távol
az a pillanat, amikor vakító sugarai áttörnek a sötét leplen.

Talán! Ki tudhatja, mit hozhat a jövő.

Odafent a meghitt szobácskájában üldögélt Rózsika, és szép
arcát kezeibe temetve keservesen sírdogált.

XV.

Ugyanakkor, amikor Mathias mester házában vidáman ünne-
pelték az eljegyzést, Hermann a lovagi birtok tulajdonosának, von
Wollheim úrnak az elegáns szalonjában ült.

Az asztalon félig kiürült palackok és poharak között ott állt a
rulett, és von Wollheim a kis elefántcsont golyóval játszadozott,
amit könnyed mozdulattal gurított ide-oda az abroszon.
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– Így van ez, barátom – szólalt meg –, és ezért kértem, hogy
ma délután látogasson meg engem. Egyre inkább magányosnak
érzem magam. Olyan érzés ez, amit eddig nem ismertem. Elra-
bolja a lelkem békességét, és elmém éleslátását. Véget kell vet-
nem ennek a bizonytalanság és aggodalom közti lebegésnek.

– És én észre is vetem az igyekezetét – válaszolta Hermann,
lepöccintve szivarjáról a hamut. – Bevallom őszintén, hogy meg-
nyilvánulásai nem leptek meg, már régen fel voltam készülve
ezekre.

– Valóban számíthatott rájuk – folytatta Wollheim. Azt hi-
szem, alkalmanként tettem is utalásokat, melyek elárulhatták kí-
vánságaimat és reményeimet. És tévednem kellene, ha Eleonóra
szemeiben nem vettem volna észre valamit, ami alkalmas arra,
hogy bátorkodjak megtenni ezt a lépést. Talán bizonyosságot
nyújthatna nekem erről.

Kérdő tekintettel nézett a fiatalúrra, és alattomos mosoly su-
hant végig csinos arcán, amint Hermann zavartan lesütötte a sze-
meit.

– Kétségtelenül osztom a nézetét – válaszolta a fiatalember,
aki ebben a pillanatban visszaemlékezett arra, hogy apja néhány
nappal ezelőtt említést tett von Bentheim gróf érkezéséről a közeli
napokban, akinek visszajelezte, szívesen fogadja látogatását. –
Megengedi, hogy közlését megemlítsem családi körünkben?

 – Nem, ezt semmiképpen sem kívánom – válaszolta gyorsan
Wollheim. A férfi legyen ura magának, nekem nincs szükségem
gyámra. Holnap beszélni fogok az apjával. Csak anyja irántam
érzett véleményével kapcsolatban vannak még kétségeim. A hölgy
illedelmes és udvarias, de rideg és tartózkodó. Sajnos kénytelen
vagyok úgy vélni, hogy nem sikerült megnyernem a szívét.

– Ez ne okozzon gondot önnek…

– Ámde mégis, barátom. A családi tanácsban az anya véle-
ményének gyakran döntő súlya van, és megfigyelésem szerint azt
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hiszem, kénytelen vagyok feltételezni, hogy az önök házában ez a
helyzet.

– Azonban ha apám, Eleonóra és én önre szavazunk, akkor
megvan a többsége – válaszolta Hermann, aki még mindig nem
tudott teljes mértékben úrrá lenni zavarán. – Ezen kívül azt is
tudnia kell, hogy anyám mindenkivel, még a saját hozzátartozói-
val szemben is ilyen rideg tartózkodást tanúsít.

– A szerencse a jelenlévőket részesíti előnyben – válaszolta
erre büszke öntudattal Wollheim, szőke szakállát simogatva.  –
Merész leszek, és remélem, hogy győzni fogok. Erről ennyit. Nos,
mi a helyzet, játszunk egyet?

– Ma nem.

– Mi van barátom, hirtelen hűtlen lett a zászlóhoz? – kérdezte
Wollheim csendes gúnnyal, szúrós tekintettel nézve a fiatalember-
re. – Azt hittem, kellemesnek fogja találni a javaslatomat.

– Később talán, de most nem – mondta Hermann elutasító
mozdulattal. – Őszintén szólva nagyon nyugtalanít engem, hogy
kötelezettségem önnel szemben napról napra gyarapodik, és nyo-
masztó hatással van rám a becsületbeli adósság.

A földbirtokos gúnyosan elmosolyodott.

– Bagatell ügyről van szó – válaszolta vállát vonogatva.

– Az ön számára talán, mivel vagyonos ember, számomra
azonban nem.

– Hát nem üzlettársa az apjának?

– Csak névlegesen, a kassza kezelése az ő kezében van.

Wollheim erre ismét a vállát vonogatta, a megalázó helyzet
hatására, amit ezzel kiderített, a fiatalember elvörösödött.

– Azt hiszem, az adósságom már több mint hatezer tallér –
mondta bizonytalan hangon. – Egyébként is meg kell állapod-
nunk, hogyan fogom törleszteni. Azzal nem nyugtatgathatom
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magam, hogy a szerencse mellém áll, és lassacskán csökkenni fog
az adósságom. Végül is tudnom kell, hogyan állok önnel.

– Mi szükség van erre? – kérdezte a nemes nyugodtan. – Már
gyakran említettem, hogy nem a nyereség, hanem a szórakozás
miatt játszok, valójában megsért azzal, hogy nyugtalankodik a
bagatell összeg miatt. A sógoromat nem fogom adósomnak te-
kinteni, barátom – fűzte még hozzá enyhe maghajlással, előzé-
keny hangon. – Húga kisasszonnyal való eljegyzésem napján az
ön adóssága az utolsó fillérig törlesztettnek számít. Tehát mi tartja
távol attól, hogy még egyszer próbára tegye a szerencséjét, akár
azzal a veszéllyel is, hogy képzelt adósságát még tovább gyara-
pítja? Tényleg semmi…

– Ámde mégis, von Wollheim úr – szólt közbe Hermann. –
Sok minden tart távol tőle. Nem vagyok hajlandó egyetérteni az-
zal, hogy ily módon is törleszthető egy becsületbeli adósság.

A földbirtokos összeráncolt homlokkal bosszúsan bedobta a
golyót a kerékbe, de a dús szemöldöke alól tűző ravasz pillantása
inkább győzedelmes örömről tanúskodott, mint bosszúságról.

– El sem tudom képzelni, hogy javaslatom túl közelről érin-
tené az ön tisztességét – mondta. – Hagyjuk ezt, talán már holnap
másként fog gondolkodni erről.

– Semmi esetre sem.

– Ám, legyen, ha nincs más mondanivalója, akkor tegyen ön
javaslatot.

– Részletekben törleszteni fogom az adósságom.

– Rendben van.

– Az első részletet három hónapon belül megkapja.

– Ez is rendben van.

– És minden részlet ezer tallér lesz.
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Ismét gúnyos mosoly jelent meg a nemes ajkai körül, akinek
kimért nyugalma éles ellentétben állt a fiatalúr egyre fokozódó
izgatottságával.

– Megengedhetem magamnak, hogy tegyek önnek egy ked-
vező javaslatot? – mondta elgondolkodva, a kis füstfelhőket néz-
ve, melyek sajátos formákban lebegtek az asztal felett.  – Mielőtt
kimondanám, arra kell kérnem, ne tulajdonítson más szándékot
szavaimnak, mint baráti érzelmeket. Megígéri?

– A barátságáról meg vagyok győződve.

– Rendben, akkor hallgassa meg a tanácsomat. A szép idegen
túlzott mértékben igénybe veszi a pénztárcáját, fiatal barátom.
Kérem, ne tagadja, már régen tudom, hogy szoros kapcsolatban
van a hölggyel.

– Ezt meg ki mondta önnek? – kérdezte Hermann, miközben
hangja, tekintete és ábrázata elárulta megdöbbenését.

– Senki! Barátom, már azon a reggelen, amikor első ízben
találkoztunk vele a sétányon, tudtam, hogy valami titok lappang
ön és a hölgy között. Maga még nem tanulta meg azt a művésze-
tet, hogy rideg közömbösség sima maszkja mögé rejtse indulatát
és érzelmeit. Egy éles és gyakorlott szem számára nem nehéz
behatolni az ön lelkébe. Ne gondolja azt, hogy kémkedtem, isten
őrizz, ez méltatlan lenne egy nemeshez. Csak megfigyeltem önt,
akaratlanul, anélkül, hogy szándékomban állt volna, és megfigye-
lésem eredménye vezetett arra a következtetésemre, hogy ön kö-
zeli kapcsolatban áll azzal a hölggyel.

Egyre fokozódó döbbenete közben Hermann hirtelen félni
kezdett ettől az embertől. Úgy érezte, hogy a nemes láthatatlan
kötelékekkel magához láncolja, hogy kihasználja, és szolgai esz-
köznek tekintse céljai eléréséhez.

– Miután már korábban erre a következtetésre jutottam, arra
is magyarázatot találtam, miért szakította meg olyan gyakran a
játékot, fáradtságot színlelve, hogy magamra hagyhasson – foly-
tatta Wollheim a maga udvarias, sima módján. – Azonban nem
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akartam indiszkrét lenni, barátom. Ön nem vette észre az általam
tett csendes utalásokat, amiből arra következtettem, hogy kapcso-
latának ezzel a hölggyel, éppúgy, mint mások felé is, titokban kell
maradnia. Nos, hát a magam részéről indokoltnak találom a szinte
félénk hallgatását, pláne, ha visszaemlékszek egy különös ese-
ményre, mely véleményem szerint önt hallgatásra készteti.

A nemes fogta a poharát és az ajkához emelte. A pohár pereme
felett barátja felé leskelődött, aki levegő után kapkodva a homlo-
kát törölgette.

– A családom miatt hallgattam – mondta Hermann fojtott
hangon. – Ezen túlmenően maga Fanny is erre kötelezett.

– Ezek tényleg nyomós érvek barátom, a hölgy jó hírneve és
az öncsaládjának társadalmi rangja…

– Az előbb egy különös eseményt említett.

– Valóban. Még mindig nem derült ki, hogy ki volt az, aki
védekezés közben szerencsétlenül módon megölt egy éjjeliőrt –
folytatta a nemes ugyanazon az udvarias, sima hangon. – A nagy-
bátyja elleni vizsgálat, akit, mint ismeretes, a tett elkövetésével
vádolják, nem talált ellene terhelő bizonyítékokat. Csak annyit
sikerült megállapítani, hogy a tettesnek abból a sikátorból kellett
jönnie, mely az idegen hölgy kertje mögött található. Bizonyára
tudomása van róla, hogy Wilde kisasszony a kihallgatása során azt
állította, fogalma sincs róla, hogy ki követhette el a gyilkossá-
got…

– És ezek szerint ön engem tart a gyilkosnak? – fortyant fel
Hermann szenvedélyes izgalommal.

– Nem, barátom – válaszolta Wollheim nyugodtan, de szúrós,
gúnyos tekintete, mellyel a fiatalúrra nézett, arról árulkodott, hogy
válasza hazugság volt. – Csak azt akartam mondani, hogy Wilde
kisasszonnyal folytatott kapcsolatának már csak ezért is titokban
kell maradnia. Kétségtelenül kellemetlen lenne az ön számára, ha
nyilvánosan meg kellene jelennie a vizsgálóbíró előtt, és számot
kellene adnia, mit keresett a környéken. Ezen túlmenően az ember
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sohasem tudhatja előre, hogy egy becsvágyó vizsgálóbíró előtt a
tanú nyilatkozata milyen fegyverként használható fel ellene a
továbbiakban.

– Velem szemben gondolja a fegyvert?

– Miért ne? Gondolja, hogy ez lehetetlen lenne? De eltértünk
az eredeti témánktól. Igazam van, ha azt állítom, hogy a fiatal
hölgy erőteljesen terheli a költségvetését?

Hermann kénytelen volt lesütni a szemeit, mert a szúrós tekin-
tetet képtelen volt elviselni. Nyilvánvalóvá vált számára, hogy ez
az ember már régen kovácsolja titokban a béklyóit, melyek ki-
szolgáltatott rabszolgájává teszik. Egyre súlyosabbnak érezte
ezeknek a béklyóknak a terheit, és egyre világosabbá vált számá-
ra, hogy azokat már képtelen lesz széttépni és lerázni magáról.

– Bizonyos vonatkozásban akár igaza is lehet – mondta za-
vartan –, ami azonban azt az esemény illeti…

– Bizonyára semmi köze sincs hozzá, és ebben sohasem ké-
telkedtem – válaszolta Wollheim. – Nekem éppúgy nincs fogal-
mam róla, mint önnek, hogy ki követhette el a gyilkosságot.

– Persze, el is hiszem, de semmi szükség sem volt rá, hogy
említést tegyen róla. És ami Wilde kisasszonyt illeti, úgy…

– Hamarosan szakítani fog vele, nem igaz?

– Talán.

Tekinteteik találkoztak, Hermannéban félelem és zavar tükrö-
ződött, a nemes úr tekintete pedig leginkább egy alattomos raga-
dozóéhoz hasonlított, aki fedezékből lesi gyanútlan áldozatát.

– Lemondok a hölgyről az ön javára – kiáltott fel Hermann
nevetve, de nevetése faragatlannak és rekedtesnek tűnt.

– Előbb persze meg kéne kérdezni a hölgyet, hogy tetszene-e
neki a csere – válaszolta Wollheim, enyhén ingatva fejét, miköz-
ben arcvonásai ismét felvették a sima, nyugodt kifejezést. – Híve
sem vagyok az ilyen passziónak, bár gyakran nagyokat húztam az
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ilyesfajta korsókból, de mindig kesernyés élesztőre találtam a
korsó alján. Egyáltalán ki ez a hölgy? Ismeri a múltját?

– Azt állítja magáról, hogy árva.

– Ugyan már, mindegyik ezt állítja.

– Persze a mesét, amit előadott saját magáról, nem hittem el.

– Később egyszer majd elmondhatná nekem. Pillanatnyilag
csak azt szeretném megtudni, hogy ki ez a hölgy, és a társadalom
melyik rangjába sorolja be.

– Semelyikbe!

– Ah, akkor a helyzet még kellemetlenebb az ön számára.

– Amennyiben?

– Annyiban, hogy ebben az esetben kénytelen lesz nagy áldo-
zatot hozni, ha vissza akarja szerezni a szabadságát. Pillanatnyilag
még rózsafüzérekkel van hozzá láncolva, de amint megpróbálja
széttépni ezeket az illatos láncokat, ólomnehéz béklyókká fognak
változni.

Hermann döbbenten tekintett a nemesre. Ez volt, amitől tartott,
és ami késleltette elhatározásában, hogy szakítson Fannyval.

Való igaz, hogy a lány az elmúlt tél folyamán némi áldozatot
követelt meg tőle, nem direkt, sőt ellenkezőleg, ha hízelgésével,
gondjaival és szemrehányásaival arra késztette, hogy felajánlja
neki azt az összeget, amire szüksége volt, felajánlását minden
esetben visszautasította, de amikor elvitte neki a pénzt, mindig
elfogadta, és gyakran egyetlen köszönő szóval sem jutalmazta
meg érte.

Belső bosszúságtól reszketve gyakran gondolta magában, hogy
a lány úgy játszik vele, mint macska az egérrel, és ilyenkor elhatá-
rozta, hogy véget vet ennek a lealacsonyító játéknak, de soha sem
volt elég bátorsága hozzá, hogy megszabaduljon béklyóitól, me-
lyek egyre nyomasztóbbak voltak a számára, és mégsem volt ké-
pes lerázni azokat magáról.
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Az idő múlásával egyre inkább világossá vált a lány tulajdon-
képpeni természete, és Hermann számára már nem volt kétséges,
hogy egy ravasz szélhámossal áll szemben, és őt is becsapja, mint
ő előtte másokat is becsapott, de nem merte megmondani neki,
hogy átlátja a komédiát, amit eljátszik előtte. Egy alkalommal,
amikor a féltékenység izzó parazsa ismét vadul fellángolt benne,
halkan utalást tett erre, de a következő pillanatban megint ott tér-
delt előtte és a szerelméért koldult.

Lassanként felébredt szenvedélyének bódító mámorából, de
ekkor már az a félelem kötötte hozzá erőteljesebben, hogy a lány
nyilvánosan kompromittálni fogja, és rá terelheti az éjjeli őr meg-
gyilkolásának gyanúját.

És valóban, varázslatos mosollyal kívánatos ajkai körül ezzel
néha meg is fenyegette, természetesen csak vicces formában, de
az adott pillanatban lángoló tekintetéből kiolvashatta, hogy nem
késlekedne beváltani fenyegetését, ha ellenségessé válna közöttük
a hangulat.

Így aztán gyenge, akaratlan fiúként megmaradt béklyói között,
és tehetetlen dühében fogcsikorgatva viselte el a megalázás szé-
gyenét.

Ezekre gondolt nemes barátjának szavai közben, melyek to-
vább fokozták aggodalmát.

– Fontolja meg, milyen feltűnést keltene, ha a hölgy nyilvá-
nosságra hozná az önnel fennálló kapcsolatát! – folytatta von
Wollheim úr élesebb hangon. – Hiszen tett neki olyan ígéreteket,
melyeknek teljesítéséhez ilyen esetben makacsul ragaszkodna.
Fontolja meg a jelenetet, ha a hölgy apa és fia közé lépne, és
olyan jogosultságainak szerezne érvényt, melyeket ön érzéki örö-
mök mámorában könnyelműen megígért neki! Fontolja meg to-
vábbá azt a helyzetet, amiről az előbb már beszéltünk, a hatóság
felfigyelne önre, és már eddigi hallgatásában is gyanújának iga-
zolását látná.

– Ó, istenem, mindenben igaza van – válaszolta Hermann
teljesen zavarodottan. – De most mihez kezdjek?
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– Hogy mihez kezdjen? Szakítani akar vele?

– Igen, de még nem döntöttem el.

A lovagi birtok tulajdonosa a vállát vonogatta, miközben kezé-
vel lassan a szakállát simogatta.

– Döntenie kell – válaszolta. – Ha vissza akarja kapni a sza-
badságát, akkor beszéljen egészen nyíltan a hölggyel, mondja meg
neki, ami a szívét nyomja, és hallgassa meg a követelését. De
aztán ne fukarkodjon, fizesse meg neki az általa követelt összeget,
és csak annyit kössön ki, hogy a pénz átvétele után Wilde kisasz-
szony hagyja el a várost. Ha nem akarja, vagy képtelen megtenni
ezt a lépést, akkor barátom, önnek nem marad más lehetősége,
mint tovább viselni a béklyókat, és engedelmeskedni a fiatal hölgy
hangulatának, aki ekkora hatalomra tett szert ön felett.

Hermann nagy léptekkel járkált fel-alá. Hatalmas vihar dúlt
benne, szégyellte, és lealacsonyítva érezte magát a barátja előtt, és
teljes haragja Fanny ellen irányult, akit alattomos csalónak neve-
zett anélkül, hogy meggondolta volna, saját magának állt szándé-
kában becsapni a lányt. A virág már elveszítette számára a vará-
zsát, most már legszívesebben a porba tiporta volna, ha félelme
nem tartja távol a szakítástól.

Nem érezte jól magát a szűk szobában, ki kellett mennie, hogy
lehűtse lázasan izzó homlokát és friss levegőhöz jusson.

Von Wollheim úr csodálkozva nézett fel rá, amint barátja fel-
kapta a kalapját.

– Itt akar hagyni? – kérdezte részvétteljes hangon. Szavaim
talán félelmet keltettek? Semmi oka sincs rá barátom, hogy elve-
szítse a bátorságát.

– El fogok gondolkodni a tanácsain – válaszolta Hermann,
zavart pillantást vetve a nemesre. – Belátom, hogy valaminek
történnie kell, hogy megelőzzem a veszélyeket, melyek napról
napra egyre közelebbinek tűnnek.
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A birtokos bólintott, mintha azt akarná mondani, örül neki,
hogy barátja mindezt belátja és bátor, határozott férfiként néz
szembe a veszéllyel.

– Tanácsaimra és együttérzésemre minden részletkérdésben
számíthat – válaszolta. – Csak ne kapkodja el, semmit se tegyen
alapos megfontolás nélkül. Látom még ma este?

– Talán.

– Bízok benne.

– Hermann elköszönésként bólintott és távozott. Egy megma-
gyarázhatatlan megérzés figyelmeztette őt ezzel az emberrel
szemben.

Miért figyelte meg őt alaposan a birtokos? Miért mondta azt,
hogy kifürkészte a titkát? Ezzel talán azt akarta kifejezésre juttat-
ni, hogy hatalma van felette?  És miért tanácsolta neki azt, hogy
kerüljön mindent, ami szakításhoz vezethet Fannyval, és ettől a
lány ellenségessé válhat? Nem azt a látszatot kelti ez, mintha
mindezt Fanny érdekében mondta volna?

Nem tudta, mire tartsa a történteket, csak arról volt meggyő-
ződve, hogy most már ennek az embernek is a rabszolgájává vált.
Persze megelőzhette volna a fenyegető veszélyeket, ha nyíltan
beszél róluk az apjával.

Be kellett volna vallania tévelygéseit és gondjait, és arra kérni,
hogy hozza meg azt az áldozatot, amivel Fannyt el lehetne távolí-
tani a városból, azonban túlzottan tartott apja haragjától és büszke
anyja szemrehányásaitól, de közben arról sem volt meggyőződve,
hogy kapcsolata a szélhámos hölggyel titokban maradna.

– És ha Rózsika mindezt megtudja, akkor ő is undorral hátat
fordít neki, az utóbbi időben egyébként is ridegebbé és tartózko-
dóbbá vált.

Amilyen mértékben Hermann szenvedélye mérséklődött Fanny
iránt, ugyanolyan mértékben kezdte egyre inkább kedvelni a kis
hercegnőt. Csak azt akarta kivárni, míg Rózsika apját elítélik,
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vagy a bolondok házába kerül, és utána szándékozott végrehajtani
kifundált tervét.

Meghatározhatatlan félelem a szikár ember indulatától, aki
magányos cellájában lakat alatt üldögélt, még mindig tartózkodó-
vá tette, hogy a bájos virággal foglalkozzon, akinek a szépsége
elbűvölte, de már közeli volt az a nap, amikor ez a félelem meg-
szűnhet.

A kedves arcon ábrándozva lépett be a házba, ahol a lány la-
kott, de amikor meglátta sápadt, lesoványodott arcát, és sírástól
kivörösödött szemeibe nézett, és észrevette a még látható könnye-
ket, elbátortalanodott érzés vett erőt rajta. A könnyező szép sze-
mek nem voltak kedvére.

Rózsika fagyos fogadtatása sem derítette fel. Borúsan össze-
vonta szemöldökét azt a látszatot keltve, mintha észre sem venné
a felé nyújtott kis kezet.

– Mennyire megváltoztál az utóbbi időben! – mondta a kis
hercegnő enyhe szemrehányással, sötét szemeivel fájdalmas szo-
morúsággal nézve rá. – Olyan ritkán látlak, és néha eljössz, akkor
is rideg, komor, hallgatag és szétszórt vagy.

– Lehet, hogy azért, mert itt mindig szomorú arcot és kisírt
szemeket látok – válaszolta Hermann, kalapját és kesztyűit letéve
az asztalra. – Én nem tehetek a gondjaidról, bánatodról és mégis
rajtam veszel elégtételt mindazért, ami téged terhel.

– Bocsáss meg nekem ezért, Hermann – kérlelte Rózsika.
Annyi minden van rám nyomasztó hatással, lehetetlen, hogy derűt
és vidámságot színleljek, amikor mélyről fakadó borús gondola-
taimtól képtelen vagyok szabadulni. Karjaival átkarolta a nyakát,
és bensőséges szerelemmel a szemeibe nézett.

– Néha úgy érzem, mintha szerelmed kezdene kétségessé
válni – mondta halkan. – Ó, mennyire másmilyennek képzeltem a
jegyességet. Te nem tehetsz róla, hogy nem úgy sikerült, mint
amilyennek szerettem volna, és távol áll tőlem a szándék, hogy
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szemrehányást tegyek ezért neked. A körülmények hozták, hogy
így legyen, kedvesem, de azért gyakrabban jöhetnél.

Lágy, hízelgő hangja és tekintetének megigéző varázsa elűzték
Hermann homlokáról a borús árnyakat és friss olajat öntöttek
szenvedélyének kihunyóban lévő parazsára.

Megígérte neki, miközben magához ölelte, hogy teljesíteni
fogja a kívánságát, arra kérte, néha kicsit szórakozzon is, ne dol-
gozzon annyit, megerőltetve magát és támogatását ne utasítsa
vissza olyan kitartóan, amit már gyakran felkínált neki ered-
ménytelenül.

Rózsika örült az iránta tanúsított szívélyes részvétnek, amit
már régen nélkülözött, de a második ponttal kapcsolatban, hogy
bármilyen formában támogatást fogadjon el, kérlelhetetlen ma-
radt.

Hermann arról a reményéről beszélt, hogy sikerülni fog neki,
elhárítani minden veszélyt, melyek pillanatnyilag még fenyegető-
en tornyosulnak előtte. Kijelentette, hogy már hozzá is látott, de
anélkül, hogy a részletekről további említést tett volna.

Rózsika beszámolt neki Helene eljegyzéséről, és erről is be-
szélgettek, valamint Mathias mester egész családjáról, aztán a kis
hercegnő szerény büszkeséggel megmutatta kézimunkáit, ami
Hermannt ismét arra a kérésre késztette, hogy óvja az egészségét
és szemeit.

Egy órán keresztül úgy beszélgettek, mint két derűs, elfogu-
latlan gyermek. Csak néha-néha árulkodott egy-egy elfojtott sóhaj
azokról a terhekről, melyek egy szikla súlyával nehezedtek a lány
lelkére.

Szóba került Wiedemann asszony is. Rózsika az öregasszony
áldozatkész barátságáról beszélt, aki fáradhatatlanul igyekszik,
hogy jövedelmező munkát keressen neki, és emellett még órákon
át azon is fáradozik, hogy elűzze borús gondolatait. Hermann nem
tartotta titokban az asszonnyal szemben érzett ellenszenvét, de
kedvesét nem tudta meggyőzni ennek jogosságáról.
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Már esteledett, amikor Hermann azzal az ürüggyel köszönt el,
hogy családi körben ma este kis ünnepséget tartanak, ahonnan
nem hiányozhat. Megígérte, hogy a napokban visszajön, ha lehe-
tősége lesz rá, majd még egyszer érzelmes búcsút véve távozott.

Gondolataiba mélyedve lépkedett lefelé a lépcsőn. A találkozás
alkalmával néhány dolog feltűnt neki, ami nyugtalanította.

Észrevenni vélte, hogy Rózsika szerelme már nem nyilvánult
meg izzó szenvedéllyel. Szemrehányásokat tett magának, hogy az
elmúlt tél során elhanyagolta őt. A komoly, megfontolt érzelem,
amit a lány kimutatott iránta, nem tetszett neki, mert attól tartott,
hogy keresztül húzza a számítását.

A lánynak túláradó mámorban kell odaadnia magát, ha el
akarja érni célját. A túlcsorduló szívnek a döntés pillanatában el
kell bódítania a rideg, megfontolt értelemet.

Éppen ki akart lépni a házból, amikor meghallotta, hogy a háta
mögött a nevén szólítják. Megfordult, és a bizonytalan esti félho-
mályban felismerte Wiedemann asszonyt, akinek szürke szemei-
ben korábban még sohasem látott olyan ravasz gonoszságot, mint
ebben a pillanatban.

Rövid beszélgetésre kérte. Hermann elutasító választ akart ad-
ni, de valami meghatározhatatlan sejtelem mégis arra sugallta,
hogy teljesítse a kérést.

Az öregasszony nem a lakásába kísérte, hanem egy földszinti
szobába, melynek ajtaját gondosan becsukta maga mögött.

– Egyedül vagyunk – mondta, miközben meggyújtott egy vi-
aszgyertyát, ami a meglehetősen piszkos, szegényesen berendezett
szoba közepén lévő törékeny asztalon állt. – Egy barátnőm en-
gedte át nekem egy félórára a szobát. Nem vezethettem a saját
lakásomba, mert a falak nagyon vékonyak ebben a házban és a
szobám közvetlenül a mennyasszonyáé mellett van.

Különösen hangzott ez a bevezetés, ami meglepte a fiatalem-
bert, és egyidejűleg felkeltette a kíváncsiságát. Az öregasszony
azonban nem hagyott időt rá, hogy elgondolkozzon a szavain.
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Szikár kezeit keblei előtt karba öltve és ősz fejét felemelve szürke
sólyomszemeivel határozottan és éles tekintettel nézett rá, mintha
ezzel a tekintettel megfélemlíteni, és akaratának alárendelni akar-
ná.

– Egészen nyíltan kell beszélnünk egymással – folytatta. –
Remélem, meg fogjuk érteni egymást. Székkel nem kínálhatom.
Tudom, ahhoz van hozzászokva, hogy párnázott karosszékekben
foglaljon helyet.

– Hagyjuk ezt, térjen a lényegre!

– Ám legyen. Rózsika bízik önben, de én tudom, hogy a gaz-
dag, előkelő úr nem fogja őt feleségül venni. Maradjon csak nyu-
godtan, egészen nyugodtan – folytatta az öregasszony, amint
Hermann szenvedélyes, heves mozdulatot tett. – Ne szakítson
félbe, ne gondolja, hogy teljesen alaptalanul teszem ezt az állítást!
Mielőtt elhatároztam, hogy beszélek magával, bizonyosságot sze-
reztem az életmódjáról. Néhány este alkalmával árnyként követ-
tem, és fogalma sem volt róla, amikor betért egy bizonyos siká-
torba, hogy egy éles szempár figyeli a távolból, és ezek a szemek
azt is észrevették, amikor néhány óra elteltével visszatért abból a
sikátorból.

– Némber! – fortyant fel Hermann haragosan, karját fenye-
getően felemelve. Az öregasszony azonban gúnyosan elmosolyo-
dott, és aszott arcának ravasz kifejezése félelmet keltett benne.

– Végül is mi a szándéka? – kérdezte a vénasszony gúnyos
hangon. – Mindenki élni akar, és mások titka gyakran számít
aranybányának. Aki egy ilyen aranybányára bukkan, bolond vol-
na, ha nem akarná kihasználni! Igenis, tudom, hogy Rózsikát nem
fogja feleségül venni. Be fogja csapni, mint ahogyan már másokat
is becsapott. Ugyan már, mit számít ez már nekem, egy időben én
is voltam fiatal és szép, és annak idején én is becsapva éreztem
magam. És ha nem csalja meg őt, akkor ön lesz az, akit meg fog-
nak megcsalni. Rózsika az unokatestvérét, Konrádot szereti, és
már megbánta, hogy igent mondott önnek.
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– Ez hazugság! – válaszolta Herman, akiből undort és meg-
vetést váltott ki az asszony.

– Hm, Rózsika valószínűleg szintén hazugsággal vádolna en-
gem, ha megmondanám neki, hogy a szerelme nem több mint
sóvár szenvedély. Mathias mester, a nagybátyja ma délután nála
járt. Az előbb már említettem, hogy a falak nagyon vékonyak
ebben a házban.

– És mi volt tovább? – mordult a fiatalember haragos tekin-
tettel az asszonyra, aki nem veszítette el nyugalmát Hermann in-
gerültsége miatt.

– Panaszosan bevallotta neki, hogy még mindig Konrádot
szereti, és nem tudja megbocsátani, hogy ő ezt nem vette észre.
Önhöz hűséges akar maradni, mert igent mondott, de nem hiszi,
hogy boldog lehetne ön mellett.

– Még egyszer mondom, hogy ez hazugság! – vágott szavába
szenvedélyesen Hermann. – Kémkedett, meghallott egyes szava-
kat, az összefüggésükre pedig képtelen rájönni.

Az asszony erre a vállát vonogatta.

– Szóról szóra hallottam az egész vallomást – válaszolta.

– Ám legyen, tegyük fel, minden igaz, amiről beszámolt ne-
kem – válaszolta a fiatalúr, lesütve szemeit az asszony átható te-
kintete előtt. – És most mit akar tőlem?

– Meg akarom kérdezni, mennyit ér magának a titok, amiről
tudomásom van.

– Tehát azt hiszi, hogy aranybányára lelt?

– Természetesen!

– Ebben tévedhet.

– Nem hinném – válaszolta Wiedemann asszony nyugodtan.
– Ha Rózsika előtt leleplezem a titkait, ő késedelem nélkül meg-
fogadná nagybátyja tanácsát és elfogadná javaslatát. Ő ugyanis
határozottan arra kérte, hogy térjen vissza a házába, ön felé pedig
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vonja vissza adott szavát, és az ő fiát tegye boldoggá. A lány már
ma délután ingadozni kezdett, az ön hűtlensége pedig véget fog
vetni ennek az ingadozásnak.

A fiatalember tehetetlen dühében ökölbe szorította kezeit. Hát
ma tényleg minden összeomlik felette, hogy bosszantsa, és félel-
met keltsen benne? Hát nem lehet egy barátságos órácskája, és a
megálmodott napsugár helyett csak ásító szakadékot lát lábai
előtt?

– Persze, ha Rózsikát a nyilvánosság előtt is elismerhetné
mennyasszonyának! – gúnyolódott az asszony. – A családja miatt
azonban ezt nem teheti, hiszen még ahhoz sincs bátorsága, hogy
ezt megtegye, és egész társadalmi osztályának, gazdag, nemes
rokonainak kesztyűt dobjon a képébe. Ha Mathias mester elárulja
a fiának a kis hercegnő titkát, mit gondol, akkor mi fog történni?
Konrád az ön szülei jelenlétében fel fogja szólítani, hogy vagy
vegye feleségül a lányt, vagy adja vissza neki adott szavát. Gon-
dolja, hogy a mester hallgatni fog? Továbbá ha a bolond festőt
elítélik, vagy a diliházba zárják, azt hiszi, hogy Rózsika azt kö-
vetően továbbra is ellenáll nagybátyja javaslatának? És még akkor
is, ha megtenné ezt, ha előnyben részesíti a munkát, szükséget és
nyomorúságot, el tudja képzelni, hogy a lány védtelenül ki lenne
szolgáltatva magának? Mi a szándéka tulajdonképpen? Semmi
más, mint becsapni azt a lányt! Ez az igazság, és úgy gondolom,
inkább nevezzük valódi nevén a gyereket, mert ebben az esetben
könnyebben és gyorsabban megértjük egymást. Rendben, folytatja
a csalást, de nem sikerül. A családja részéről megvetésben lesz
része, ha sikerül, akkor unokatestvérének bosszúja fogja meg-
semmisíteni magát.

A fiatalember mélyen izzó gondolataiba mélyedve állt ott. Sok
igazság volt a hallottakban, sok minden, amire eddig maga sem
gondolt, és csak most, amikor az öregasszony felhívta rá a figyel-
mét, nyugtalanító hatással volt rá.

A nehézségekkel azonban a szenvedélye is fokozódott, semmi
áron nem akart lemondani az elbűvölő bimbóról, bármilyen kime-
rítő is legyen az érte vívott küzdelem.
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Kétségtelen volt számára, hogy az öreg fel akarja ajánlani se-
gítségét, hogy már van is valami terve, de nem tudta ilyen hirtelen
rászánni magát, hogy szövetséget kössön vele, de mégiscsak meg
kellett tennie, mert az asszonynak is volt egy fegyvere, amivel
rákényszeríthette erre.

– Fontolja meg mindazt, amit mondtam – szólalt meg ismét
amaz, miután jó ideig magára hagyta gondolataival, melyek csak
kedvezőek lehettek számára. – És most még egyszer megkérde-
zem, mennyit ér magának a titkom, a tanácsom és segítségem?

– Beszéljen – válaszolta Hermann. – Hallani szeretném azo-
kat a tanácsait.

– Rendben van. Mindenek előtt gyorsan kell cselekedni.

– Ezt belátom.

– Rózsikát rá kell bírni, hogy hagyja el a várost, ön pedig né-
hány napon belül követni fogja.

– Gondolja, hogy rá lehetne őt bírni erre?

– Nagyon sokra tart engem.

– Ezt tudom, többre, mint amennyire kedvemre volna.

Az asszony gúnyosan felnevetett.

– Annál jobb az ön szempontjából – válaszolta, és káröröm
villant fel szürke szemeiben. – Tegye meg neki a javaslatot, én
pedig támogatni fogom, hogy el is fogadja. Ha a lánynak kétségei
támadnának a javaslat őszinteségében, akkor a tanácsaim el fogják
hárítani azokat.

– Még mindig nem tudom, milyen javaslatról van szó – vála-
szolta a fiatalúr türelmetlenül. Az öregasszony félénken körülné-
zett, aztán lábujjhegyre állva színtelen, összezsugorodott ajkaival
a fiú füléhez közeledet.

Hermann lehajolt hozzá és hallgatta, amit tompított hangon
mondott neki, és szemeiben démoni öröm villant fel, és vad, go-
nosz örömének kifejezése végigfutott az előbb még borús ábráza-
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tán. Benyúlt mellényzsebébe, elővette és kinyitotta tárcáját, kivett
belőle néhány bankjegyet, amit átadott az öregasszonynak. Kezé-
nek reszketése mérhetetlen izgatottságáról árulkodott, és a reme-
gés átterjedt egész testére.

– Fogadja ezt el előlegként – mondta határozott hangon. –
Hálám nem fog elmaradni, ha hűségesen szolgál. De mi lesz, ha a
lány a megbeszélt helyen nem fog apjára találni?

– Akkor megtudja, hogy már előző nap továbbutazott. maga
pedig a lánnyal hajókirándulást tesz a tengeren túlra. Ha nincs
más megoldás, hagyja csak a ceremóniát magától lebonyolódni, és
ha már ráunt a fiatal asszonykára, akkor gondolom, lesz odaát elég
lehetőség, hogy megszabaduljon a terhétől.

A fiatalember homloka ismét elborult, átható tekintettel nézett
az öregasszonyra, és arcán a bizalmatlanság kifejezése jelent meg.
Úgy tűnt, mintha meg akarná kérdezni, csak nem azt a szándékot
akarja éreztetni, hogy bűncselekményre készteti? Ezzel olyan
hatalomra tenne szert felette, amitől élete végéig nem tudna meg-
szabadulni.

– Majd lesz valami megoldás – mondta nyers, kötekedő han-
gon. – Pillanatnyilag az a lényeg, hogy a lány el legyen szigetelve
minden családi befolyástól, mással meg ne törődjön, a későbbiek-
ben meg nem szeretnék többé találkozni magával.

Az öregasszony előbb összeszorította ajkait, majd gúnyosan
elmosolyodott. Úgy érezte, hogy már most olyan hatalmat szerzett
Hermann felett, ami alól többé már nem tudja kivonni magát.
Olyan pályára terelte, amit mostantól kezdve kénytelen lesz kö-
vetni, és előre látható, hogy ezen az úton gyakran lesz kénytelen
akarata ellenére találkozni vele.

– Természetesen minden más az ön dolga – válaszolta, és
hangja, mellyel mindezt kimondta, metsző gúnyról árulkodott. –
A dolognak azonban hamarosan neki kell látni, és energikusan
folytatni kell még azt megelőzően, hogy az apja az esküdtek elé
kerül. Remélem, ért engem. Lásson hozzá, én pedig minden be-
folyásommal támogatni fogom!
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– És ha a terv balul sül el? – kérdezte Hermann elgondolkod-
va.

– Akkor majd kitalálunk egy másikat, de szerintem sikerülni
fog.

– Valószínűleg mag akarja majd beszélni a dolgot a rokonai-
val.

– Azt hiszi? – gúnyolódott az asszony. – Nem azt fogják
mondani neki, hogy a rokonoknak az a határozott szándéka, hogy
az apját ideggyógyintézetbe juttassák?

– Igaza van – válaszolta a fiatalember megnyugodva. – Ha
óvatosan látunk hozzá, meg kell nyernünk a játszmát. Rendben
van, ebben az ügyben működjünk együtt, de ezzel véget is ér a
szövetségünk, ezt ne feledje! A jutalmát meg fogja kapni, de fi-
gyelmeztetem, hagyja abba a további kémkedést!

– Most már semmi szükség sincs rá, mivel célomat elértem! –
válaszolta Wiedemann asszony. – Egy tanácsot azonban mégis-
csak adnék: Óvakodjék a szép ismeretlentől, nem ön az egyetlen,
aki dicsekedhet a hölgy barátságával.

Hermann, aki már az ajtóhoz közeledett, hirtelen visszafordult,
szemeiben a harag lángja lobbant fel.

– Ezt meg honnan tudja? – kérdezte rekedt hangon –, ki a
vetélytársam?

– Kettő is van.

– Kik azok?

– Ha én tudnám! – válaszolta a vénasszony titokzatos mo-
sollyal.

– Tehát tudja, de úgy gondolja, hogy ennek a titoknak is érté-
ke van! Beszéljen, és ha ára van…

– Ismétlem, hogy még nem tudom – szakította őt félbe az
asszony –, de remélem, hogy meg fogom tudni.
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A fiatalember még egyszer bizalmatlanul végigmérte, aztán
gyorsan távozott. Az öregasszony ravasz pillantással utána nézett,
majd lassan felment a lépcsőn a lakásába.

XVI.

Von Wollheim úr biztonsággal számíthatott rá, hogy a bankár
családja nagyon megtisztelve fogja érezni magát, ha megkéri lá-
nyuk kezét és haladéktalanul megkapja beleegyezésüket. Termé-
szetesen tudta, hogy Bauerband asszony, született von Wurzer,
nem rajong érte különösen, ridegsége és tartózkodó magatartása
felismerhető volt számára, de a bankár barátságára épített, vala-
mint Hermann kötelezettségeire iránta, és Eleonóra vonzalmára,
aminek őszinteségében nem kételkedett.

Azt, hogy Bentheim gróf vetélytársa lehet, hogy madam
Bauerband, született von Wurzer, becsmérlő tekintettel néz le a
csupán nemesi levéllel rendelkező kérőre, hogy a bankár papucs-
ként sóhajtozik a szép és büszke felesége mellett, és hogy utóbbi
csak a férje érdekeire való tekintettel hajlandó fogadni a sziléziai
nemest a szalonjában, mindezt von Wollheim nem sejtette. Győ-
zelmében már biztos volt.

Theodor Bauerband úr azonban azonnal von Bentheim grófra
gondolt, amikor Hermann beszámolt neki barátja szándékáról,
kívánságáról és reménységéről.

Homlokát összeráncolva komolyan rázta a fejét. Igen kelle-
metlen volt számára, hogy elutasító választ kell adnia a nemes
úrnak, de büszke felesége terveit sem merte volna keresztül húzni
azzal, hogy igent mond Wollheimnek. Ezen túlmenően az is hí-
zelgett önimádatának, hogy Eleonóra von Bentheim gróf felesége
lehet. Ennek a kapcsolatnak olyan előnyös következményei lehet-
nének számára, melyek túl hízelgőek voltak ahhoz, hogy hajlandó
lett volna lemondani róluk.



276

Miután Hermann befejezte beszámolóját, azonnal megtanács-
kozta a helyzetet feleségével, aki megvetéssel határos becsmérlés-
sel gúnyolódott a lovagi birtok tulajdonosának óhaján, és közölte
férjével, hogy sohasem adná beleegyezését ebbe a kapcsolatba. A
maga nyugodt, rideg módján jelentette ezt ki olyan hangon, ami
inkább hangzott kérésnek, mint utasításnak. Theodor Bauerband
azonban ismerte ezt a hangot, és tudta, hogy házának békéjét za-
varná meg, ha a kérést nem tekintené parancsnak.

Eleonórát meg sem kérdezték, mert a legcsekélyebb kétség
sem merült fel, hogy ő is von Bentheim grófot részesítené előny-
ben, a szülők részéről pedig szent kötelesség volt, hogy gyerme-
kük érdekét minden vonatkozásban képviseljék.

Hermann felhívta apja figyelmét arra, hogy üzleti szempontból
mérhetetlenül előnyös lehet egy szorosabb kapcsolat a birtokossal,
miközben egy elutasító válasz miatt az úr megharagudna, és arra
késztethetné, hogy megszakítsa a már kibontakozó és sokat ígérő
üzleti kapcsolatukat.

A bankár nem tagadhatta, hogy indokolt a figyelmeztetés, ami
nyugtalanította, és zavarba ejtette. Von Wollheim úr éppen ekkor
lépett be az irodába.

A nemes barátságos, kedves hangja és derűje, mellyel szokása
szerint belekezdett a társalgásba, lényének elfogulatlansága, ami
jellemző volt egész magatartására, elűzték a borús felhőket a ban-
kár homlokáról, és nem is hitte, hogy Wollheim már a mai nap
előhozakodna elképzelésével.

A nemes vállalkozásainak fejleményeiről beszélt, arra kérte
Hermannt, mutassa meg a felmérési terveket, melyek a tél folya-
mán készültek, és ezeken megjelölt több ingatlant, amiket még fel
kellene vásárolni.

Kijelentette, hogy a projektjét azonnal nyilvánosságra fogja
hozni, amint megkapja a kormány engedélyét, és néhány napja
már várja is ezt az engedélyt, és ha megérkezik, azonnal alapítani
kellene egy részvénytársaságot. Reméli, hogy ennek a részvény-
társaságnak a vezetését Bauerband úr elvállalja.
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Gondoskodna róla, hogy Hermann Bauerband úr kiemelkedő
fizetéssel direktorként alkalmazva legyen, miközben Theodor
Bauerband úr belépne az igazgatótanácsba, és ha volt valaha olyan
vállalkozás, mely a részvényeseket gazdagította, ez kétségtelenül
ilyen lesz, hiszen igen komoly jövő előtt áll.

A bankár szórakozottan dörzsölgette kezeit, különösen, amikor
von Wollheim úr felhívta a figyelmét arra, hogy tapasztalata sze-
rint az ilyen társaságok igazgatóit és igazgatótanácsi tagjait állami
kitüntetésekkel és címekkel szokták elhalmozni, gondolatban már
legmerészebb álmait látta megvalósulni, nemesi rangról és keblét
díszítő rendjelekről ábrándozott.

A nemes éles tekintetének figyelmét nem kerülte el a rendkívül
kedvező benyomás, amit szavainak hatása keltett a becsvágyó
bankárban. Ekkor előhozakodott kívánságával és miközben
Theodor Bauerband bosszúsan összevonta szemöldökét, néhány
jelentőségteljes pillantást váltva fiával, aki zavarának rejtegetése
céljából azt a látszatot keltette, mintha az előtte heverő levelek
megválaszolása minden figyelmét lekötné.

Wollheim a körülményeinek kellemetlenségéről kezdett be-
szélni, már régen dédelgetett vágyáról, hogy meghitt családi ott-
hont alapítson, néhány félresikerült próbálkozásáról és annak
szükségszerűségéről, hogy gondolnia kell vágyai megvalósítására,
míg tetterős férfikorát éli.

Aztán ügyes fordulattal áttért a vendégszeretet dicsérgetésére,
melyben része van a bankár házában, és miközben látszólag gon-
dolataiba mélyedve maga elé nézett, arról a bensőséges szerelem-
ről kezdett beszélni, amit Eleonóra ébresztett szívében, hogy köz-
vetlenül ezt követően feltegye az öregúrnak a kérdést, megenged-
né-e neki, hogy megkérje a szeretett hölgy kezét.

Theodor Bauerband némán végighallgatta. Minél tovább be-
szélt a nemes, annál világosabbá vált számára, hogy egy elutasító
válasz kétségtelenül szakítást eredményezne vele, és ezt minden
körülmények között kerülni akarta. Így diplomatikus tartózkodás-
sal válaszolt: Rendkívüli megtiszteltetésnek tartja a lovagi birtok
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tulajdonosának kérését, büszke erre a barátságra, és ami őt magát
illeti, haladéktalanul adná is beleegyezését, de egyedül nem dönt-
het, és nem tudja, mit gondolna minderről a felesége és Eleonóra.

 Eddig még nem látta indokoltnak, hogy beszéljen velük erről a
témáról, azt pedig nem sejthette, hogy von Wollheim úr ebben a
megtiszteltetésben fogja részesíteni, és most igencsak meglepte,
és bár a maga részéről már meg is találta a választ a kérésre, mé-
giscsak arra kéri a lovagi birtok tulajdonosát, adjon neki némi
haladékot, hogy fel tudja készíteni a feleségét és lányát, hogy
megbarátkozzanak ezzel a gondolattal.

Ez alapjában véve semmitmondó válasz volt, és a bankár nem
csodálkozhatott rajta, hogy a nemes nem tartotta kielégítőnek,
viszont fogalma sem volt, hogy mi mást válaszolhatott volna, ha
óvni akarja üzleti érdekeit.

Von Wollheim úr rossz hangulatát csak csekély mértékben
mutatta ki. Azt válaszolta, hogy érthetőnek tartja a bankár kíván-
ságát. Sajnálja, hogy csak kerülő úton közelítheti meg óhajtott
célját, és kifejezte reményét, hogy egy héten belül mennyasszo-
nyának mondhatja Eleonórát. Mindezt derűs, elfogulatlan hangon
jelentette ki, mintha arra akarna utalni, hogy szilárd meggyőző-
déssel számít igenlő válaszra, aztán ugyanilyen hangon Hermann
felé fordulva megkérdezte, volna-e ideje elkísérni egy kis sétára.
Kíséretre azért volna szüksége, mert a sétának veszélyes célja van.

Theodor Bauerband intet a fiának, és miközben utóbbi a sétá-
hoz készülődött, igyekezett ártalmatlan csevegéssel mérsékelni a
kellemetlen benyomást, amit, mint maga is érezte, kénytelen volt
válaszként adni a nemesnek.

Megnyugtatta, hogy Wollheim sem bosszúságot, sem rossz-
kedvet nem mutatott, sokkal inkább elmondható, hogy megőrizte
elfogulatlanságát és derűjét, és rendkívül előnyösnek találta, hogy
haladékot kapott annak megfontolására, hogy milyen ruhába öl-
töztesse elutasító válaszát, hiszen, hogy a válasz csak elutasító
lehet, ahhoz semmi kétség sem fűződött, mert Madam Bauerband,
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született von Wurzer, a legnagyobb határozottsággal foglalt állást
a lovagi birtok tulajdonosával való családi kapcsolat ellen.

Az öregúr megkönnyebbülten lélegzett fel, amikor a nemes
Hermann kíséretében elhagyta a házat. Egyelőre még nem sejtette
a sötét, fenyegető felhők veszélyét, melyeket lelki szemei lelőtt
csak a messzi távolban vélt felismerni, valójában azonban már a
feje felett tornyosultak.

Von Wollheim úr borús pillantást vetett a kísérőjére, azonban
amint a következő pillanatban Hermann ránézett, arckifejezése
azonnal megváltozott.

– Nem teljesítette a kívánságom, fiatal barátom – szólalt meg,
miközben kis sétapálcájával lesodorta a hamut a szivarjáról. –
Nem is tudom, haragudjak, vagy köszönetet mondjak ezért. Ké-
rem, most ne kezdjen el védekezni – folytatta élénken, amint
Hermann idegenkedve ránézett. – Apja ura fel volt készítve a lá-
togatásomra, előzetesen beszélt vele a tervemről.

– Hát nem az ön érdekében tettem? – kérdezte a fiatalember,
akit kissé zavarba hozott, hogy a nemes ennyire átlátta a helyzetet.

– Ha meg kell mondanom a véleményem, akkor a válaszom:
nem!

– Akkor elnézést kell kérnem, mert a legjobb szándékkal tet-
tem.

– Ezt jól tudom – vágott barátja szavába Wollheim. – És ép-
pen azért, mert tudom, nem is haragszok magára. A lakásomon
majd beszéljünk részletesebben erről. Vereséget szenvedtem, most
lássuk, hogyan tudjuk kijavítani a csorbát.

– Túl messzire megy!

– Semmi esetre sem. Teljes mértékben tisztában vagyok vele,
hogyan kell értelmeznem apja szavait.

– Ha ő egyedül dönthetne…
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– Talán szükségesnek tartotta volna, hogy azonnal definitív
elutasító választ adjon nekem, de az adott körülmények között
kénytelen volt elsáncolni magát a felesége mögött.

Hermann nem merte tekintetét a kísérőjére emelni. Tudta, hogy
annak arcán gúnyos vonásokat ismerne fel, ami csak tovább fo-
kozta zavarát.

Mit is válaszolhatna erre a megjegyzésre? Általános, semmit-
mondó beszédfordulatokkal úgysem tudná meggyőzni a nemest
arról, hogy vélekedése alaptalan.

Megelégedett azzal, hogy a fejét rázza, és a pantomim értelme-
zését kedve szerint a barátjára hagyja. Mivel von Wollheim úr
erre csak a vállát vonogatta, a kínos társalgás ezzel meg is sza-
kadt.

Nemsokára a fogadóhoz értek. A lovagi birtok tulajdonosa ba-
rátját bevezette a szalonba, ahol lakott, majd burgundit rendelt.

Igen, tényleg beszélnünk kell róla – mondta éles hangon, mi-
közben egy intéssel felszólította barátját, hogy vele szemben fog-
laljon helyet. – A vereség tagadhatatlan, én viszont nem az az
ember vagyok, aki hagyja magát akadályokkal feltartóztatni, ami-
kor végig akar menni az egyszer már kiválasztott pályán. Mindaz,
amit apja urával közöltem, valóságos tény. Szeretem Eleonórát, és
egyesülve vele keresném az eddig nélkülözött boldogságot. Min-
den erőmmel azon leszek, hogy részese lehessek ennek a boldog-
ságnak.

Utolsó szavainál szivarral kínálta barátját, Hermann elfogadta
és rágyújtott, miközben a pincér, aki közben megérkezett, kihúzta
a dugót a palackból.

– Vereségről beszélt – ragadta magához a szót a fiatalember,
miután a pincér távozott. – Valójában nem értem, hogy mi jogo-
sítja fel erre.

– Apja urának a válasza.

– Megtisztelő kérésének elutasítását látja benne?
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– Persze!

– Akkor tévesen fogta fel apám szavait. Csak rövid halasztást
kért, hogy felkészítse a hölgyeket.

Von Wollheim úr gúnyosan elmosolyodott. Fogta poharát, és
koccintott a barátjával.

– A hölgyek felkészítése már régen megtörtént – válaszolta. –
Sőt, merem remélni, hogy Eleonóra már hetek óta számít rá, hogy
megkérem a kezét. Nem így gondolja?

– Nem tudom.

– Ah, barátom, nekem úgy tűnik, mintha összeesküvést szőt-
tek volna ellenem. Egyszerűen nem akarják, hogy az eddigieknél
szorosabbra fűzzem kapcsolatom a családdal. Ezt minden bizony-
nyal nagyon sajnálnám. A váratlan ellenségeskedés arra késztetne,
hogy viszonzásra gondoljak. Egy nemes nem hagyhatja büntetle-
nül becsületének megsértését, és ez a vereség, nem is titkolom,
foltot hagy a becsületemen.

– Az éles, fenyegető hang, ahogyan von Wollheim úr szinte
kihívóan vetette oda ezeket a szavakat, megdöbbentette és nyug-
talanította a fiatalurat, visszaemlékezvén arra a beszélgetésre, amit
előző nap folytatott a nemessel. Wollheim már tegnap érzékeltette
fenyegetését, amennyiben utalt fegyvereire, melyekkel megsem-
misítheti Hermannt, ha éppen úgy akarja. Ma látszólag jogos
szemrehányásokat tett neki, amiből azt a következtetést lehetett
levonni, hogy indokoltnak látja ezen fegyverek a használatát.

Hermann tiltakozott a vélekedés ellen, amely szerint ellenséges
érzelmekből kiinduló összeesküvést kovácsoltak volna a birtokos
ellen. Ismételten biztosította őt őszinte barátságáról, von
Wollheim úr azonban türelmetlenül a fejét rázta, és maró iróniával
kijelentette, hogy nem hisz egy olyan barátságban, amiről min-
deddig még nem kapott bizonyítékot.

Arra fognak kényszeríteni, hogy bosszúra gondoljak – mondta
komoly hangon. – Miként? Üzleti vállalkozásaimból gazdag nye-
reséghez akarnak jutni, de egy megtisztelő szorosabb kapcsolatra
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nem tartanak méltónak! Ha Eleonóra kisasszony adna kosarat, ez
olyan esemény volna, ami minden halandóval előfordulhat. Ebben
az esetben mélyen hallgatnák, és arra gondolnák, hogy ez a fiatal
hölgy nem arra való, hogy végigkísérjen életem útján. Nekem
azonban még azt sem teszik lehetővé, hogy megkérdezzem tőle,
hogy viszonozná-e iránta érzett vonzalmamat, és úgy utasítanak
el, mint ahogyan egy koldust szoktak elküldeni a kapuban. Rossz
néven veszi, ha tudni akarom, hogy mi oka van ennek? Tagadja a
tényt, kitér előlem, és azzal sérteget, hogy apja szavait nem úgy
értelmeztem, mint ahogyan azok ki lettek mondva. Szülői házának
küszöbét többé nem fogom átlépni, legalább is mindaddig nem,
míg nem kapok határozott választ. Amennyiben ez olyan lesz,
mint amilyenre már most kénytelen vagyok számítani, úgy min-
den kapcsolatot meg fogok szakítani, a tervezett vállalkozással
pedig vagy felhagyok, vagy átruházom másokra, aztán elhagyom
a várost. Ezt igencsak sajnálni fogom, annál is inkább, mivel apja
kezdeményezésemre meglehetősen magas áron több ingatlant
megvásárolt a környéken, melyeknek értéke kétségtelenül zuhanni
fog, ha a vállalkozás nem jön létre. Wilde kisasszonnyal kapcso-
latos témában felajánlottam tanácsom és támogatásom, de a to-
vábbiakban nem leszek abban a helyzetben, hogy hasznára lehes-
sek.

Hermann döbbenete egyre fokozódott, a határozottság, aho-
gyan von Wollheim kifejezte magát, azt bizonyította számára,
hogy a nemes elhatározta, fenyegetéseit végre is hajtja, és rémül-
ten gondolt arra, hogy ebben az esetben Wilde kisasszonnyal való
kapcsolata nyilvánosságra kerülhet.

Gondolt az éjjeliőr meggyilkolására is, az összegekre, melye-
ket a szép szélhámos nőre áldozott, a kis hercegnőre, aki hűtlen-
ségét szakítás okának mondhatja, hogy Konrád karjaiba vethesse
magát. Nem várhatja közömbösen, míg mindez bekövetkezik, ezt
meg kell előznie, és be kell bizonyítania barátjának, hogy a maga
részéről nem hibás apja válaszában.
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Tanácsosnak tartotta, hogy fondorlatok nélkül megmondja az
igazat, aztán a nemes úr döntse el saját maga, hogyan tud dűlőre
jutni Eleonóra büszke anyjával.

Beszámolt neki, hogy von Bentheim gróf megismerte Eleonó-
rát egy fürdőhelyen, és kijelentette, hogy egy éven belül feleségül
veszi a szépséges hölgyet, Eleonóra anyja pedig ezzel régi vágyát
látja teljesülni, most éppen a gróf érkezését várja, aki a tavasz
folyamán érkezik, hogy beváltsa ígéretét.

Von Wollheim mindebből arra következtethet, hogy nincs el-
lene semmi ellenségeskedés. Ezt már tegnap elmondta volna neki,
de csak ma jutott a tudomására.

A lovagi birtok tulajdonosa némán végighallgatta, miközben
fel-alá vándorolt a puha szőnyegen. Arcán egyetlen vonás sem
árulkodott róla, hogy a hallottak milyen érzést váltottak ki benne.

Csak akkor lehetett észrevenni rajta némi kedvetlenséget, ami-
kor Hermann megemlítette, hogy a gróf nemsokára megérkezik.
Ekkor megállt, és átható tekintettel nézett a fiatalemberre, mintha
azt akarná kifürkészni, hogy igaz-e, amit mondott.

– Ez a Bentheim gróf ugye idős ember? – kérdezte éles han-
gon.

– Amint apám mondja, igen – válaszolta Hermann, zavartan
lesütve szemeit. – Nem emlékszek rá, hogy valaha is láttam volna.

– Eleonóra ismeri ezt a tervet?

– Nem.

– Ezt biztonsággal állíthatja?

– A gróf érkezéséig titokban akarják tartani előtte.

– Ah! A szülei azt hiszik, hogy lányuk minden további nélkül
igent fog mondani az aggastyánnak? – gúnyolódott von
Wollheim. – Legyen őszinte, barátom, mondja meg nekem tartóz-
kodás nélkül, hogy a családjában ki a híve ennek a projektnek?

– Csak anyám.
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– Az apja nem?

– Az érdekei azt diktálják, hogy önt részesítse előnyben.

– És ön?

– Nekem nem ugyanez lenne az érdekem?

– Természetesen, és örülök neki, hogy ezt belátja – válaszolta
Wollheim gúnyos hangon. És mit gondol minderről Eleonóra?

– Nem hinném, hogy anyja elképzelése különös örömet
okozna neki – válaszolta Hermann, aki jelentős mértékben meg-
könnyebbült nyílt vallomásától. – Nagyon tévednék, ha nem azt
tapasztalnám, hogy sokkal inkább önnel vándorolna az élet útján.

– Igaza van – válaszolta élénken a nemes, miközben ismét
töltött és egy mozdulattal felszólította barátját, hogy ragadja meg
a tüzes bort tartalmazó poharat. – Ebben bizonyára nem téved. Az
apja saját akaratát alá fogja rendelni felesége óhajának. Nem ettől
tart ön is?

– Kétségtelenül!

– Így viszont üzleti érdekeit fogja veszélyeztetni, de ennek
ellenére nem merészel érvényt szerezni akaratának. Ne vegye
rossz néven ezt a megjegyzésem, barátom, apja egyike azoknak a
természeteknek, akiknek sem bátorságuk, sem erejük nincs ahhoz,
hogy lerázzák azt az igát, amivel egy szép kéz terhelte meg őket.
Apja talán nem is fontolta meg a következményeket, melyek egy
elutasító válasszal járnak. Nem titkolom, hogy egy ilyen válasz
után azonnal el fogok utazni. Nem azért mintha sértve érezhetném
magam miatta, hanem mert szeretem Eleonórát. Ezt nem kell
részletesebben megmagyaráznom, így is érteni fogja. Megtiltom
azonban, hogy mindezt elmondja apjának. Nem áll szándékomban
nyomást gyakorolni rá, semmiképpen sem kényszeríteném arra,
hogy beleegyezését adja. Nem akarom megzavarni házuk békéjét,
ami kétségtelenül bekövetkezne, ha apja pártolna engem. Úgy
vélem azonban, ismerek egy másik megoldást, amivel minden
aggály és nehézség áthidalható lenne.
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Hermann, kedvezőnek tartott volna egy másik megoldást. Kér-
dő tekintettel nézett a nemesre, aki ismét járkálni kezdett. Nem
csak azért, mert barátságban maradhatna vele, és becsületbeli
adósságát igen kényelmes módon törleszthetné, hanem azért is,
mert maga is büszke anyja tervének meghiúsulását kívánta, hiszen
gyűlölte a beképzelt rokont.

– Kérdéses, hogy becsületes, hűséges barátként akar-e támo-
gatni engem – folytatta von Wollheim úr –, hiszen ha már nem
léphetek be a házukba, akkor arra sincs lehetőségem, hogy Eleo-
nórával megbeszéljem azt a tervet, melyet már kitaláltam, hogy
kiszabadítsam őt anyja gyámkodása alól.

– Szeretném, ha tájékoztatna erről a tervről.

– Kétségtelen, hogy Eleonóra mindaddig nem lesz a felesé-
gem, míg igenlő válasza anyja beleegyezésétől függ. Az is biztos
továbbá, hogy apja túl gyenge ahhoz, hogy ezt a beleegyezést
kikényszerítse a feleségéből, és engem részesítsen előnyben a
gróffal szemben. Harmadrészt az is biztos, hogy Eleonóra megta-
lálná mellettem azt a boldogságot, amit az aggastyán, akivel össze
akarják boronálni, nem nyújthatna neki. Kössünk tehát szövetsé-
get apja kihagyásával, hogy az anyát kapcsolatunk elismerésére
tudjuk kényszeríteni. Nagyon óvatosan kell nekilátnunk ennek az
elképzelésnek. Ön fogja elmondani a fiatal hölgynek, milyen ál-
dozatot kell hoznia élete boldogsága érdekében. Át fog adni neki
egy levelet tőlem, és rábeszéli, hogy valahol találkozzon velem.
Elkíséri őt erre a helyre, és gondoskodik róla, hogy ne terelődjön
gyanú a fiatal hölgy tisztességére. Hajlandó megtenni mindezt?

– Nagyon szívesen – válaszolta Hermann –, de utána mi fog
történni?

A nemes a szakállát simogatva maga elé meredt, majd futólag
kutakodó pillantást vetett a fiatalúrra, aki kialudt szivarját újra
meggyújtotta. Gonosz, győzedelmes pillantás volt ez, alattomos
öröm afelett, hogy ez az ember eredménytelenül próbál megsza-
badulni a hálótól, amit kivetett rá. Már szorosan magához láncolta
és bármely pillanatban megsemmisíthette. Elhatározta, hogy ezt



286

meg is teszi, ha a megbéklyózott már nem akarja érdekeit szolgál-
ni.

– Emlékeztetem rá, hogy azon a napon, amikor Eleonóra a
feleségem lesz, megszűnik a követelésem önnel szemben –
mondta azt a látszatot keltve, mintha meg sem hallotta volna
Hermann előbbi kérdését. – Magának is különös érdeke fűződik
hozzá, hogy…

– Kérem, ezt a pontot többé ne említse meg – vágott szavába
szenvedélyesen Hermann. – Már megmondtam, nem fogadom el
ezt a módot egy becsületbeli adósság törlesztésére.

– Ahogy akarja! Szabad akaratomból tettem a javaslatot, és
magára bízom, hogy elfogadja-e, vagy sem.

– Az előbb már kérdeztem, mit óhajt tenni, hogy keresztül-
húzza anyám tervét.

– Drága barátom, csak egyetlen lehetséges út van anyja ter-
vének meghiúsítására, Eleonórának bele kell egyeznie, hogy meg-
szöktessem.

– Soha! – kiáltott fel a fiatalember döbbenten, von Wollheim
úr azonban erre a vállát vonogatta, mintha azt akarná mondani,
hogy ez egy rendkívül gyerekes és nevetséges válasz, aminek
semmi jelentősége sincs számára.

– Megmagyarázom részletesebben – folytatta a nemes rideg
hangon –, talán így tervem nem is fog akkora rémületet okozni.
Egy szép reggel elmegyünk együtt kirándulni, ön, Eleonóra és én.
Erről a kirándulásról este egyedül fog visszatérni, hogy elmondja
minden érdeklődő barátnak és ismerősnek, hogy Eleonóra néhány
hétre elutazott az egyik barátnőjéhez. Eleonóra közben velem jön
Angliába, ahol az egyház áldását kérjük kapcsolatunkra. Anyja
persze rémesen fel lesz háborodva, viszont remélem, hogy apja
csendben megköszöni nekem, hogy kettévágtam a gordiuszi cso-
mót. Egyébként az egész családnak érdekében áll, hogy elismerje
a tényeket. Ha tiltakoznának, csak további okot adnának az epés
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megjegyzésekre. Idővel anyja is elismeri a tényt, mire mi visszaté-
rünk, hogy egyesült erővel nekilássunk vállalkozásunknak.

Hermann semmi esetre sem értett egyet teljes mértékben ezzel
a tervvel, ami foltot ejtene a család becsületén, és örökre megza-
varná házuk békéjét. Számos oka volt rá azonban, hogy tartson a
nemes ellenséges magatartásától, semhogy fellépjen ellene és
megtagadja a kért támogatást.

Másfelől teljesen elképzelhetetlen volt, hogy a gazdag, előkelő
von Wollheim úr becsapja a köztiszteletben álló bankár lányát.
Ebben a vonatkozásban az ember teljesen nyugodt lehetett.

Eleonóra hirtelen eltűnése azok számára, akik érdeklődnek
utána, teljesen jámbor magyarázatot lehet adni, így a valódi tény-
állás titokban marad. Később, ha a fiatal hölgy von Wollheim
asszonyként tér vissza, erre bizonyára természetes, mindenféle
gyanakvást megelőző magyarázatot lehet adni.

Ezen túlmenően az a gondolat, hogy anyja terve meghiúsul,
már most különös elégtételt jelentett a fiatalember számára. Meg-
felelő revans volt életmódjával kapcsolatban olykor tett rosszalló
megjegyzéseiért, és ha azt a látszatot is keltette, hogy becsületbeli
adósságának törlesztése a von Wollheim által felajánlott módon
számára nem fogadható el, gondolatban mégis megörült annak,
hogy ez az ajánlat súlyos gondtól szabadítja meg.

A tél folyamán apja pénztárát az illendőséget messze meghala-
dó módon vette igénybe, hogy Fanny elvárásait teljesíthesse, és
saját tékozló életmódját finanszírozza. Most újabb összegekre volt
szüksége, hogy meg tudja szakítani kapcsolatát Fannyval, és végre
tudja hajtani a kis hercegnővel kapcsolatos terveit. Mindezt vé-
giggondolta, miközben von Wollheim úr kifejtette előtte terveit,
és önzése arra késztette, hogy saját tisztessége mellett a húgáét is
feláldozza.

Wollheim elképzelésével nem akart részletesebben foglalkoz-
ni, de megígérte, a lehetőségeihez képest mindent megtesz, hogy a
húgát hajlamossá tegye rá.
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A lovagi birtok tulajdonosa ezzel meg is elégedett, írt néhány
sort Eleonóra számára, és a levelet átadta barátjának azzal a kérés-
sel, hogy rövidesen hozzon rá választ.

Hermann mélyen elgondolkodva tért haza, és apja rossz han-
gulata semmi esetre sem volt alkalmas arra, hogy felderítse és
eloszlassa a ködöt, ami saját maga idézett elő.

Az öregúr tudni akarta, vajon von Wollheim úr neheztel-e rá a
válaszért, amit kapott. Hermann nemmel válaszolt erre a kérdésre,
azt azonban mégsem tartotta titokban, hogy a nemes a legkevésbé
sem örült a válasznak.

Theodor Bauerband egyetértett azzal, hogy szakítás a lovagi
birtok tulajdonosával nagymértékben rontaná üzleti érdekeit,
azonban mégsem volt bátorsága, hogy ezért a kapcsolatért energi-
kusan megküzdjön, amikor ebéd után Eleonóra anyjának beszá-
molt Wollheim úrral folytatott megbeszélésének tartalmáról.

Madam Bauerband, született von Wurzer, megvető grimaszt
vágott, összehasonlította von Bentheim grófot von Wollheim bir-
tokossal, és ez az összehasonlítás természetesen az előbbi javára
dőlt el.

Igen nyugodt, higgadt, ámde mégis határozott hangon kinyil-
vánította, reméli, von Wollheim úrnak van annyi taktikája és kifi-
nomult modora, hogy a továbbiakban megkíméli látogatásaitól.
Azt nem állítja, hogy az úr szélhámos lenne, de azon sem lepődne
meg, ha ez később mégis kiderülne róla. Első találkozásuk pilla-
nata óta leküzdhetetlen ellenszenvet érez iránta, aminek okára
képtelen lenne rájönni, de nem is érdekli.

A bankár mégis védelmébe merészelte venni őt, a nemes úr
gazdagságára, alapos világi képzettségére és nagyszabású vállal-
kozásaira hivatkozva, ezzel bizonygatva feleségének, hogy nem
lehet szélhámos, azonban madam Bauerband, született von
Wurzer, azzal a megjegyzéssel szakította félbe, hogy neki megvan
a saját véleménye, és teljesen felesleges fáradozás megpróbálni,
ettől eltéríteni őt.
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Ezt követően a beszélgetést von Bentheim grófra terelte, akit
meghívott, lakjon náluk, és meggyőződéssel remélte, abban a
megtiszteltetésben lesz része, hogy a gróf elfogadja a meghívást.

Ebben az esetben több változtatást kell végrehajtani, a vendég-
szobát új berendezéssel kell ellátni, az egész ház is alapos reno-
válásra szorul, amihez természetesen szükséges a ház urának be-
leegyezése is.

Theodor Bauerband némely elképzelést túl költségesnek tar-
tott, másokat nem kielégítőnek. Ekkora összeget nem szívesen
áldozna erre a célra, de a felesége megértette vele, hogy nem lehet
zsugori és takarékos, mert ez az elkerülhetetlen kiadás ezerszere-
sen meg fog térülni. Rendjeleket és címeket helyezett kilátásba,
arról a hatalmas befolyásról beszélt, amivel a gróf az udvarnál
rendelkezik, közelmúltbéli példákkal bizonygatva, hogy néhány
bankár pénzügyi- vagy kereskedelmi miniszteri tárcához jutott, és
csalogató perspektívát helyezett kilátásba, lebilincselve és elra-
gadtatva ezzel a becsvágyó, könnyen izgalomba hozható embert.

Így ügyesen eloszlatta az aggodalmakat, melyek röviddel eze-
lőtt még nyugtalanították a bankárt. Annyira sikerült őt saját né-
zetére hangolni, hogy végül férje saját maga nyilatkozott úgy,
hogy igaza van, von Wollheim úr nem megfelelő parti Eleonóra
számára mindaddig, míg von Bentheim grófnak szándékában áll,
hogy kezét és magas rangját nyújtsa a lánynak.

Az ebédlőben folyó tárgyalás közben Hermann és Eleonóra a
kerti lugasban üldögélt.

Hermann átadta húgának a nemes levelét és beszámolt neki a
barátja és apja közötti megbeszélésről.

A lány szép szemei örömmel villantak fel, amint végigsuhan-
tak az illatos papíron, és belső megelégedettségből fakadó mosoly
játszadozott duzzadó ajkai körül. Ez a mosoly azonban hirtelen
megszűnt, amikor Hermann megnevezte apja indokait, mely sze-
rint elutasító választ fog adni a lovagi birtok tulajdonosának.
Büszkesége felháborodott a gondolattól, hogy saját óhajára és
reményeire való tekintet nélkül akarják összeházasítani a gróffal.
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A grófi korona talán lekenyerezte, és megbarátkoztatta volna a
gondolattal, ha von Bentheim gróf fiatal, erőteljében lévő férfi, de
semmi esetre sem akart beleegyezni abba, hogy sorsát egy esendő,
mogorva aggastyánnal kösse össze. Felfoghatatlan volt számára,
hogy a szülei ilyen súlyos áldozatot várnak el tőle. Az előnyös
helyzetben, amit persze a von Bentheim gróffal történő házasság
biztosíthat számára, nem talált kárpótlást ezért az áldozatért, és
szilárdan elhatározta, hogy nem fog igent mondani ennek a kérő-
nek, bármilyen következményei is lesznek az elutasításnak.

 Hermann megerősítette őt ebben az elhatározásában, és köny-
nyen sikerült meggyőzni arról, hogy teljesítse barátja kívánságát.
Beleegyezett a kért randevúba, Hermann kíséretében egy séta
alkalmával hajlandó volt találkozni a lovagi birtok tulajdonosával.

Való igaz, már régen számított vallomására és arra, hogy meg-
kéri a kezét. Már hetek óta felkészült erre, így hát ne háborította
volna fel, hogy kiküldték apja irodájából, és így nem is volt lehe-
tőség rá, hogy feltegyék neki a kérdést, ami eldöntötte volna élete
boldogságát? Ne lett volna sértő számára, hogy tudomása nélkül
már döntöttek is kezéről, hogy büszke anyja önzésből fel akarta
áldozni gyermeke boldogságát?

Ismerte az embergyűlölő, köszvényes aggastyánt, aki túlzott
mértékben kiélvezte az élet örömeit, erre áldozta fel erejét és
egészségét, és ehhez a férfihez akarná őt anyja hozzáláncolni?

– Nem, és ezerszer is nem – mondta izzó tekintettel bátyjá-
nak, aki nem számított rá, hogy feladatát ilyen gyorsan és szeren-
csésen megoldhatja. – Mielőtt ez megtörténne – folytatta –, mie-
lőtt örökre kezem nyújtanám annak az embernek, inkább elha-
gyom a szülői házat, és hontalan idegenként útnak indulok a
nagyvilágba!

– Talán nem is maradna más lehetőség a számodra – vála-
szolta Hermann. – Ismered anyánk makacsságát és azt is tudod,
hogy milyen mérhetetlenül uralkodik apánk felett. Csak akkor
egyezne bele a von Wollheim úrral létrejövő kapcsolatba, ha kész
tényekkel lenne rákényszerítve erre.
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Eleonóra idegenkedve nézett rá.

– Mit akarsz mondani ezzel? – kérdezte.

– Azt, hogy más nem marad számodra, mint hagyod meg-
szöktetni magad attól a férfitől, aki szeret. Angliában nem érdek-
lődnek mindenféle lehetséges papír, szülői beleegyezés és a többi
értelmetlenség után, amit a törvény előír. Ott nem fogtok nehé-
zségekbe ütközni, ha kapcsolatotokra az egyház áldását kéritek.
Ha ez megtörtént, a kapcsolatot már semmiféle tiltakozás sem
oldhatja fel, és egész családunk érdeke lesz téged von Wollheim
feleségeként elismerni.

Eleonóra tiltakozni akart, de bátyja nem hagyta szóhoz jutni,
hanem gyorsan folytatta:

– Semmi értelme sem volna, ha megpróbálnád anyád ezzel
fenyegetni és kikényszeríteni beleegyezését. Csak békétlenséget
szítnál, bosszús jeleneteket idéznél elő, megkeserítenéd saját ma-
gad és valamennyiünk életét, és semmi mást nem érnél el vele,
csak minden lépésed szigorú ellenőrzését. Légy okos, Eleonóra,
tartózkodás nélkül beszélj Wollheimmel, és hallgasd meg taná-
csait. Talán már talált is egy utat, melyen biztonsággal elérhetitek
célotokat.

Eleonóra talált némi igazságot bátyja szavaiban, ezen túlmenő-
en annál inkább fokozódott keserűsége anyjával szemben, minél
tovább gondolkodott annak tervén.

Hermann azt tanácsolta neki, szüleivel szemben keltse azt a
látszatot, mintha sejtelme sem volna Wollheim kéréséről, így
megelőzhet minden gyanút, és közben egyengetheti a pályát, mely
vágyott célja eléréséhez vezet, és elég hamar sikerült neki előnyös
tanácsáról meggyőzni a húgát.

Barátja terveiről elgondolkodva egyre inkább úgy találta, hogy
az kedvező a saját tervei szempontjából is.

Eleonóra titokzatos szökése annyira foglalkoztatni fogja apját,
hogy nem marad ideje fia tetteinek felügyeletére, és az elherdált
pénz miatti felelősségre vonására, amire Hermannak szüksége volt
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Fanny igényeinek kielégítésére és további terveinek végrehajtásá-
ra.

XVII.

– Na, egy kis fejfájást mindig hazahoz magával az ember egy
ilyen ivászatról – mondta a kis nyugdíjas, amint az asztalosmester
házában történő eljegyzés utáni napon a fiával üldögélt az ebéd-
nél. – Bizonyára többet ittál, mint amennyi jó lett volna neked. A
te korodban az ember nem ismer mértéket, ezt saját tapasztalatból
tudom.

– Ráadásul a bor sem volt jó – válaszolta a gyakornok, sze-
meit eltakarva a kezével. A kisöreg azonban nem értett egyet ez-
zel a véleménnyel. Bosszankodva rázta a fejét és azt válaszolta,
hogy Mathias Bauerband mester mindig csak a legjobbat teszi a
vendégei elé, és igazságtalanság, ha valaki ennek ellenkezőjét
állítja.

– Derűs este volt – folytatta, miután befejezte az evést és le-
tette a kést és a villát. – Jó emberek között mindig kellemesen érzi
magát az ember.

– Csak egyvalaki volt, aki nem passzolt ebbe a körbe – szólt
közbe Wilhelm.

– Rudolfra gondolsz?

– Persze.

– Igen, igen, ő többre tartja magát, mint a többiek. Hát így
van ez, egy művész, az egyszerű asztalosmester szerény családi
körében! Na, Wilhelm, már látom előre, hogy Mathias mester még
komoly gondokat fog megélni ezzel a fiával.



293

A gyakornok elgondolkodva bólintott és rágyújtott egy szivar-
ra, miközben a kisöreg nagy élvezettel szippantott egy csipetnyi
tubákot.

– Mathias mester nem hibás ebben – folytatta a nyugdíjas. –
Megfelelő szigorral nevelte gyermekeit, a komoly figyelmezteté-
sek és jó példák sem hiányoztak, de ha az ember egy csepp bort
cseppent egy ecettel teli edénybe, akkor abból is ecet lesz, miköz-
ben fordítva, egy borral töltött edénybe nyugodtan bele lehet
cseppenteni egy csepp ecetet anélkül, hogy az tönkremenne. Ru-
dolf rossz társaságba került, és a rossz társaság tönkre teszi a jó
erkölcsöt. A fickó lehet rendes ember és ügyes munkás, de ez még
nem ok rá, sőt nem jogosítja fel arra, hogy dicsekedjen tehetségé-
vel, és másoknál többre tartsa magát. Tegnap este be nem állt a
szája, és nagyon csodálkoztam rajta, hogy Mathias mester türel-
mesen elviselte.

– Mathias mester nagyon lehangolt volt, előzőleg valami
kellemetlenségben lehetett része.

– Tudom is, mi volt az oka, és értem is borús hangulatát –
válaszolta a kisöreg, miközben fel-alá járkálva karjaival hadoná-
szott. – Meglátogatta a kis hercegnőt, meghívta őt, hogy vegyen
részt az ünnepségen, és elutasító választ kapott. Rózsika még
mindig a kedvence. A bánat volt rá olyan nyomasztó hatással. A
lány elhatározta, hogy engedelmeskedik apja akaratának, aki
megtiltotta neki, hogy bármiféle támogatást elfogadjon rokonaitól.

– Akkor is, ha apját elítélik? – kérdezte a gyakornok.

– Igen, akkor is. Makacs fejecskéje van, Mathias mester
eredménytelenül fog próbálkozni azzal, hogy eltérítse elhatározá-
sától.

A nyugdíjas megállt, apró szemeivel kérdő tekintettel nézett a
fiatalemberre, enyhén ingatva fejét, miközben lepöccintette a ha-
mut a szivarjáról.

– Tényleg elhiszed, hogy el fogják ítélni? – kérdezte. – Saját
elmondásod szerint nincsenek meggyőző bizonyítékok ellene.
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– A drágakövek, amit nála találtak, kellőképpen bizonyítják
vétkességét – válaszolta a gyakornok rideg hangon. – A gyilkos-
ságra persze nincs bizonyíték.

– Na, persze ti gondoskodni fogtok róla, hogy az esküdtek
kezdettől fogva higgyenek a vétkességében, hiszen közismert,
miként fogalmazzák meg a kihallgatási jegyzőkönyveket. Rend-
szerint bolhából csinálnak elefántot. A tanúvallomásokból egy
ügyes kéz könnyűszerrel fon kötelet a vádlott számára, különös-
képpen, ha feltétlenül találni kell egy vétkest.

A fiatalúr a vállát vonogatta, mintha azt akarná mondani, hogy
nem tartja érdemesnek vitázni apjával ilyen ostobaságokról.

– Ha nem ítélik el, akkor az a szomorú sors vár rá, hogy élete
hátralévő részét a bolondok házában kell eltöltenie – válaszolta. –
Erre vonatkozó kérvény a családja részéről csatolva van az akták-
hoz. Nem is tudom, a magam részéről egy ilyen sorsnál nem tar-
tanék-e előnyösebbnek néhány évnyi börtönben letöltendő fogsá-
got.

A kisöreg nagy igyekezettel törölgette zsebkendőjével izzadt-
ságtól fénylő koponyáját, szemüvege mögött szikráztak izzó sze-
mei.

– Mi közöm van nekem ehhez az emberhez? – kiáltotta hara-
gosan. – Semmi! Nem vagyok a barátja, és ha a kis hercegnő nem
a lánya lenne, a sorsa teljesen közömbös lenne a számomra. Meg-
döbbent azonban az igazságtalanság, amivel eljárnak ellene. Az az
ember éppannyira nem bolond, mint ahogyan mi sem vagyunk
azok. Ahogyan neki is megvannak a maga szeszélyei, ugyanúgy
valamennyiünknek is vannak, és egy ártatlan szeszély miatt még
senkit sem zárnak diliházba!

– A szellemi állapotáról, nem mi döntünk – mondta a gya-
kornok jóindulatúan. Ez az orvosok dolga, amennyiben…

– Igenis, az ő dolguk, azonban… na, majd kiderül, csak any-
nyit mondok neked, hogy Theodor Bauerband úr, a gazdag, büsz-
ke bankár semmi áldozattól sem fog tartózkodni, hogy félreállít-
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son egy embert, akitől félnie kell. Gyakran és komolyan elgon-
dolkodtam ezen, és többminden világossá vált számomra, ami
mindeddig a sötétben maradt. Szilárd meggyőződésem, hogy a
bankárnak alapos oka van rá, hogy tartson a fivérétől.

– Ugyan már, miféle okai lehetnének? – kérdezte gúnyos
hangon a fiatalember. – A vádlott gyűlöli a fivérét, de nem csak
egyedül őt, hanem mindenkit, a gyermeke kivételével. Lehetséges,
hogy gyűlölete következtében ragadtatta el magát fenyegetésekre,
a bankár viszont nyugodtan elmondhatja, hogy olyan féktelen
dühről van szó, ami végül kárt okozhat neki.

– Nem ismered ezeket az okokat, én pedig nem mondhatom
el neked.

– Kitől tudtad meg, a festőtől? Attól az ingerlékeny, izgága
embertől, aki tele van rémképekkel?

A gyakornok abbahagyta, mert halk kopogás arra késztette,
hogy várakozva az ajtó felé nézzen, amit apja kinyitott, hogy be-
engedje a kis hercegnőt.

A fekete gyászruha, amit a lány viselt, élesen kiemelte arcának
sápadtságát. Nem lehetett meghatottság és részvét nélkül tekinteni
erre a lesoványodott arcra, mely látható nyomait viselte álmatlan
éjszakának és elhullajtott könnyeknek.

A kisöreg kezet nyújtott neki, és egy karosszékhez vezette.
Töltött egy pohár bort és elé tolta. Miután mindezt megtette a
maga élénk, heves módján, megkérdezte tőle, mi járatban van.

A lány felnyitotta nagy szemeit és kérlelő tekintettel nézett a
fiatalúrra, aki már sejtette jövetelének célját.

– A gyakornok úrhoz jöttem – válaszolta halk, reszkető han-
gon. – Helene ma reggel nálam járt, és közölte velem, hogy a
nyomozati aktákat lezárták, és a nyilvános tárgyalás napokon
belül megkezdődik.

– Ez valóban így van – válaszolta Wilhelm –, jómagam em-
lítettem meg tegnap családi körükben, amikor megkérdeztek.
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– Erről számolt be nekem Helene. Emlékszem rá, hogy a
vizsgálóbíró úr a vizsgálat befejezésével vígasztalt, amikor enge-
délyt kértem, hogy meglátogathassam apámat. Talán most meg
fogom kapni ezt az engedélyt.

– Az engedélyt azonnal megkapta volna, ha az apja hajlandó
lett volna bevallani a vétkességét – mondta a gyakornok, aki nem
tudta egészen elrejteni zavarát. Mindaddig, amíg ezt megtagadta,
a törvény tiltotta számunkra, hogy megadjuk önnek a kért enge-
délyt.

Fanyar, keserű vonás vonaglott végig a szép lány ajkai körül,
sötét szemeiből szemrehányó, haragos pillantás érte a fiatalem-
bert, akire ekkor a nyugdíjas is komor tekintettel nézett.

– Mit kellene bevallania? – kérdezte Rózsika. – Egy olyan
bűncselekményt, amit nem is követett el? Persze jól tudom, hogy
a maguk szemében neki kell vétkesnek lennie, mivel nem találták
meg a valódi tettest, de ha mindenki el is ítéli őt, én sohasem fo-
gok kételkedni az ártatlanságában. Követeli, hogy engedjék be
hozzá a gyermekét, vágyódik rá, hogy viszontlássa, és ezt a leg-
hőbb kívánságát csak akkor hajlandók teljesíteni, ha vétkesnek
vallja magát! Hát ez nem kínzás?

– Kisasszony, a törvény…

– Na persze, a törvény, mindig csak a törvény! – vágott fia
szavába bosszúsan a kisöreg. – Aki elsáncolhatja magát e mögött
a védőbástya mögött, annak nagy előnye van ellenfelével szem-
ben, azonban ha az ember akarja, minden törvényt meg lehet ke-
rülni, és én úgy vélem, hogy itt erre van is valamennyi jogosult-
ság. A vádlott beszélgetése lányával egyébként is tanúk előtt tör-
ténne, miféle veszély fenyegetheti a vizsgálatot egy ilyen találko-
zás esetén? Attól féltek, hogy gyermekének megpillantása fokoz-
ná a fogoly bátorságát? Na persze, azt szeretnétek, hogy kezeitek
között puha viaszként viselkedjen, de nem hinném, hogy ez sike-
rülni fog.

– Annál rosszabb a számára – mondta a gyakornok, aki Ró-
zsika rosszalló tekintete előtt lesütötte szempilláit. – A drágakö-
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veket megtalálták nála, a tőr pontosan belepasszol az éjjeliőr se-
bébe. Sokkal jobban járna, ha vallomást tenne.

Utóbbi szavainál a fiatalember felállt, odalépett az ablakhoz,
hátat fordítva a lánynak. Nyilvánvalóan képtelen volt elviselni
haragos pillantását.

– Talán maga sem tudja, hogy mit tett – folytatta sajnálkozó
hangon. – Lehetséges, sőt valószínű, hogy tettét olyan állapotban
követte el, melyben…

– Hagyja abba, gyakornok úr! Minden szó, amit kimond, tőr-
ként hatol a szívembe! – kiáltott fel Rózsika, kezeit védekezve
tartva maga elé. Tudom, mit akar mondani, de azt is tudom, hogy
a bácsikám, a bankár, hatalmas szövetségeseket talált szerencsét-
len fivére ellen. Milyen eszközökkel sikerült megnyerni őket, nem
óhajtom kinyomozni, de a napnál is világosabb számomra, apám
nem reménykedhet abban, hogy visszanyeri a szabadságát. Ha az
esküdtek nem találják őt vétkesnek, az őrültek házának kapuja fog
megnyílni előtte. Ismerem az egész visszataszító tervet, melynek
célja a meghurcolása, és örökre eltávolítása az emberi társada-
lomból. Nem akarom azt állítani, hogy ön részt vett ebben. A bá-
csikámon kívül nem vádolok senkit mindaddig, míg bizonyítékok
nem fognak feljogosítani erre. Talán ön is személyes ellensége
szegény apámnak, és elhiszi a gonosz híreszteléseket, melyeket
ellenségei terjesztenek róla.

A gyakornok borúsan összevonta szemöldökét, tüzes pillantá-
sokkal nézve a lányra, aki volt olyan merész, hogy ilyen vádakat
mondjon a szemébe, de türtőztette magát, a vádaskodást a lány
ingerült hangulatának tulajdonította.

– Kemény, sértő szavakat mondott nekem, kisasszonyom –
válaszolta. – Olyan szavakkal illetett, amiért önön kívül mindenki
mást felelősségre vonnék. A nagybátyja terveit nem ismerem,
sohasem beszéltem vele a vádlottról, és felháborodva elutasítanék
minden elfogadhatatlan elvárást, hogy ilyen tervet támogassak.
Egyébként sem hinném, hogy a bankár fivére sorsával intenzíven
foglalkozna, egyéb dolgai a figyelmét teljes mértékben igénybe
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veszik. Attól tartok, hogy ezek a dolgok kizárólagosan foglalkoz-
tatni fogják a közeljövőben. Azt beszélik, hogy egy bizonyos von
Wollheim úrral nagyszabású üzleti vállalkozásba bonyolódott. A
jelentős ingatlanfelvásárlások mindkettőjük részéről alátámasztani
látszanak ezt a szóbeszédet. Talán már a közeljövőben ki fog de-
rülni, hogy ez az állítólagos nemes úr nem más, mint egy rafinált
szélhámos. Amennyiben a szükséges bizonyítékok rendelkezésre
fognak állni, ez az ő szerepének végét jelenti. Ezt követően pedig
Theodor Bauerband úr teljes idejét kénytelen lesz arra fordítani,
hogy kikászálódjon a bonyodalmakból.

– Tényleg ez lenne a valóság? – kérdezte a nyugdíjas, aki fel-
vont szemöldökkel határtalanul meglepődve bámult a fiára. – Ha
ez a helyzet, figyelmeztetni kellene a bankárt.

– Talán magadra vállalnád ezt a feladatot? – kérdezte
Wilhelm csendes gúnnyal. – Gondolod, hogy a bankár bármiféle
jelentőséget tulajdonítana a figyelmeztetésednek? Közömbös vol-
na a számodra, ha azt válaszolná, hogy rágalmazó vagy, és bár-
mennyire is sajnálja, kénytelen ezért ajtót mutatni neked? A ban-
kár teljes bizalmával ajándékozta meg ezt az urat, és mindaddig ki
is fog tartani mellette, míg bizonyítékok meg nem győzik róla,
hogy von Wollheim úr nem volt méltó a bizalmára. A közeljövő-
ben városunk néhány polgáráról meglepő megállapításokat fogunk
tenni, többek között arról az idegen hölgyről is, akiről különféle
pletykák terjengnek.

– Wilde kisasszonyról van szó? – kérdezte a kisöreg. – Na,
nem is csodálkoznék rajta, ha ez a tarka pillangó ismét csúf her-
nyóvá változna. Sohasem késztetett semmi sem arra, hogy védel-
mezzem őt, amikor kevésbé kedvező véleményt hallottam róla.
Azt azonban nem hinném, hogy von Wollheim úr szélhámos len-
ne. Azt állítják, hogy titokban már Eleonóra Bauerband kisasz-
szony vőlegénye.

Erre a megjegyzésre a fiatalember arca elképedt kifejezést öl-
tött.



299

– Ezt meg ki állítja? – kérdezte olyan éles hangon, hogy Ró-
zsika szinte rémülten riadt fel merengéséből. – Ugyan már, mi
más lenne ez, mint üres pletyka? Vagy talán megbízható forrásból
hallottad ezt a hírt? Bauerband kisasszony Wollheim mennyasz-
szonya lenne? Ezzel szemben én azt hallottam, hogy a bankár
házában a hölgyek részéről nem számít kellemes vendégnek, ő
maga panaszkodott keservesen beképzelt büszkeségről és rideg-
ségről, ami eluralkodott abban a házban.

A vőlegényem elmondása szerint Eleonóra unokatestvérem
eljegyzése von Wollheim úrral a közeli napokban várható – ra-
gadta magához a szót Rózsika. – Azonban teljesen eltértünk a
korábbi témánktól, gyakornok úr, kérem, mondja meg nekem
őszintén, nem számíthatok rá, hogy megkapjam a kívánt enge-
délyt?

– Majd megvizsgálom, hogy mit tehetek – válaszolta a fiatal-
ember, akinek szenvedélyes izgatottsága megdöbbentette a lányt,
mert sejtelme sem volt annak okáról. – Ha lehetséges, kívánságá-
nak teljesülni kell. Különben levelezhet az apjával, a vizsgálóbíró
ezt megengedte önnek…

– Éltem is ezzel a lehetőséggel – szólt közbe hevesen Rózsi-
ka. – De jelent ez neki, vagy nekem bármiféle vigaszt? Az vi-
gasztalná és bátorítaná őt, ha a karjaiba zárhatna, a szemeimbe
nézhetne. Olyan határtalanul boldogtalan, hogy nem volna szabad
megtagadni tőle ezt a vigaszt.

– De mit tehetnék én…

– Szólhatna egy jó szót a vizsgálóbírónak, és megszerezhetné
nekem az engedélyt – szólt közbe Rózsika könyörgő hangon, mi-
közben jelentőségteljes pillantással arra kérlelte a kisöreget, hogy
támogassa kérését. – Igen hálás lennék érte. A vizsgálóbíró úr
fontolja meg, mekkora felelősséget vállalt magára.

– Amennyiben? – kérdezte a gyakornok.

– Már annyiban is, hogy csak apám vétkességére keresett bi-
zonyítékokat, ártatlanságára viszont nem.
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– Engedelmével, a drágakövek elegendő mértékben bizonyí-
tották a vétkességét!

– Ez megint csak olyan gyenge, tarthatatlan bizonyíték, mint
amit a gyilkossággal kapcsolatban említett. Mivel apám tőrének
pengéje belepasszolt a sebbe, csak ő lehetett a tettes?

– Ezt nem állítom.

– Mégis ezt jelentette ki határozottan. Letartóztatásának órá-
jában apám elmondta a vizsgálóbírónak, hogy két ilyen kése volt,
és az egyiket az unokaöccsének ajándékozta. Hány ilyen kés lehet
még ebben a városban! A hatóság nem tartotta érdemesnek, hogy
kutasson utánuk.

– Mégiscsak megtörtént – válaszolta a fiatalember, aki még
mindig nem tudott úrrá lenni idegességén. – Minden megtörtént,
ami megtörténhetett, hogy fényt derítsen a rejtélyes ügyre, de
minden kutatás eredménytelen maradt. Nyugodtan biztosíthatom,
hogy az esküdtek nem fogják vétkesnek találni apját a gyilkossági
ügyben, ha a védő meleg hangon fog felszólalni a vádlott érdeké-
ben. Az ékszerlopás vonatkozásában ezzel szemben nem kelthetek
reményeket. Még egyszer megígérem önnek, hogy mindent meg-
teszek annak érdekében, amire lehetőségem van, hogy megnyíljon
ön előtt apja cellájának ajtaja. Ha ez nem sikerül, akkor ne énrám
haragudjon. Most viszont volna egy kérésem önhöz! Az előbb azt
mondta, hogy unokanővére eljegyezni fogja magát von Wollheim
úrral, de ez nem történhet meg, mert ez a Wollheim nem az a férfi,
aki boldoggá teheti őt. Titoktartásra kérve bevallom, hogy a ható-
ság igen komolyan foglalkozik ezzel a személlyel, és ha bizonyí-
tást nyer az ellene felmerült gyanú, a fogadóban lévő elegáns la-
kását kénytelen lesz felcserélni egy börtöncellával.

– Von Wollheim úr a vőlegényem barátja.

– Éppen ezért könnyedén megtudhatja, hogy az ügy mennyire
van előrehaladott állapotban. Megkérhetném rá, hogy próbálja ezt
megtudni, és az eredményt közölje velem?
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– Arra gondol tehát, hogy figyelmeztetnem kellene a jegye-
semet?

– Semmi esetre. Sem vele, sem senki mással nem közölheti,
amit elmondtam önnek, mert ez nagy kellemetlenséget okozhatna
nekem. Ezen túlmenően a figyelmeztetésnek nem lenne semmi
eredménye. Ha már tudom, hogy mi a helyzet, meg fogom találni
a módját annak, hogy Eleonóra kisasszonyt megóvjam attól a
nyomorúságtól, ami bekövetkezne, ha elmélyítené kapcsolatát
ezzel az emberrel. Hajlandó teljesíteni a kérésemet?

– Szívesen – válaszolta Rózsika. – Jegyesemet meg fogom
kérdezni, ha legközelebb találkozok vele.

– Wilhelm pedig be fogja tartani ígéretét – mondta a kisöreg,
aki egy ideje azzal volt elfoglalva, hogy tubákos szelencéjének
fedelét polírozza. – Remélem, sikerülni fog neki, hogy megsze-
rezze önnek a kívánt engedélyt.

A fiatalúr közben fogta kalapját és botját, elköszönt azzal a ki-
fogással, hogy ütött az óra, amikor folytatnia kell munkáját, és
még egyszer megígérte, mindent meg fog tenni Rózsika kívánsá-
gának teljesítéséért.

Nem egyenesen a bíróság épülete felé tartott. Ebben a pillanat-
ban képtelen lett volna dolgozni, a benne dúló viharokat előbb
csillapítania kellett. Amióta megismerte Eleonórát, pillantásokat
és szavakat váltott vele, képtelen volt elfelejteni. Megnyerő képe
mindig ott lebegett szemei előtt, és minél tovább nézegette, annál
kívánatosabbnak tűnt számára.

Jóllehet úgy vélte, ostobaság lenne, ha azt gondolná, hogy ezt a
képet valaha is sajátjának mondhatja, és bár gyakran komolyan
elhatározta, hogy lemond ostoba reményéről, és elfelejti, hogy
valaha is gondolt rá, azonban mégiscsak egyre újabb, minden
pompával berendezett légvárakat épített, amit csak élénk fantázi-
ája képes volt kitalálni.

Gyakran fordultak elő olyan pillanatok, amikor úgy vélekedett,
ha Eleonóra viszonozná szerelmét, a parti semmi esetre sem volna
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teljesen egyenlőtlen, hiszen az ő vagyona sem jelentéktelen, és az
életpálya, ami előtte áll, fényes jövővel kecsegteti, de aztán rögtön
azt is belátta, hogy elképzelése utópia, és reményeit fantazmagóri-
ára építi, melyek ködként foszlanak szét, amint közeledik feléjük.

Az emlékezetes pillanat óta többé nem mert közeledni a bankár
szép lányához, olykor-olykor megpillantotta valamelyik koncerten
vagy kaszinóbálon, de nem merte megszólítani.

Most meg már az a szóbeszéd járja, hogy egy férfi jegyese,
akit a hatóság éles szemekkel figyel, mert úgy véli, hogy egy
szélhámost fedezett fel a személyében.

Bár a gyakornok a szép lányt nem nyerhette meg magának, vi-
szont mégiscsak meg akarta akadályozni, hogy ennek az ember-
nek a felesége legyen.

Közvetlen vádat nem lehetett emelni ellene, olyan vétket nem
követett el, ami jogossá tett volna egy vádemelést, csak egy meg-
határozhatatlan gyanú merült fel vele szemben, a hatóság pedig
eredménytelenül keresett ellene szóló bizonyítékokat.

Ez megnehezítette a gyakornok tervét. Nem volt joga rá, hogy
bárkit óvatosságra intsen vele szemben, és alaptalan rágalmazás
vádját vonná magára, ha megtenné.

Tehát rendkívül óvatosan kellett belekezdenie, de bármekkorák
és sokrétűek voltak is a nehézségek, melyek feltornyosultak előtte,
mégis kitartott elhatározása mellett, sőt, gondolatban még egy
párbaj lehetőségét sem zárta ki a nemessel, ha más megoldást nem
talál ennek a házasságnak a megakadályozására.

Miközben a fiatalember ezekkel a gondolatokkal volt elfoglal-
va, a nyugdíjas hazafelé kísérte Rózsikát.

Szívélyes, őszinte, részvétteljes szavakkal igyekezett vigasz-
talni és bátorítani. Sajnálta, hogy nem fogadta el bácsikája meghí-
vását az eljegyzési ünnepre és azt tanácsolta neki, hogy térjen
vissza Mathias mester házába.
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Bekísérte a lakásba és szívélyesen arra kérte, hagyjon fel csa-
ládjával szembeni haragjával, mire Rózsika úgy érezte, hogy
ugyanazt a vallomást megteszi neki is, amivel előző nap annyira
meglepte Mathias mestert.

Végül is képtelen volt szavakba önteni gondolatait, így csak
annyit mondott, hogy sohasem haragudott a családjára, sokkal
inkább más okai vannak, amit csak Mathias bácsikája ismer, és
nem teszik lehetővé számára, hogy visszatérjen a derék ember
családjához.

A kisöreg hitetlenkedve rázta kopasz fejét, számtalan adag tu-
bákot szippantott fel, és minden adag után kezeivel hadonászott,
de mivel a kis hercegnő makacsul tartózkodott, hogy a valódi okot
is elmondja, így kénytelen volt megelégedni az egyszerű válasz-
szal.

Éppen el akart köszönni, amikor a feje felett hirtelen hatalmas
lárma keletkezett.

Úgy tűnt, mintha a felettük lévő szobában életre-halálra menő
küzdelem tombolna. Székeket hajigáltak, durva hangok óbégattak
össze-vissza, és a szoba plafonja beleremegett a nehéz lépésekbe.

A kisöreg okos szemeivel rémült döbbenettel nézett körül.

– Mi történik itt? – kérdezte. – Már máskor is hallotta ezt a
pokoli lármát?

– Ó, igen, az utóbbi időben – válaszolta Rózsika, aki alig
tudta leplezni belső rémületét. – Gyakran történik ilyesmi világos
nappal, de néha éjszaka közepén is rémülten ugrok ki ágyból attól
tartva, hogy lángokban áll a ház.

– Hát ez meg micsoda vircsaft? – kérdezte a nyugdíjas, egyre
fokozódó döbbenettel, miközben előkapta tubákos szelencéjét, és
szippantott egyet. – Ezt miért nem mondta el nekem?

– Wiedemann asszonnyal már beszéltem róla, de ő úgy véle-
kedett, hogy ebbe nem kell beavatkozni. Mindenkinek megvan a



304

maga szórakozása, amiben nem szabad megzavarni, ha nem akarja
meggyűlöltetni magát.

– Úgy? – kérdezte a kisöreg csodálkozva. – Ej, ej,
Wiedemann-nét eddig derék asszonynak tartottam. Ki is lakik
odafent?

– Ha jól tudom, két munkásember.

– Családdal?

– Nem. De hiszen ezt tudnia kéne, mivel öné a ház.

– Igen, persze, ebben igaza van – válaszolta szórakozottan. –
Természetesen tudnom kéne, és tulajdonképpen szégyen, hogy
nincs tudomásom róla, de a ház ügyeinek intézését Wiedemann
asszonyra bíztam, a lakásokat ő adja ki és mondja fel az én ne-
vemben, cserébe ezért ingyen kap szolgálati lakást. Hm, ez persze
nem jelenti azt, hogy bárkit befogadhat, ilyen durva fickókat nem
akarok látni a házamban, inkább maradjon üres a lakás mindad-
dig, míg nem jelentkezik egy rendes bérlő. Kérem, Rózsika, hívja
át az asszonyt, azonnal véget akarok vetni ennek a vircsaftnak.

 Rózsika odalépett a falhoz, és kopogott. Ez volt a megbeszélt
jel, ha beszélni kívánt az asszonnyal.

A lárma eközben folytatódott felettük, még akkor is, amikor
Wiedemann asszony belépett, akit meglepett a váratlan találkozás
a ház tulajdonosával.

A kisöreg haragtól villogó szemekkel, átható tekintettel nézett
rá, miközben megkérdezte tőle, hogy ki lakik a felettük lévő szo-
bában.

Az öregasszony első pillanatban zavart képet vágott a kérdésre,
de aztán hamarosan összeszedte magát.

– Két munkásnak adtam bérbe a lakást – válaszolta. – Saj-
náltam őket, mert munkanélküliek, nem volt fedél a fejük felett, és
rendes emberek benyomását keltették bennem.
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– Na, szép hősök lehetnek – mérgelődött a nyugdíjas. – Miért
nem dobta ki őket már régen? Nem ez az első alkalom, hogy ek-
kora lármát csapnak.

– De hogyan lehetne szegény ördögöket minden további nél-
kül kidobni, doktor úr? – kérdezte az asszony szemrehányó han-
gon. – Tegnap fel akartam mondani nekik, de megígérték, hogy
mostantól kezdve nyugodtan fognak viselkedni. Szegény embe-
rekkel nem bánhatok keményen, mert magam is szegény vagyok.

Utóbbi szavakat a kisöreg már nem hallotta. Egy nehéz zuha-
nás, amit hangos ordítás követett, arra késztette, hogy feltépje az
ajtót és felrohanjon a lépcsőn.

Hamarosan elvörösödve mérgében, levegő után kapkodva ott
állt a zárt ajtó előtt, amit azonnal elkezdett püfölni a botjával.

Az ajtó mögött hirtelen csend lett, felszólítása, hogy engedjék
be, eredménytelen maradt, de amikor a rendőrséggel kezdett fe-
nyegetni, kinyílt az ajtó. Odabentről kocsmaszag és füstfelhő áradt
a kisöreg felé, aki nagy igyekezettel berontott és kinyitotta az
ablakot.

Csak miután ez megtörtént, nézett körül a szobában, mely egy
asztalon, egy padon és két széken kívül semmi mást nem tartal-
mazott, csak egy vékony, foszladozó szalmazsákot.

 A mocskos padlón kártyák hevertek szanaszét, az asztalon
korsó, mellette fél pohár bor. Nem volt nehéz kitalálni, hogy a
fickók kártyázás közben összevesztek, és a maguk módján ököl-
harccal igyekeztek rendezni véleményeltérésüket.

A nyugdíjas ismerte két fickót, akik kihívóan álltak előtte. A
két munkás volt, akiket Mathias mester előző ősszel kidobott,
mert lázítani kezdték a segédeit. Egy harmadik a szalmazsákon
heverve éppen úgy tűnt, hogy mámorát alussza ki.

A két nyers alak a nyugdíjas haragtól izzó pillantása előtt nem
sütötte le szemeit, sőt, ellenkezőleg, tartásuk olyan ellenséges és
kihívó volt, hogy másvalaki igyekezett volna elhagyni a szobát.
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Beier azonban nem az a férfi volt, aki egykönnyen hagyta volna
magát megfélemlíteni.

– Ismertek engem? – kérdezte fenyegető hangon. – Tudjátok,
hogy ki vagyok?

– Hm, nem is olyan régen még szakállak nyírásával kereste
kenyerét – gúnyolódott Klas. – Gyakran láttam ollós tarisznyájá-
val az utcán igyekezni.

– Na, a szakállnyíró borbélyból kétkezi munkájának eredmé-
nyeként vagyonos ember lett – válaszolta a nyugdíjas tüzes pil-
lantást vetve a gúnyolódóra. Ezt sohasem tudjátok majd elmonda-
ni magatokról.

– Dehogynem, ha egyszer lesz olyan szerencsénk, hogy nyer-
ni fogunk a lottón – válaszolta Klas.

– Ami minden szamárral megtörténhet – fűzte hozzá a társa.

– Persze, ha megnyernétek a főnyereményt, halálra innátok
magatokat.

– Igen szép halál lenne!

– Mivel az emberiség javára szolgáló ilyen kedvező halállal
nem végezhetitek, mert nincs rá pénzetek, az életeteket börtönben
fogjátok befejezni.

– Peter fenyegető mozdulattal felemelte karját, de Klas felne-
vetve társa és a kisöreg közé lépett, megvető pillantással tetőtől
talpig végigmérve őt.

– Mi becsületes munkásemberek vagyunk, és nem bűnözők.
Aki állandóan a börtönt emlegeti, maga is fél tőle. A börtönnel és
bitóval a munkásokat akarják megfélemlíteni, ha azt követelik,
ami jár nekik. De türelem, az uralkodás ideje számunkra is eljön,
és akkor jaj annak, aki úgy bánik velünk, mintha rabszolgák len-
nénk. Jaj mindenkinek, akik vérünkön és verejtékünkön hizlalják
magukat.
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– Na, egyelőre azzal nyugtatom magam, hogy mindez üres
fenyegetés – válaszolta a kisöreg. – Néhány csavargó fenyegetése
ez, akiknek nincs kedvük dolgozni, miközben a munkások több-
sége becsületesen küzdi magát előre az életben, és megelégszik
azzal, amit munkájával meg tud keresni – válaszolta a nyugdíjas
magára kényszerített nyugalommal. – Volt annyi jövedelmetek,
amennyiből meg lehet élni. Kitartó szorgalommal és elszánt aka-
rattal előbbre juthattatok volna, lehetne saját otthonotok, de ezzel
nem törődtetek. Lehet, hogy mások szedtek rá benneteket, erre a
léha életmódra, és ez nem bocsátható meg nektek, hiszen már elég
felnőttek vagytok ahhoz, hogy tudjátok, hová vezet ez a pálya. A
lustaság minden gazemberség kezdete. Mik is vagytok ti most
tulajdonképpen? Naplopók, akiknek senki sem ad munkát, csa-
vargók…

– Fogja be a száját, ember, vagy rögvest megmutatjuk, hogy
ökleink még mindig rendben vannak! – üvöltötte Peter szenvedé-
lyes fellobbanással.

– Nyugalom! – szólt rá Klas. – Engem szórakoztat ez a prédi-
káció, de ha túlzásba viszi, ki fogom rakni az ajtó elé. Tehát foly-
tassa csak uraság, kezdjen bele a második részbe, mi pedig türe-
lemmel végig fogjuk hallgatni.

– Ennek nem látom semmi értelmét – válaszolta a kisöreg, és
botjára támaszkodva elmélyülten figyelte kettejüket. – Tisztessé-
ges rábeszélés úgysem javít meg benneteket, tehát miért szóra-
koznék azzal, hogy tükröt tartsak elétek? A házamban azonban
nem tűrök el ilyen alakokat. Ez alatt a fedél alatt csak rendes em-
berek lakhatnak, ezért még ma távoznotok kell.

– Isten őrizz, hiszen nem is magától béreltük ki a lakást!

– Ez teljesen mindegy, Wiedemann asszony az én nevemben
adta bérbe.

– Akkor csak Wiedemann asszony mondhatja fel nekünk.
Megállapodtunk vele, hogy felmondás csak minden hónap elsejé-
vel lehetséges.
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– Ennek ellenére, ki fogtok költözni!

– A hónap végeztével!

– Nem! Még ma! – kiáltotta haragosan Beier, botjával hado-
nászva.

– Eszünkben sincs! – gúnyolódott Peter. Wiedmann-nét is a
rendes emberek közé számítja? Ha csavargókról beszél, akkor
megmondom magának, hogy ebben a házban vannak még más,
valódi csavargók is. Mi becsületes emberek vagyunk, és aki kétel-
kedik ebben, az jobb, ha tart az ökleinktől. – Rá akart rontani a
kisöregre, de Klas egy erőteljes mozdulattal visszataszította a
társát.

– Pfuj! – kiáltott rá. – Ki nyúlna hozzá egy ilyen korcshoz.
Megismétlem magának, hogy nem fogunk kiköltözni, most pedig
tegyen, amit akar.

Beier eltűrt minden gúnyt és csúfolódást, csak ajkainak reme-
gése és izzó tekintete árulkodott róla, hogy belsőleg milyen viha-
rok dúlnak benne.

– Akkor kénytelenek lesztek az erőszaknak engedelmeskedni
– válaszolta. – Ragaszkodok a jogaimhoz. A demokraták ellen a
katonák segítenek, a szocialisták ellen pedig a rendőrök. Most
pedig máris megyek a rendőrségre, aztán majd meglátjuk, hogy
mi fog történni.

– Csapd már agyon, mégis ezt a kutyát! – üvöltötte Peter,
magán kívül dühében.

– Marhaság! Mit érnénk el vele? – gúnyolódott Klas. – Még
nem jött el az ő órája, várjuk ki, mit fog tenni, és később majd
elszámolunk vele.

A nyugdíjas kirohant, kísérve a vagabundok rekedt röhögésé-
vel. Alig távozott, amikor a szalmazsákon heverő ember felemel-
kedett, merev tekintettel az ajtót bámulva, és egy pillantással fel-
szólította társait, hogy csukják be.
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Ez az ember fakó ábrázatával, mely a döbbenet vonásait mu-
tatta, kuszán homlokába lógó hajával és tágra nyílt, merev tekin-
tetével Rudolf volt, Mathias Bauerband fia.

– Ez lett a balhé következménye! – szólalt meg, még mindig
az ajtót bámulva, de mit számít, ha az ember figyelmeztet benne-
teket. Most kereshettek egy másik lakást, és ki tudja, milyen kel-
lemetlenségeket fog okozni nektek a rendőrség! Ha ez az ember
felismert volna engem, az számomra mindennek az elvesztését
jelentené.

– Ki gondolta volna, hogy itt van a házban? – mormolta Klas
bosszúsan. – A Wiedemann nem szólhat egy szót sem, figyel-
meztetnie kellett volna bennünket.

– Ugyan már, mit számít mindez! – válaszolta a társa, aki az-
zal volt elfoglalva, hogy összeszedje a kártyákat. – Lakást bárhol
találunk. Csak az bosszant, hogy nem csaptam le azt a korcsot.

– Azzal sem nyertél volna semmit! – gúnyolódott Klas. –
Nem szeretem, ha a rendőrség a sarkamban van. Jobb, ha eltű-
nünk, mielőtt ideérnek.

– A várost különben is el kellett volna hagynotok néhány na-
pon belül – szólt közbe Rudolf, aki még mindig eredménytelenül
próbált úrrá lenni belső félelmén. – Itt nem maradhattok, ha az
ügy megtörtént. Könnyelmű élet következne, ami rátok terelné a
gyanút, így sokkal jobb, ha odaát élitek fel, amit itt szereztetek
meg.

Klas megtöltötte a poharat a korsóból, és hevesen kiürítette.
Társa káromkodva az asztalra dobta a kártyákat.

– Nem fogunk előbb lelépni mielőtt apádnak nem írnánk egy
emlékeztetőt – fortyant fel vadul. – Ez lesz az ő büntetése…

– Ha ezt komolyan gondoljátok, akkor ettől a pillanattól
kezdve elválnak útjaink! – vágott szavába Rudolf. – Értsétek ezt
úgy ahogy akarjátok. Nem látom be, hogy apám igazságtalan lett
volna veletek szemben. Aki nem akar dolgozni, az fizetségre sem
számíthat, és azt a tényt, hogy olyan segédeket bocsát el, akik



310

bajtársaikat a mester ellen heccelik, az önfenntartás kötelességé-
nek tartom.

Klas megvetően vonogatta a vállát, jelentőségteljes pillantást
vetve a társa felé. mintha figyelmeztetni és felszólítani akarná,
hogy ezt az elképzelést többé ne említse meg.

– Erről nem fogunk vitatkozni – válaszolta. – Te egy mester-
ember fia vagy, a zsebed tele van pénzzel, és ha kiürül a tárcád,
tudod, hol töltheted fel megint. Egyébként nem mi kerestünk té-
ged, fiatalúr, hanem te jöttél hozzánk, és az igazsághoz tartozik,
hogy te csábítottál bennünket arra, hogy rossz útra térjünk. Min-
deddig tisztességes emberek voltunk, a jövő héten többé már nem
leszünk azok, és ki tudja, hogyan fogjuk végezni.

– Nekem teljesen mindegy – mondta Peter gúnyosan. – Ott
szerzem meg a magamét, ahol lehet. Akinek többje van, mint
nekem, az becsapott engem. Már nem tart sokáig, és mindenhol ki
fog törni a balhé, addig pedig valahogy el kell vergődni, ahogyan
éppen lehet.

Rudolf közben az ajtóhoz közeledve a ruháját nézegette, és
igyekezett eltávolítani róla a szennyeződést, ami rátapadt a szal-
mazsákról.

– Tehát számíthatok rátok? – kérdezte kutakodó tekintettel
nézve Klasra, kifejezetten neki szánva a kérdést. – Hol találkoz-
hatunk?

– Ha már nem lakhatunk itt, akkor a városkapu melletti
kocsmában meg fogtok találni.

– Ahol néhány nappal ezelőtt találkoztunk?

– Igen, ahol felkerestetek bennünket. Ott egészen zavartala-
nok vagyunk, ha mégis lennének ott más vendégek is, és nem
beszélhetnénk észrevétlenül egymással, akkor várjatok ránk egy
órával később a fehér keresztnél!

Rudolf kinyitotta az ajtót, félénk, óvatos pillantással kinézett a
folyosóra, majd odabiccentve a csavargóknak lábujjhegyen ki-
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osont, miközben a fickók a nyugdíjas figyelmeztetése ellenére
gondtalanul ismét leültek az asztalhoz, hogy folytassák a félbe-
szakított kártyázást.

XVIII.

Fanny Wilde még mindig a kis házban lakott, látszólag vissza-
vonultan, félénken kerülve minden kapcsolatot a külvilággal.

A róla terjedő pletykák elnémultak a tél folyamán, többé már
nem foglalkoztak vele, a polgárok és polgárnők más irányú ér-
deklődése eltérítette róla figyelmüket.

Alkonyodott ugyanazon a napon, amikor a kis nyugdíjas ki-
rakta az ajtó elé a két csavargót.

Fanny a budoárjában az ablak előtt üldögélt és álmodozva né-
zett le a kertbe, miközben Franziska a szoba hátterében foglala-
toskodott, a kis asztalon terített meg két személy számára.

A fiatal hölgy látszólag rossz hangulatban volt. Vagy egyálta-
lán nem, vagy csak kurtán válaszolt komornája kérdéseire, aki
pedig szeretett volna hosszabb beszélgetésbe elegyedni vele.

Szép fejét karjára támasztva, tekintete változatlanul a virágba
borult fákra meredt, hulló havat felidéző virágai befedték az uta-
kat és a zöld pázsitot. De aztán hirtelen felemelte a fejét, és belső
megnyugvásból fakadó mosoly suhant végig az arcán.

– Ott jön – szólalt meg mélyen fellélegezve, mintha súlyos,
nyomasztó tehertől szabadult volna meg. – Franziska, gondoskodj
róla, nehogy valaki megzavarjon bennünket! Nézd meg, el van-e
tolva a retesz, és senkit se eressz be. A bátyám nem marad itt so-
káig.

– Akkor különben sincs semmi vész – válaszolta hanyagul a
lány. – A többiek úgyis csak később jönnek.
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– Remélem, ma még ők is jönnek, most pedig indulj, és tedd,
amit mondtam!

Franziska még nem ért az ajtóhoz, amikor az kinyílt, és Ernst
von Wollheim, a lovagi birtok tulajdonosa lépett be a szobába.

Fanny nem sietett elé. Haragos pillantással fogadta, és csak
lassan emelkedett fel a szófáról.

– Négy hét elteltével végre viszontlátlak – szólt hozzá szem-
rehányó hangon. – Milyen gyakran kértelek eredménytelenül erre
a látogatásra, pedig a leveleimből tudhattad, hogy milyen félelem-
ben és bizonytalanságban élek.

A birtokos letette kalapját és botját, megvonta a vállát és lete-
lepedett a terített asztal melletti díványra.

– Félelem és bizonytalanság? – válaszolta csendes gúnnyal. –
Mindezt miért? Azt hiszem, ügyeid annyira jól állnak, hogy sem-
mi okod sem lehet bármiféle nyugtalanságra.

Mégis nyugtalan vagyok, mert fogalmam sincs róla, hogyan
állnak a te dolgaid.

– Ugyan már, mit érdekel ez téged?

– Hát nem kéz a kézben kellene járnunk?

– Valóban, de emellett mindenki a maga útját járja – vála-
szolta Wollheim közömbösen, miközben kihúzta a dugót a boros-
palackból, és megtöltött egy poharat. – Nem megmondtam már,
hogy a terveinket szövögetjük? Azt hiszem, erre pontosan emlék-
szek. A fürdőhelyen megtudtuk, hogy elképzeléseinkhez ez a vá-
ros rendkívül kedvező terep lenne, és elhatároztuk, hogy itt fo-
gunk szerencsét próbálni. Elláttalak minden szükséges holmival,
már amennyire a pénztárcánk lehetővé tette. Megérkeztél ide,
kiválóan játszottad a szereped, és nemsokára megírtad, hogy sike-
rült kihalásznod egy aranyhalat. Felhívtad figyelmem a szépséges
húgára, és a családjukról szóló beszámolódból megtudtam, hogy
számomra is volna itt valami lehetőség, ha ügyesen látok hozzá.
Megérkeztem, és nekiláttam tervem végrehajtásának, és első ta-
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lálkozásunk alkalmával elmondtam neked, hogy mindkettőnknek
elsősorban saját lehetőségeit kell kihasználnia.

– Más szavakkal ez azt jelenti, hogy folyamatosan külön uta-
kon járunk – válaszolta Fanny duzzogva.

– És ha tényleg így akarnám, ez okot adna rá, hogy panasz-
kodjál?  Adtam annyi pénzt, hogy el tudd játszani a szereped,
tanácsokkal és tevékenyen támogattalak, és mind a mai napig ezt
teszem. Nem hinném, hogy jogosnak tarthatnád, hogy nem keres-
telek fel. Tehettünk volna itt bármit, de mindkettőnket kémek
vesznek körül anélkül, hogy tudomásunk volna róla. Azonnal
elveszítenénk a játékot, ha betekintést engednénk a kártyáinkba.

A földbirtokos kortyolgatott a poharából, némi szárnyast a tá-
nyérjára tett és olyan emberként darabolta fel, aki csak ilyen éte-
lekhez van hozzászokva, ezüsttálcán szervírozva az asztalán.

– Alkalmanként azonban mégiscsak eljöhettél volna! –
mondta Fanny, miközben kiszolgálta a bátyját. – Hermann legjobb
barátja vagy, a fiatalúr viszont nem tetszik nekem az utóbbi idő-
ben.

– Hm, ebben egyedül te vagy a hibás! – szakította őt félbe
Wollheim, enyhén összeráncolva homlokát. – Miért kezdtél ki a
másikkal? Ez az ember tüske a szememben, fel nem foghatom,
mivel nyerte el a tetszésedet!

– Gondold csak nyugodtan, hogy ez egy olyan rejtély, mely-
nek megoldása semmit sem jelent a számodra. Egyszerűen azért,
mert szeretem!

– Ő pedig uralkodik rajtad!

– Szó sincs róla, inkább azt mondanám, hogy a rabszolgám.

– Ugyan már, ezt én jobban tudom! Egy szegény, csóró, el-
adósodott alakról van szó, akinek a morzsákkal is meg kellene
elégednie, melyek az asztalodról lehullanak. Tényleg képtelen
vagyok felfogni.
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– Azért, mert sohasem voltál szerelmes! – válaszolta Fanny,
akinek sötét szemeiben fellobbantak a szenvedély emésztő lángjai.

Wollheim rosszallva a fejét rázta, miközben eltolta magától a
tányérját.

– Annál inkább sem értem, mivel saját magad mondtad, hogy
emiatt elveszítheted az aranyhaladat – válaszolta. Ismered a fia-
talúr féltékenységét és indulatos temperamentumát. Előre látnod
kellene ezeket a kellemetlenségeket, és ennek ellenére ragasz-
kodsz a csóró fickóhoz. Amikor érkezésem napján első ízben
meglátogattalak, már a rákövetkező reggel megemlítette nekem
Hermann, hogy látott engem eltűnni a kerted kapujánál. Végül
sikerült meggyőznöm, hogy tévedett, de láthatod, hogy milyen
árgus szemekkel figyel téged.

– És akkor mi van? – kérdezte Fanny. – Talán szakítani akar
velem?

– Igen, én is ezt tanácsoltam neki.

– Te?

– Drága húgocskám, én sohasem feledkezek meg a te érde-
keidről, amikor a saját érdekeimre gondolok! Talán abban re-
ménykedsz, hogy a gazdag bankár fia feleségül fog venni?

– Inkább azt kérdezd, hogy elfogadnám-e házassági ajánlatát,
ha leereszkedne hozzám annyira, hogy ebben a megtiszteltetésben
részesítsen!

– Nem hinném, hogy valaha is gondolkodtál ezen. Nem ké-
telkedhetsz abban, hogy a nimbusz, ami körülvett téged ismeret-
ségetek első heteiben, lassacskán megszűnőben van. Felkínálta
neked a támogatását, jelentős összegeket adott neked, és abban a
pillanatban, amikor elfogadtad, jogot formált rád. Letépte a virá-
got, most pedig eldobja, és ezért nem panaszkodhatsz. Tart a szü-
lei szemrehányásától, sőt, van valami, amitől még ennél is jobban
tart. Ha kiderülne, hogy éjszakánként meglátogathat, nem marad-
na el a rendőrség érdeklődése az éjjeliőr meggyilkolásával kap-
csolatban, amit még mindig sötét homály fed.
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– Csak nem ijesztgetted őt ezzel? – kérdezte Fanny döbben-
ten.

– Nem, viszont ő maga mondta, hogy szakítani akar veled.
Meg akar kérdezni, hogy milyen feltételek mellett adod vissza a
szabadságát. Azt tanácsolom, hogy ügyelj az érdekeidre, Fanny,
mást nem mondhatok. Minden áldozatot hajlandó meghozni, ami-
re lehetősége van, de ne feszítsd túl a húrt!

A földbirtokos rágyújtott egy szivarra, és kényelmesen elhe-
lyezkedett a díványon. Fanny némán maga elé bámult, csak ajkai-
nak görcsös rándulásai árulkodtak belső felindultságáról.

– Gondolom, ezt a fogást már kellőképpen kihasználtad –
folytatta Wollheim némi szünet után. – Azt javaslom, azonnal
hagyd el a várost, miután a fiatalúr kielégítette utolsó követelésed
is. Ha kedved van, Londonban felkereshetsz, vagy bevárhatsz ott,
ahol majd bemutatom ifjú feleségem.

Fanny meglepődve pillantott a bátyjára, aki mindezt olyan
meggyőződéssel jelentette ki, mintha máris házas lenne, és fiatal
feleségével éppen nászúton volna.

– Ez már ennyire biztos? – kérdezte kétkedve.

– Hát mondanám, ha nem lennék teljesen biztos a dolgom-
ban?

– Már eljegyeztétek egymást?

– Még nem. Ma reggel megkértem a kezét, és apjától kosarat
kaptam. A büszke szülők grófnőt karnak csinálni a lányukból, de a
gróf egy köszvényes aggastyán, és a fiatal hölgy hallani sem akar
erről a házasságról. Beleegyezett, hogy holnap találkozik velem
valahol, és a fennálló körülmények között nem lesz nehéz hajla-
mossá tenni őt a javaslatomra.

– Elhatároztad, hogy feleségül veszed?

– Persze. A házasság a gazdag bankár lányával el fogja ho-
mályosítani a múltam sötét foltjait, és ezen kívül lehetővé teszi
számomra, hogy szolidabb úton vándoroljak tovább életem hátra-
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lévő részén. El fogja űzni a fejem felett lebegő fenyegető felhőket,
és csillogó napfénnyel fogja besugározni életem útját. A bankárt
olyan vállalkozásokba bonyolítottam, amit segítségem nélkül
képtelen lesz megoldani. Nagy összegekkel tartozok neki, amit
fedezettnek képzel váltók formájában. Ezek későbbi tiltakozások
miatt visszahullanának rá. Ha a lánya férje vagyok, a tényeken
már nem lehet változtatni, egy válóper kompromittálná, így más
nem marad számára, hogy jó képet vágjon a gonosz játékhoz.

– És utána mi fog történni? – kérdezte Fanny egyre fokozódó
feszültséggel.

– Fogalmam sincs róla – válaszolta Wollheim vállát vonogat-
va. – Ha az itteni haragot nem lehet áthidalni, akkor Angliában
maradok, de remélem, hogy apósom támogatni fog. Ha ez nem
történne meg, akkor a régi pályán lépegetek tovább, és a házassá-
got egy félre sikerült spekulációként fogom értékelni. Ha azonban
megbocsát nekem, akkor győzedelmesen visszatérek, és első dol-
gom az lesz, hogy léha sógoromnak Madridtól távol teremtsek
gondolkodási időt.

– Ezt nem értem.

– Nos, hát meg fogom győzni apját annak szükségszerűségé-
ről, hogy támogassa a madárka szárnyait és szigorú felügyelete
mellett, küldje ki őt a nagyvilágba. Ha egyszer már odakint van,
akkor el fog tűnni a süllyesztőben, és én leszek az egyedüli örö-
kös.

– A terv nem tűnik rossznak, kérdés viszont, hogy végre tu-
dod-e hajtani, mert kétségesnek látszik – mondta Fanny, enyhén
ingatva a fejét.

A földbirtokos ismét megtöltötte poharát és elgondolkodva egy
vékony füstfelhőt fújt maga elé.

– Az akadályokat és nehézségeket nem becsülöm le, melyek-
kel szembe kell néznem, de nem vagyok az az ember, aki hagyja
magát elriasztani – válaszolta. – Londonban majd találkozunk, itt
a címem.
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Elővette tárcáját a zsebéből, kinyitotta, és néhány sort felírt
egy lapra, majd átadta a húgának.

– Ebben a fogadóban meg fogsz találni – fűzte hozzá. Talán
hamarabb odaérek, mint te. Eleonóra bátyjával szemben is van
egy követelésem, de miattad nem érvényesítem. Előbb neked kell
megkopasztanod a madárkát, aztán következek én, és körülnézek,
hogy mit hagytál nekem. Ha sikerül a tervem, neki ajándékozom
az adósságát, ha pedig nem, akkor… na, először várjuk be, mi
következik.

– Mit gondolsz, mikor tudsz elutazni? – kérdezte Fanny.

– Talán már holnapután.

– Akkor hamarabb fogsz Londonba érni, mint én.

– Ámbár ha Hermann azonnal fizet neked…

– Akkor sem hagyhatok itt hirtelen mindent.

– Isten őrizz! Azonban úgy gondolom, laknak itt elegen a
környéken, akik szívesen megvennék az összes bútort. Fogadd el,
amit ajánlanak, végül a hitelezőidnek küldjél az aranymadarad
nevére szóló fizetési meghagyást, a honoráriumot is majd ő fizeti,
neked pedig nem kell azzal foglalkoznod, hogy honnan szerez rá
pénzt. Mindezt igen gyorsan el lehet intézni. Úti okmányaid rend-
ben vannak, így azonnali elutazásodnak nincs semmi akadálya.

– Csak egy projekt, amit ilyen gyorsan nem lehet lerendezni.

– Nocsak, vannak még további privát ügyleteid is? – kérdezte
Wollheim meglepődve. Erről nem volt tudomásom, és furcsállom,
hogy eddig elhallgattad.

Fanny közelebb húzódott a bátyjához és a fülébe suttogott.
Nyilvánvalóan olyasmit közölt vele, amit más fül, még bizalmas
komornája sem hallhatott meg. Hosszasan beszélt suttogva, mi-
közben a földbirtokos ajkait összeszorítva egyre inkább felvonta
szemöldökét. A lány végül elhallgatott, győzedelmes pillantás
sugárzott szemeiből bátyjára, aki gondolataiba mélyedve komoly
képpel kezdte rázni a fejét.
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– Ez egy igen vakmerő elképzelés – mondta figyelmeztető
hangon. – A magam részéről ilyesmit sohasem tanácsoltam volna
neked.

– Hm, aki nem mer kockáztatni, az nyerni sem fog semmit –
válaszolta Fanny csalódottan. – A figyelmeztetés helyett dicséret-
re számítottam. Gondolod, hogy a gyanú rám terelődne?

– Lehetetlennek tartod?

– Hát persze! Senkinek sincs fogalma róla, hogy…

– Ezt nem jelentheted ki ilyen meggyőződéssel, Fanny. Meg-
ismétlem, hogy kémekkel vagyunk körülvéve.

Wollheim felemelkedett, kezeit hátrakulcsolva elkezdett lassan
fel-alá járkálni. Testvérének közlései igen nyugtalanító benyomást
kelthettek benne.

– Nem tetszik nekem, hogy ezt az embert olyan szorosan ma-
gadhoz láncoltad – folytatta. – Nem tudom, mit találsz rajta. Ami
engem illet, egy beképzelt majomnak tartom, akinek sem bátorsá-
ga, sem energiája, sem semmi mása nincs ahhoz, ami egy férfit
kitüntethet egy nő előtt. Olyan ember, aki a pillanatnak él úgy,
ahogy van. Könnyelműen éli meg napjait, és az Úristenre bízza,
hogy gondoskodjon arról, ami következik. Egy ilyen embernek
meg kell buknia, és meg is fog. Megbocsáthatatlan könnyelműség
magadhoz láncolni. Be kell látnod, hogy ólomsúlyként fog nehe-
zedni rád. De legalább egy csinos, daliás férfi lenne! De még az
sem! Egy fiatal fickó, aki kicsapongó életmóddal teszi tönkre
testét és egészségét.

– És mindennek ellenére szeretem őt! – mondta Fanny olyan
határozottan, ami meggyőzően nyilvánította ki elhatározását, hogy
ragaszkodik ehhez az emberhez, amíg él.

– Hát ezt értse, aki akarja! – válaszolta Wollheim bosszúsan,
vállát vonogatva. – Ha a pillanatnyi körülmények lehetővé tennék
számomra, hogy éljek a fivér jogaival, akkor ajtót mutatnék ennek
a fickónak, és megtiltanám neked, hogy a továbbiakban fogadjad
őt, már csak azért is, mert kezeit egy ember vére szennyezi.
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Megállt, haragos pillantása áthatóan megpihent a húgán, mint-
ha lelke mélyére akarna hatolni, és meg akarná próbálni, hogy
felébressze szunnyadó lelkiismeretét.

– Már csak azért is – ismételte meg Wollheim. – Már el is
felejtetted, hogy mit művelt?

Fanny elsápadt, arcát zavartan elfordította, bátyja izzó tekinte-
tét képtelen volt elviselni.

– Ártatlan – mondta aztán fojtott hangon. – Kétségbeesésében
követte el tettét.

– A kétségbeesés még nem jogosította fel arra, amit művelt.

– Azért tette, hogy megóvja jó híremet.

– Ez sem mentség a gyilkosságra, és most arra kényszeríted,
hogy tovább haladjon a bűnöző pályán. Ám legyen, ha akkora
szamár, hogy a fejét bedugja a lyukba a nyaktiló alatt, miközben
téged gazdagít. Tegye, ha így akarja, de megkövetelem, hogy
elutazásoddal véget vess ennek az ostoba flörtnek.

Fanny ekkor felnyitotta a szemét, kemény éles vonások jelen-
tek meg szája körül, és kis kezei ökölbe szorultak az asztalon.

– Parancsokat nem fogadok el tőled – mondta durcásan. –
Épp az előbb mondtad, hogy külön utakon járunk, és azt akarom,
hogy ez így is maradjon. Ezt a férfit nem csupán a szerelem miatt
láncoltam magamhoz, és jaj neki, ha rázogatni meri a láncait. Ér-
zem, ha hűtlenné válna, szerelmem gyűlöletté alakulna át, és eb-
ben az esetben a gyűlöletem megsemmisítené őt. Ha elutazok
innen, akkor velem jön, vagy követni fog.

– Te pedig hozzá mész feleségül, és aztán elmondhatod, hogy
egy gyilkos a férjed! – vágott szavába Wollheim metsző gúnnyal.

– Nem, nem azt fogom tenni – folytatta Fanny. – Meg fogom
őrizni a szabadságomat. Ha már felesleges lesz számomra, ez
pedig bekövetkezhet, akkor el fogom taszítani magamtól.
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Ekkor ő is felemelkedett, meggyújtotta a lámpát, becsukta a
zsalukat, miközben a bátyja még mindig fáradhatatlanul járkált
fel-alá. Végül megállt, hogy egy pillantást vessen az órájára. Az
idő gyorsabban múlt, mint gondolta, mert hirtelen az asztalhoz
lépett, kiürítette a poharát, aztán a székhez közeledett, melyen a
kalapja hevert.

– Nagyon fogom sajnálni, ha nem fogadod meg a tanácsomat
– mondta komoly hangon –, viszont jól tudom, hogy mennyire
önfejű vagy. Így a sorsodra hagylak, és csak reménykedek abban,
hogy nem túl későn fogod belátni tévedésed. Viszont ha valaha
találkozok ezzel az emberrel, barátságtalan fogadtatásra számíthat,
mivel ki nem állhatom. Talán többé már nem találkozunk ebben a
városban, Fanny, hiszen elutazok, ha a körülmények lehetővé
teszik. Légy okos és óvatos, és gondoskodj róla, hogy képes le-
gyél hirtelen távozni innen. Tehát viszont látásra, kerüljön rá sor
akár itt vagy Londonban, vagy bárhol máshol. Minden jót, és ko-
molyan fontold meg mindazt, amiről ma beszéltünk.

Kezet nyújtott a testvérének. Hosszasan a szemébe nézett,
mintha örökre emlékezetébe akarná vésni a képét, aztán távozott
anélkül, hogy még egyszer visszanézett volna.

Amit mondani akart neki, azt megmondta, és az utolsó pillan-
tással úgy gondolta, örökre búcsút vesz tőle, mert most elválnak
útjaik.

Fanny nem kísérhette el azon az úton, melyen a gazdag bankár
szép lányát szándékozott végigkísérni, ráadásul húga másik kísé-
rőt talált magának, akit bátyja igencsak megvetett ahhoz, hogy
össze tudott volna barátkozni vele.

Lehetetlennek tűnt, hogy útjaik valaha is ismét találkozzanak,
hiszen ellentétes célok felé vezettek, és várható volt, hogy egyre
távolabb kerülnek egymástól.

Vajon Fanny is elgondolkodott ezen, amint fejét karjára tá-
masztva elmélyedve üldögélt a díványon?
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Szemöldökeit enyhén összevonta, és arca durcás kifejezést öl-
tött. Kedvetlenség és harag sugárzott sötét szemeiből, és energikus
vonások játszadoztak összeszorított ajkai körül.

A bátyjával folytatott beszélgetés nem felelt meg kívánságai-
nak és várakozásainak. Számára is világossá vált, hogy eltávolo-
dott tőle, mert terhessé vált számára, hogy gondját viselje. Persze
ezt nem vehette neki annyira rossz néven, hiszen bátyja fényes
pályát gondolt ki magának, melyen akadályt jelentett volna szá-
mára, de mégiscsak megdöbbentette, hogy ilyen kíméletlenül
kitaszította őt a világba.

Franziska behozott neki egy levelet. Felbontotta. A levél olyan
módon íródott, amit csak ő és a levél írója volt képes elolvasni.

Szemeiben démoni öröm sugarai villantak fel. Hevesen író-
asztalához lépett, hogy megválaszolja a levélkét.

Franziska közben kivitte az edényeket az asztalról. Behozott
egy újabb palack bort, és éppen befejezte szorgoskodását, amikor
Fanny pecséttel lezárta levelét.

– Az ő számára! – mondta a fiatal hölgy. Holnap reggel vár
rád a megbeszélt utcasarkon, hogy átvegye a válaszom.

– Tehát ma este nem jön el?

– Nem. Dolga van, két-három napon belül kell végrehajtani a
vállalkozást, és ha sikerül, azonnal el fogunk utazni.

– És Bauerband úr? – kérdezte Franziska kutakodó tekintettel
nézve úrnője arcát, mely izzott izgalmában.

– A komédiának vége! – válaszolta Fanny hanyagul.

– Ah, ah, már régen gondoltam, hogy ez lesz a vége. Már
nem olyan bőkezű, mint korábban. De jó lesz a csere?

Fanny hanyagul játszadozott a pecséttel, és könnyedén meg-
vonta a vállát.
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– Honnan tudhatnám? – válaszolta. Pillanatnyilag azzal
nyugtatgatom magam, hogy elegendő, amit innen magammal
vihetek, és később milyen alkalom kínálkozik, az majd kiderül.

– Ő is velünk tart?

– Mindenesetre! Ez kellemetlen neked? Tudom, hogy vala-
mennyien gyűlölitek őt. Ha bőkezű lett volna veled szemben,
elnyerte volna a tetszésedet.

– Nem, akkor sem – válaszolta Franziska gúnyos hangon. –
Éppoly kevésbé, mint ahogyan Bauerband úr sem tudott szimpati-
kussá válni számomra. Aranyai ellenére sem. És merrefelé fogunk
utazni?

– Még nem tudom. Tedd meg a szükséges előkészületeket, és
kérdezd meg a háziúrtól, tud-e valakit a városban, aki hajlandó
lenne megvásárolni a bútoraimat! Terjeszd el az emberek között,
hogy szándékomban áll elutazni, így távozásom nem lephet meg
senkit!

– De a hitelezők!

– Mindegyikkel rendezni fogom a számláimat.

– Hála az égnek, hogy elhagyjuk végre ezt az unalmas fész-
ket. Igencsak szomorkás életet éltünk itt – mondta Franziska vi-
dám mosollyal duzzadó ajkai körül.

– Valóban szomorkás élet volt – mormolta Fanny, amikor
magára maradt. – Ki tudja, szebb lesz-e, ami következik, és ho-
gyan fog végződni. Ernstnek igaza van, ha elhagyja ezt a pályát.
Bárcsak én is így tehetnék. Ha Hermann komoly, akaraterős férfi
lenne, ha valóban szeretne, és felvette volna a küzdelmet szüleivel
és társadalmi osztályának előítéleteivel, ha… Mindig csak ha, és
megint ha. Ostobaság, hogy a lehetőségeken tépelődök, miközben
a tények igazolják, hogy ezek a lehetőségek csak a fantázia képei.

Ismét helyet foglalt a díványon, hogy ott is elmélyedjen gon-
dolataiban.



323

Félórával később Hermann lépett a budoárba. Azonnal felfe-
dezte, hogy röviddel ezelőtt férfi tartózkodott ebben a helyiség-
ben. Wollheim szivarjának füstje árulkodott róla.

Semmi sem jöhetett volna jobban számára, mint ez a felfede-
zés. Most felfedezte a hűtlenség bizonyítékát, melynek alapján
már joga volt közölni, hogy szakítani fog.

Azonban bármennyire is ravasznak tartotta magát, ezen a
ponton Fanny mégiscsak túltett rajta. Bármilyen fegyverrel akarta
bizonyítani fölényét, a lány újabb fegyvert vetett be, amivel
szemben tehetetlen volt.

Fanny mosolyogva hallgatta végig szemrehányását, és becs-
mérlő mosolya Hermann elkeseredettségét a végletekig fokozta.
Egy szóval sem válaszolt, de amikor Hermann végre elhallgatott,
felnyitott egy gyöngyházzal ékesített ébenfa dobozkát, és megkí-
nálta egy illatos Havanna szivarral, biztosítva őt, hogy igazi im-
port árú.

És amint elképedve ránézett, a lány a legnagyobb nyugalom-
mal rágyújtott egy szivarra, és nevetve füstfelhőt fújt elámult ké-
pébe. Hermann jól tudta, hogy megint túljárt az eszén, jóllehet
gyanújára nem volt más bizonyíték, mint Wiedemann asszony
utalásai, de elhatározta, most nem hagyja, hogy kicsússzon a kezei
közül.

Szemére vetette, hogy ismeretségük első napja óta visszaélt bi-
zalmával, és folyamatosan átverte. Felsorolta az összegeket, me-
lyeket rááldozott, és kinyilvánította, hogy semmi kedve sincs to-
vábbi összegeket áldozni egy olyan szeretőre, aki átveri. Ilyen
heves szavakkal, sértő módon akarta folytatni, de a lány a szavába
vágott, és most már ő is komoly, határozott hangra váltott. Olyan
hangnemre, ami korábban mindig megfélemlítette és visszaterelte
Hermannt az alig meglazított béklyói közé.

– Látom, szakítani akarsz – szólalt meg Fanny, miközben lát-
ható rossz kedvében másodszor is füstfelhőt fújt a képébe. Rend-
ben van, teljes nyugalomban beszélhetünk róla. Semmi szükség
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sincs rá, hogy civakodni kezdjünk. Foglaljon helyet, uram. Re-
mélem, megengedi, hogy megkínáljam egy pohár borral.

– Köszönöm, egyetlen cseppet sem fogok inni!

– Ahogy gondolja, ez az első alkalom, hogy kosarat ad ne-
kem, sőt, még a boromat is visszautasítja. Erről arra következte-
tek, hogy a szakítás szilárd elhatározása. Ám legyen! Nekem sem
lenne kellemes, hogy olyan férfihez láncoljam magam, akit meg-
szállt a féltékenység démona, mindenről elszámoltat, amit teszek,
tőlem hűséget követel, amit csak bizalmatlansággal képes viszo-
nozni, aki azzal az elhatározással közeledett hozzám, hogy be-
csapjon, és fogait csikorgatja, amikor azt hiszi, hogy őt csapták
be.

A fiatalúr, aki közben letelepedett a számára felkínált székre,
idegenkedve nézett a szép lányra. Lelkében ismét felébredtek a
régi kétségek, hogy megint igazságtalan volt vele. Szenvedélyé-
nek parazsa ismét fellángolt.

– Elviseltem a közeledését, sőt ennél is több, előnyben része-
sítettem, mert azt hittem, hogy tényleg szeret – folytatta Fanny. –
Azt hittem, olyan férfi, aki képes túltenni magát ostoba előítélete-
ken, és erős kézzel elvezet engem ahhoz a célhoz, aminek elérésé-
re minden lány törekszik az én koromban. Csalódnom kellett,
nemsokára rájöttem, hogy csak a szépségem bűvölte el, hogy csak
a szenvedély bizonytalan szalmalángja…

– Fanny, ez nagy tévedés!

– Semmi esetre sem! Gondosan megfigyeltem önt és ellenő-
riztem. Olykor komédiát játszottam önnel, hogy behatolhassak
szíve mélyére, sőt, azzal a bizonyos levéllel is komédiáztam, hogy
gondolkodásmódjáról is bizonyosságot szerezzek. Elváltoztatott
kézírással levelet írtam az apjának, a második levelet is én írtam,
és égettem el az ön szemei előtt, amikor bizalmatlanságtól és fél-
tékenységtől elkínzottan követelte, hogy adjam oda. Rosszul állta
ki a próbát. Le akarta szakítani a szép virágot, majd később porba
tiporni, amikor már ráunt. Amikor mindezt felismertem, elhatá-
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roztam, hogy hasonló módon veszek elégtételt, és átveréseit meg-
előzöm azzal, hogy én csapom be önt.

A fiatalember szenvedélyes fellobbanással hirtelen felugrott,
de a rideg, sötét szemekből sugárzó szigorú pillantástól megigéz-
ve visszaült székére.

Nem sejtette, hogy a lány még ebben az órában is komédiát
játszhat vele. A komoly, határozott hang, ahogyan beszélt hozzá,
és szép arcának szinte megvető kifejezése megakadályozta, hogy
felébredjen benne a gyanú.

– Megismétlem, hogy tévedésről van szó – mondta Hermann,
az átható tekintet elől lesütve szemeit. – Sohasem állt szándékom-
ban, hogy becsapjam.

– Soha! Ó, nem, hogyan is lett volna lehetséges, hogy ennyi
hamisság legyen egy férfi szívében! Soha! Hogyan is lehetett
volna egyeztetni mindezt szellemiségével, példás életmódjával és
tiszteletre méltó jellemével! Soha! Hogyan is dicsekedhettem
volna ilyen éleslátással, hogy elmondhatnám, hamis szívét már az
első napokban felismertem! Pénzt kértem, és ön adott nekem.
Tudom, hogy ez súlyos áldozat volt, hogy kénytelen volt lopással
hozzájutni a pénzhez, de érzéki szenvedélye érdekében képes volt
feláldozni a becsületét. Attól a gondolattól viszont visszariadt,
hogy miattam fel kellene vennie a küzdelmet az ostoba előítéle-
tekkel! Emeltem a követeléseimet anélkül, hogy engedtem volna
annak, amit elvárt tőlem. A csalóból így becsapottá vált. Olyan
türelemmel viselte a rabszolgaláncot, mit egy birka. Most pedig
elege lett a játékból, és nekem is elegem van belőle. Ám legyen,
most pedig lássuk, hogyan lehet széttépni ezt a láncot!

Szivarjának füstfelhőjét nézegetve hátradőlt a díványon,
Hermann pedig ebben a pillanatban dühében legszívesebben han-
gosan felkiáltott volna a gúny miatt, ahogyan a lány kimutatta,
hogyan bolondította és kezelte hangulatának játékszereként.

– Nem óhajtom a szakítást – mondta nehézkesen magára
kényszerített nyugalommal, de a lány kimért nyugalommal félbe-
szakította:
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– Én viszont akarom, mert belátom a szükségszerűségét. És
ön is így akarja – folytatta, villogó szemeivel határozottan rá néz-
ve. – Igen, ön is ezt akarja, és ennek három oka is van. Az első ok
félelem apja haragjától, akinek a pénztárát már igencsak igénybe
vette. Nyomasztják az irántam vállalt kötelezettségei, a szakítással
ezektől megszabadulhat. A második ok az aggodalom, hogy a
hatóságok felléphetnek önnel szemben az esemény miatt, amire
nem szeretné, ha emlékeztetnék. És valóban, ez a két ok annyira
nyomós, hogy semmi kifogásom sem lehet ellene. A harmadik ok
pedig az, hogy a mennyasszonyának tudomására juthat a kapcso-
latunk. Talán szereti is a lányt, akit a mennyasszonyának nevez,
habár ilyen érzelemre nem tartom képesnek. Ebben az esetben jól
teszi, ha időben visszalép, mert a mennyasszonya nem bocsátaná
meg a hűtlenségét.

– Azt meg ki állította önnek, hogy jegyes vagyok? – vágott a
szavába meglepődve Hermann.

– Elégedjen meg annyival, hogy tudomásom van róla.

– Akkor tévesen tájékoztatták a kémei.

– Kérem, csak semmi sértegetés! Nekem nincsenek fizetett
kémeim.

– Akkor a Franziska találta ki ezt a hazugságot!

– Hazugságnak nevezi az igazságot, és igazságnak a hazug-
ságot. Gyakran megfigyeltem ezt. Mi ez a felbuzdulás? Elmond-
tam az indokaimat, hogy bebizonyítsam, mennyire pontosan isme-
rem. Azt is megmondtam, elismerem az okait, és készen állok
arra, hogy teljesítsem a kívánságát. Mi mást követelhet ennél töb-
bet?

– Ó, semmit, egyáltalán semmit – válaszolta a fiatalúr, resz-
ketve az idegességtől, miközben mégiscsak töltött magának egy
pohár bort, és hevesen kiürítette. Csak annyit akarok még monda-
ni, hogy hamis, méltatlan játékot űzött velem és, hogy…

– És, hogy ezért megvet engem, nem igaz?
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– Fanny, hogyan lenne ez lehetséges számomra! – kiáltott fel
Hermann szenvedélyesen. – Felejtsük el a történteket, kívánj tő-
lem, amit akarsz!

– Elhatározásom szilárd – szakította őt félbe a lány ridegen. –
Itt hagyom ezt a várost.

– Akkor követni foglak!

– Semmi szükségem a kíséretére.

– Fanny!

– Nem, uram, semmi szükségem sincs magára. A köteléket
ön tépte szét, a szerelem virágai elhervadtak bizalmatlanságának
mérgező lisztharmata és féltékenysége miatt. Elutazok, és örökre
eltűnök az életéből, így megszabadul a gondjaitól és aggodalmai-
tól.

Ha Fanny szándéka az lett volna, hogy a fiatalurat ismét magá-
hoz láncolja, elmondhatta volna magának, hogy célját teljes mér-
tékben elérte.

Hermann-nak ebben a pillanatban nem volt semmi más kíván-
sága, mint kibékülni az elbűvölően szép lánnyal, akinek tényleg
nem lett volna nehéz elérnie, hogy kötelező érvényű házassági
ajánlatot kapjon tőle, hiszen bájai ennyire fellobbantották a fiatal-
ember szenvedélyét. Korábban soha sem látta ilyen szépnek és
kívánatosnak, mint ebben a pillanatban, viszont a lány mégis oly
ridegen és nyugodtan ült vele szemben, mint egy kőszobor.

Fanny azonban nem óhajtotta a kibékülést, a szakítás állt érde-
kében, szerelmet pedig sohasem érzett iránta.

Hermann bocsánatot kért tőle. Erre azt válaszolta, hogy nem
tudja, mit kéne megbocsátania, mivel csalásáért már megkapta a
megérdemelt büntetést, és abba a csapdába esett bele, amit saját
maga ásott.

Megpróbálta átölelni, de Fanny azzal fenyegette, hogy behívja
a komornáját, ha nem hajlandó nyugodtan ülni vele szemben, és
amikor Hermann letérdelt előtte, ahogyan korábban gyakran tette,
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hogy fejét az ölébe hajtsa, a lány hangosan felnevetett, és nevetése
olyan gúnyos volt, hogy vadul felugrott, mint egy elriasztott raga-
dozó.

Mindent elviselt volna, szemrehányást, ridegséget és gúnyoló-
dást, de a szép szájból eredő metsző gúny hatására vérét úgy el-
öntötte az epe, hogy dühében fogait csikorgatta, nem találván más
módot haragjának kifejezésére.

– A szakítást tehát te akarod, nem én – mondta rekedt han-
gon, haragtól lángoló tekintettel nézve a szép lányra. – Ebből
kénytelen vagyok arra következtetni, hogy mással boldogabb
vagy, mint velem valaha voltál.

– Igen, én akarom, hogy így legyen – válaszolta Fanny, azt a
látszatot keltve, mintha az utóbbi szavakat nem is hallotta volna. –
Túlzottan belefáradtam a féltékenységébe ahhoz, hogy továbbra is
elviseljem. Fejezzük be! Amint megkapom a szükséges pénzt
költségeim kiegyenlítésére, azonnal el fogok utazni. Nem kételke-
dek abban, hogy meg fogja szerezni az ehhez szükséges pénzt.

– Ha bolond lennék! – fortyant fel Hermann.

– Ah, bolondságnak nevezi ezt?

– Az lenne bolondság, ha továbbra is a bolondod lennék.

– Tehát nem remélhetek?

– Nem!

– Rendben van – válaszolta Fanny határozottan. – Pénz nél-
kül nem utazhatok el, tehát meglátogatom az apját, és megkérem
rá, hogy a szükséges összeget bocsássa rendelkezésemre.

– Ajtót fog mutatni neked.

– Akkor a mennyasszonyához megyek.

– Neki nincs semmije.

– Tehát mégiscsak beismeri, hogy van mennyasszonya –
mondta a lány éles hangon.
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A fiatalember zavarában alsó ajkát harapdálta és lesütötte a
szemeit. Már nem vonhatta vissza utóbbi szavait, amivel elárulta
magát.

– Ez eklatáns bizonyítéka volt a hamisságának – folytatta
Fanny metsző hidegséggel. – Hogyan lehetséges, hogy egy férfi
szíve ennyi hamisságot rejtsen magában? Az apja bizonyára szí-
vesen fog áldozatot hozni, ha elmondom neki, hogy mennyire
veszélyes volt jelenlétem a pénztára számára. Meg fogja vásárolni
a hallgatásomat, annak elkerülése érdekében, hogy ön konfliktus-
ba keveredjen a hatósággal.

– Ez üres fenyegetés – mondta Hermann, akinek keblében
feltámadt a dac. – A bűncselekményt nem én követtem el, te vi-
szont tudod, hogy ki volt a tettes. A hatóság le fog tartóztatni, és
kényszeríteni fog, hogy megnevezd a vetélytársam.

– A vetélytársát! – mondta gúnyos hangon Fanny. – Esküvel
tudná megerősíteni, hogy az illető a vetélytársa volt? Látta, hogy
innen lépett ki az utcára? Az ellenem emelt vád visszahullna az ön
fejére. Nem üres fenyegetés, amit mondtam, mivel nem is áll
szándékomban fenyegetőzni. Csak az elutazásomhoz szükséges
pénzt akarom megkapni, éspedig legkésőbb holnap utánig. Ha ön
nem hajlandó a pénzt rendelkezésemre bocsátani, akkor kénytelen
vagyok másokhoz fordulni, és ki állna hozzám közelebb, mint az
apja, akinek szintén érdeke, hogy elhagyjam a várost?  Ő nem fog
ajtót mutatni nekem. Meg vagyok győződve róla, hogy teljesíteni
fogja a kérésemet, sőt, hálás lesz azért, amit a tudomására fogok
hozni.

Bármennyire is felháborította a fiatalembert, hogy Fanny kény-
szeríteni akarja újabb, szinte teljesíthetetlen áldozatra, mégis túl-
súlyba került döbbenetes félelme apja haragjától, Rózsika szemre-
hányásától és a rendőrséggel való konfliktustól.

Belátta, hogy kénytelen eleget tenni a kívánságnak. Semmi
kétsége sem volt, hogy a lány végrehajtja fenyegetését, még azzal
a veszéllyel is, hogy saját jó hírét kockáztatja vele. Átlátta őt, és
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most már rémesen bosszantotta, hogy olyan sokáig türelmes rab-
szolgája volt.

Nehezen összeszedte magát. Végül kijelentette, hogy hajlandó
a pénz megfizetésére, azonban hozzáfűzte, fogalma sincs, hogy
ilyen rövid idő alatt képes lesz-e a pénz megszerzésére, ezért le-
gyen türelemmel, hiszen neki is érdeke, hogy minél előbb elutaz-
zon.

Fanny kifejezte megelégedettségét ezzel az ígérettel kapcsolat-
ban, és kezdett derűsebb hangra váltani, de a fiatalember nem volt
olyan hangulatban, hogy folytassa a társalgást. A mámor elszállt,
a szép lányban már csak a ravasz szélhámost látta, és tehetetlen
dühhel gondolt a büszkeségét ért vereségre, és a lány győzelmére,
amit amaz nyugodtan megünnepelhet felette. Csak az a kívánság
éltette, hogy megbosszulja a vereségét, amikor elköszönt tőle.
Ilyen mértékben sohasem verte át egyetlen nő sem, ilyen cselesen
még sohasem állítottak csapdát neki!

Most már azt is tudta, hogy féltékenysége indokolt volt. Tény-
leg volt vetélytársa, aki élvezhette Fanny osztatlan vonzalmát.

És vele mi van? Apját tényleg meglopta, hogy feltöltse a
pénztárcáját, amint a lány száraz szavakkal maga is említette.
Olyan bolond volt, hogy minden mosolyért, minden barátságos
pillantásért arannyal fizetett. Haragtól reszketve hagyta el a házat.
A kertkapuig Franziska kísérte ki.

Így mégsem távozhatott. Fannynak meg kell tudnia, hogy ő
éppen úgy átlátta őt, és most ugyanolyan mértékben megveti, mint
amennyire korábban a rabszolgája volt.

Rövid, akadozó mondatokkal eresztette le haragját mely tom-
bolt benne. Megállította Franziskát, és rekedt hangon elmondta
neki, milyen megsemmisítő vélemény alakult ki benne az úrnőjé-
ről.  Hallgassa csak meg mindezt, és szóról szóra számoljon be
róla úrnőjének. Azt is megüzente, nehogy átlépni merészelje szü-
lei házát. Ha mégis meg merné tenni, akkor harcra készen fogja
magát szembetalálni vele, aztán igencsak kérdéses, hogy ki fog
győztesen kikerülni a küzdelemből.
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Ez a nyilatkozat néhány pillanatra megszabadította nyomasztó
terhétől, de amint a kapu bezárult mögötte, ismét magával ragadta
a bosszúság, méreg, és gondjai miatti aggodalom.

Az összeg, amit Fanny követelt tőle, olyan jelentős volt, hogy
megszerzésére semmi lehetőséget sem látott, de mégis fizetnie
kellett, ha nyugalomban akart maradni tőle.

Éppen elhagyta a sikátort, amikor egy közeli kapualjból egy
alak lépett ki elé, és elállta útját.

Hermann felismerte unokatestvérét, Konrádot, és haragja
azonnal ellene irányult.

– Mit akar? – kérdezte mogorván, mielőtt Konrád megszólalt
volna. – Mióta űzi egy kém tiszteletre méltó mesterségét?

Konrád tiszta, őszinte szemeiből tüzes felvillanás érte a fiatalúr
fakó arcát.

– Apáink fivérek, mi pedig gyerekkorunkban osztálytársak és
barátok voltunk – mondta komoly, határozott hangon. A bankár
fia talán szégyelli, elismerni a rokonságot a kézművessel. Ám
legyen, ebben az esetben szabadabban és komolyabban beszélhe-
tek az unokatestvéremmel.

– El sem tudom képzelni, mi megbeszélnivalója lenne velem
– vetette közbe dacosan Hermann. – Ha valami különös fontossá-
gú ügyről van szó, keressen fel holnap reggel!

– Hogy egy lakáj a kapuban elutasítson!

– Várni fogom, ha megmondja, hogy mikor jön.

– Nem! Ami mondanivalóm van, azt most itt, ezen a helyen
fogom megmondani. Az idegen hölgy házából lépett ki, tehát a
múlt ősz óta terjedő pletyka, mely szerint igen közeli kapcsolatban
áll a hölggyel, nem mondható hazugságnak.

– Addig kémkedett utánam, míg meggyőződött róla – gú-
nyolódott Hermann.
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– A véletlen vezetett nyomra – válaszolta Konrád. Egy órával
ezelőtt hazafelé tartva jöttem végig ezen az utcán. Láttam, hogy
befordult abba a sikátorba, és elhatároztam, megvárom, még visz-
szafelé jön. Eszembe jutott a pletyka, és Rózsikára gondoltam.

– Ah, tehát tényleg mennyasszonyom védelmezőjének és
gyámjának képzeli magát!

– Rózsika a bátyjának tekint engem, én pedig elhatároztam,
élek azzal a jogommal, hogy megvédjem a húgomat attól a szaka-
déktól, amely felé egy szívtelen és jellemtelen férfi tereli. Az ő
nevében állok itt és követelek számadást öntől az elkövetett hűt-
lenség miatt, és felszólítom, szakítson az idegennel, és huszon-
négy órán belül jelentse be jegyességét Rózsikával a szüleinek.

A komoly, éles hang, mellyel Konrád követelését kijelentette,
persze szerényebbé tette a bankár fiát, aki felismerte, hogy uno-
katestvérében veszélyes ellenfélre talált, azonban túl büszke volt
ahhoz, hogy kimutassa aggodalmát. A kézműves előtt lealacso-
nyította volna magát, ha így tesz.

Közömbösséget színlelve, ami egyébként távol állt tőle, ki-
nyilvánította, hogy ez egy pimasz követelés. Mennyasszonyának
tett ígéretét be fogja tartani, ha majd lehetősége lesz rá. Rózsiká-
nak tudomása van arról, milyen akadályokat és nehézségeket kell
leküzdenie, és meg van győződve érzelmeinek őszinteségéről.
Bizonyára nemtetszését fejezné ki, ha tudomására jutna, hogy
unokatestvére ilyen durván lép fel érdekében.

Kapcsolata Wilde kisasszonnyal más természetű, mint Konrád
kiokoskodta magának. Nem követett el hűtlenséget, és még akkor
is, ha ez megtörtént volna, Konrádnak semmi joga sincs rá, hogy
ezt számon kérje tőle.

Ha tiszteletreméltó unokatestvérének szándékában áll aggo-
dalmat kelteni a kis hercegnőben, és beszámol neki az általa vélt
hűtlenségről, ám tegye, de fontolja meg, hogy ennek következmé-
nyei lesznek, és minden bizonnyal vissza fognak hullani rá. A
gyanúsítást a maga részéről tisztázni tudja, bár a látszat ellene
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szól. Vajon a rágalmazó szintén tisztázni tudná magát? Ennek
megítélését pedig rábízza.

Ezekkel a szavakkal a fiatalember folytatta útját. Gyorsan be-
fordult egy mellékutcába, és Konrád belátta, hogy szemrehányá-
sai, figyelmeztetése és fenyegetése lepattanna vetélytársa önzése
és gőgje következtében, ezért nem követte őt.

Rózsika sorsa hűséges lelkét komoly aggályokkal terhelte. A
lány fölé boruló éjszakai égen nem látott csillagokat, melyekre
örömteli reménységekkel tekinthetne fel. Csak azt látta, hogy a
sötét fellegek egyre inkább feltornyosulnak.

Szerencsés volt számára, hogy nem volt tudomása róla, Rózsi-
ka milyen vallomást tett az apjának.

Ha tudta volna, hogy a lány szereti őt, és saját maga taszította
el a boldogságot, mely már oly közel volt hozzá, még annál is
boldogtalanabb lett volna, mint amilyen már most volt.

Hermann hűtlenségével kapcsolatban nem volt semmi kétsége,
de felfedezését nem merte közölni a kis hercegnővel.

Nem mintha attól tartott volna, hogy rosszindulatú rágalmazás
vádját vonná magára, jóllehet tekintettel Hermann stílusára ez az
aggály indokolt volt. Ettől a veszélytől azonban nem tartott, min-
dössze arról volt szó, hogy nem akarta fokozni a boldogtalan lány
gondjait. Nem akarta megfosztani jegyesének hűségébe vetett
hitétől.

Voltak még más eszközök is, Hermannt arra kényszeríteni,
hogy betartsa adott szavát, vagy vonja vissza azt. Ezek közül va-
lamelyiknek meg kell történnie, mert a jelenlegi állapot nem ma-
radhatott fenn tovább.

Konrád meg volt győződve róla, hogy a megfelelő eszközre
már rá is talált. Korábban már gyakran elgondolkodott rajta, al-
kalmaznia kéne, hogy unokatestvérét döntő lépésre kényszerítse.
A mostani felismerése után aggályai megszűntek, így elhatározta,
végrehajtja elképzelését.
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Ha ezt követően a gazdag bankár beképzelt fia visszavonja
adott szavát, és amint az várható, a festőt elítélik, Rózsikát talán rá
lehet beszélni, hogy visszatérjen nagybátyja házába, és aztán…
Talán az idő múlásával, miután elülnek a viharok, és begyógyul-
nak a sebek, lehetséges lenne, hogy a napsugarak ismét áttörjenek
a sötét felhőkön.

Gondolataiba mélyedve Konrád elérte a szülői házat, és meg-
lepte, hogy a késői óra ellenére nyitva találta a kaput. Bement, és
megmagyarázhatatlan sejtelemtől hajtva végigment a folyosón és
kilépett az udvarra.

Az éjszaka elég világos volt ahhoz, hogy észrevegye, nyitva
van a műhely ajtaja. Ezt azonnal meglátta, amint végignézett az
udvaron. Az ajtó felé tartott, hogy becsukja, és egyúttal meggyő-
ződjön arról, hogy nincsenek-e odabent betörők.

Amint belépett a műhelybe, azonnal égett, kénes szag csapta
meg. Utána nézett, mi lehet az oka, és a helyiség egyik sarkában a
felhalmozott forgács mellett égő kanócot pillantott meg, amit
kétségtelenül röviddel azelőtt helyezhettek el. A tűznek fél órán
belül kellett volna kitörnie, és bár a lakóház meglehetősen távol
volt a műhelytől, kétségtelenül nem lett volna megkímélve a tűz-
től, mivel jelentős mennyiségű faanyaggal megtöltött fészer kö-
tötte össze a lakóházat a hátsó épülettel, és a tüzet éppen abban a
sarokban gyújtották meg, ahonnan a műhely és a fészer egyszerre
borult volna lángba.

Konrád azonnal eltaposta a gyújtózsinórt, még egyszer alapo-
san ellenőrizte a helyiséget, aztán visszament a lakóházba, hogy a
lakószobában őrködjön tovább. Csak egy rosszindulatú, bosszú-
álló ellenség gyújthatta meg a kanócot, egy olyan ellenség, aki
tisztában volt a helyiségekkel, és alkalma volt több ajtó kulcsának
megszerzésére.

Azonban az, hogy ki lehetett ez az ellenség, olyan rejtély ma-
radt, melynek a megoldása soha nem vált ismertté.

Konrád a sötét szobában az ablak mellé ült. A kaput szándéko-
san nyitva hagyta abban reménykedve, hogy a gyújtogató vissza
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fog térni, ha a közelben elrejtőzve egy idő után eredménytelenül
vár a tűz kitörésére.

Azonban úgy tűnt, csalódnia kell ebben a reményében. Már
eltelt egy óra, és az udvaron nem bukkant fel senki, egyetlen gya-
nús zaj sem szakította meg a csendet.

A fiatalember egyszer csak durva, rekedt hangot észlelt, mely
egy másiknak válaszolt. Hallotta, hogy a kaput valaki kinyitotta,
majd hevesen becsapta. Rögtön ezt követően észrevett egy a mű-
hely felé igyekvő alakot. Gyorsan kilépett, nem akart lármázni,
nehogy megijessze a szüleit. Úgy vélte, hogy a magányos beha-
tolót könnyedén elintézheti, de amikor szemben állt vele, a fivérét
ismerte fel benne, és a felfedezéstől az első pillanatban teljesen
ledöbbent.

Nem akarta elhinni, hogy Rudolf követte volna el a merényle-
tet, a látszat azonban mégis ellene szólt, mert szokatlan volt, hogy
Rudolf azonnal a műhely felé igyekezett, ahová egyébként soha-
sem tért be. Talán a rossz lelkiismerete űzte vissza oda? És nem
ez a félelem tükröződött zavarodott arcán, amint megkérdezte
bátyjától, miért van még ébren?

Konrád felszólította, kövesse a lakószobába. Meggyújtott egy
gyertyát, majd átható tekintettel végigmérte öccsét. Fájdalmas
vonások futottak végig arcán, amint Rudolf lesütötte tekintetét
előtte. Kénytelen volt megvádolni öccsét a merénylet elkövetésé-
vel, bár vérzett a szíve. Megkérdezte tőle, mi vitte rá ennek a döb-
benetes bűncselekménynek az elkövetésére.

Rudolf felháborodva utasította vissza a vádat, de hallgatott,
amikor Konrád azt válaszolta, tudja, hogy ki a gyújtogató, akinek
azt is tudnia kellett, hogy a tűz ebben az órában fog fellobbanni.

Komolyan hangon beszélt vele. Felszólította, ismerje be tettét,
méltatta hallgatását, majd arra kérte, hogy őszinte vallomással
könnyítsen a lelkén, és amikor erre sem kapott választ, szemére
vetette zűrös életmódját. Felvázolta előtte szülei gondját és bána-
tát, a legélénkebb színekkel festve le előtte az életpálya végét,
melyen most halad, de konok, megkérgesedett kedélyre lelt, mely-
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ről minden szemrehányás, kérés és figyelmeztetés tompa nyílként
pattant le.

Csak azzal tudta szóra bírni, amikor megfenyegette, hogy min-
denről beszámol apjának és rábízza az eset kivizsgálását.

Rudolf erre elmondta, hogy este a szokásosnál tovább maradt a
kocsmában, és hazafelé tartva egy félig részeg csavargóval talál-
kozott, aki mellette elhaladva gúnyosan odaszólt neki, hogy
Mathias mester házának tetején még ma este vörös kakas fog ku-
korékolni. Nem tudja, ki volt ez a csavargó, arra sem gondolt,
hogy elkapja, vagy az éjjeliőr után kiáltson. A fenyegetéstől meg-
rémülten igyekezett haza, hogy elhárítsa a veszélyt. Másról nem
tud beszámolni, mélységesen fájlalja, hogy saját bátyja képesnek
tartja egy ilyen bűncselekmény elkövetésére, de ebből azt is látja,
hogy a család hogyan vélekedik róla. A fájdalmas felismerés meg-
szilárdítja abban az elhatározásában, hogy hátat fordítson a szülői
háznak, és új hazát keressen magának a messzi távolban. Aztán
faképnél hagyva bátyját elindult a hálószobája felé.

Konrád szívesen elhitte volna a mentegetőzést, de képtelen
volt rá. Fivére zavarodott arcán határozottan felismerte rossz lel-
kiismerete miatti aggodalmát, és kénytelen volt magát azzal
nyugtatgatni, hogy gyanúsítása indokolt volt.

Rudolf minden bizonnyal ismerte a gyújtogatót, és tudomása
volt annak tervéről. Ez szilárd meggyőződése volt. Elkeseredetten
gondolt a szakadékra, amely felé testvére haladt. Elhatározta,
hogy másnap még egyszer komolyan és nyomatékosan beszélni
fog vele.

Apjának csak a gyújtogatásról akart beszámolni anélkül, hogy
gyanújáról is említést tenne. Az öregember egyébként is elég le-
vert és bosszús volt könnyelmű fia miatt.

Ezzel az elhatározással Konrád is lefeküdt, miután előzőleg
gondosan bezárta az összes ajtót, azonban bármennyire is kimerült
volt, gondjai miatt képtelen volt elaludni. Már hajnalodott, amikor
végre rövid, nyugtalan szendergésre lehunyta szemeit.
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XIX.

Az éjszakát követő reggel Hermann igen kellemetlen közér-
zettel ébredt.

Nem csak a Fannynak tett ígérete, hanem Konráddal való ta-
lálkozása miatt is komoly gondjai voltak. Ha Konrád megvádolja
őt a kis hercegnőnél, akkor semmi esetre sem lehetetlen, hogy
Rózsika hinni fog neki, és a vádaskodás alapján visszavonja adott
szavát a jegyesétől.

Amennyiben Konrád ezt nem tenné meg, még mindig fennáll
az a veszély, hogy Fanny fogja elárulni őt, hiszen meg is fenye-
gette ezzel, és elég érthetően a tudomására hozta elhatározását,
hogy fenyegetését végre is fogja hajtani.

Fogalma sem volt róla, miként juthat hozzá az összeghez, amit
a lány követelt tőle. Saját pénztárcája üres volt, és üzleti vállalko-
zásuk pénztárát a tél folyamán olyan mértékben igénybe vette,
hogy nem mert ismét mélyebben belemarkolni.

Apját mindeddig azzal nyugtatgatta, hogy a felvett pénzössze-
geket üzleti vállalkozásuk érdekében használja fel. Nem volt ne-
héz a nagyravágyó ember haragját mérsékelni a kereskedelmi
tanácsosi cím elnyerésének kilátásba helyezésével, de most már
ezzel a mesével sem hozakodhatott elő.

Theodor Bauerband néhány nappal korábban kétségét nyilvá-
nította ki azzal kapcsolatban, hogy a pénzt tényleg erre a célra
használta fel, és hozzáfűzte, határozottan megtiltja fiának, hogy a
továbbiakban akár egyetlen garast is erre fordítson.

Tehát ez a forrás is elapadt, kénytelen volt másikat keresni.

Hermann egyáltalán nem volt hajlamos arra, hogy pénzt adjon
a ravasz szélhámos nőnek, aki bolondot csinált belőle, és ráadásul
most még ki is gúnyolta. A pénzt saját céljaira jobban fel tudná
használni, ezen túlmenően bizonyos elégtételt jelentene számára,
ha most ő verné át a nőt.
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Még ma beszélni akart a kis hercegnővel. Hozzá akart látni a
tervhez, amit Wiedemann-né eszelt ki, és haladéktalanul el akart
utazni. Abban bízott, az a terve, hogy két-három napon belül el-
hagyja a várost, teljes mértékben sikerülni fog. Fanny addig felte-
hetően várni fog rá, és ha majd eltűnik, nézhet utána. Teljesen
közömbös volt számára, hogy elutazása után kapcsolatuk nyilvá-
nosságra kerül. Néhány hétig, talán még tovább is odakint marad,
és mire visszajön, a szóbeszéd elcsitul.

De honnan szerezzen pénzt mindehhez? Ez a kérdés foglal-
koztatta szakadatlanul. Tudta, a pénztáros utasítást kapott, hogy
jelentősebb összeget a főnök előzetes engedélye nélkül nem fizet-
het ki számára, és nem volt semmi ötlete, milyen indoklással ve-
hetne fel ekkora összeget.

Többször is a lovagi birtok tulajdonosára gondolt, aki kölcsön
adhatná a szükséges pénzt, de büszkesége nem engedte, hogy
megszólítsa ebben a témában, ráadásul még a korábbi adósságát
sem fizette vissza. Ezen túlmenően tartott a nemes gúnyos meg-
jegyzéseitől is, másfelől szégyellte is magát előtte. Őt tehát nem
veheti igénybe. Így saját kérdésére nem talált kielégítő választ,
ami alkalmatlanná tette a ma rá váró ügyei elintézésére. Csak
egyetlen megoldás jutott eszébe, azonban tisztességének utolsó
maradéka tiltotta ennek a lehetőségnek a kihasználását.

Fiával ellenkezőleg, aki gondolataiba mélyedve, figyelmetle-
nül ült pultja előtt, a bankár ezen a délelőttön igen derűs hangulat-
ban volt.

A beérkezett levelek között az egyik von Bentheim gróftól ér-
kezett, aki rendkívül hízelgő kifejezésekkel bejelentette régen várt
látogatását.

Theodor Bauerband úr felolvasta ezt a levelet a fiának, és su-
gárzó tekintettel nézett rá, mintha arra szólította volna fel, hogy ő
is nyilvánítsa ki örömét e magas megtiszteltetéssel kapcsolatban,
és igen rossz néven vette, hogy a fiatalúr fásult képén az öröm
egyetlen vonása sem árulkodott, amire számítani lehetett.
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– Na, a mai nappal új korszak kezdődik házunkban – mondta
végül, miközben a levelet letette íróasztalára, és nyugtalan só-
lyomszemeit a stukatúrával gazdagon díszített plafon felé emelte,
mintha odafent házának csillagát látná felragyogni. – Ez a levél
Eleonóra kezének indirekt megkérését jelenti, a gróf úr látogatása
kizárólag őt illeti. Egy héten belül meg fogjuk ünnepelni az el-
jegyzést.

– Ha Eleonóra beleegyezik, hogy a köszvényes aggastyánnak
nyújtsa a kezét! – vetette közbe Hermann csendes gúnnyal, de az
öregúr nem hagyta magát kizökkenteni ezzel a gúnnyal.

– Nem lenne Éva lánya, ha nem tenné meg – folytatta. –
Amennyiben tényleg köszvényes aggastyán, annál jobb Eleonóra
számára. Házassága meg fogja nyitni előtte a magasabb, sőt, még
az udvari köröket is. Eleonóra a gazdag von Bentheim gróf fiatal
özvegyeként szabad és irigylésre méltó helyzetbe kerül, és akkor
az sem maradhat el, hogy nevünket nemesi, bárói rangra emeljék,
és a kormány kedvezményekben részesítsen, vállalkozásainak
élére állítson, és ki tudja, talán még arra is alkalom adódik, hogy
miniszteri tárcát kapjak.

Hermann ajkai körül gúnyos mosoly játszadozott. A bankár ezt
észre sem vette, és tovább ábrándozott:

– Nevünket a pénzügyi világ nagyra fogja értékelni, elsőran-
gú csillagként fog tündökölni, a tőzsde hercegei igyekezni fognak
kapcsolatba lépni velünk, és minden fél korlátlan hitelt fog felkí-
nálni számunkra. Így hatalmas összegek feletti rendelkezéssel a
Rothschild házhoz hasonlóan ki fogjuk terjeszteni hálózatunkat
Európa felett, legfőbb hitelezője leszünk a kormányzó hercegek-
nek, és uralni fogjuk a pénzpiacot.

– És mi lesz von Wollheim úrral? – kérdezte Hermann ironi-
kusan. – Még nem jutottunk el arra a pontra, ahová gondolatban
már elképzeled magad. Nevünk egyelőre még nem von Bauerband
báró, és nem vagyunk kormányzó hercegek hitelezői és a pénzpiac
urai. Ha Wollheim vállalkozásai csődbe jutnak, hatalmas összege-
ket fogunk elveszíteni, és ezzel házunk megkapja a végső döfést.
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– Kedves gyermekem, azt is fontold meg, hogy von
Wollheim szintén nagyon sok pénzt veszítene el, és már csak ezért
sem fogja hagyni, hogy tervei kudarcot valljanak. Az összegekre,
melyekkel tartozik nekünk, megfelelő fedezet áll rendelkezésre.
Olyan váltókat bocsátott rendelkezésünkre, melyek azonnal be-
válthatóak. Ebben a vonatkozásban a legcsekélyebb aggodalmam
sincs, és még akkor is, ha von Wollheim úr csalódott egy velünk
való szorosabb kapcsolat reményében, annyira ostoba mégsem
lehet, hogy saját érdekeit feláldozza a csalódás feletti haragjában.
Anyádra fogom hárítani azt a feladatot, hogy elmondja neki, Ele-
onóra már egy éve von Bentheim báró jegyese, így haragja nem
találhat el bennünket.

Theodor Bauerband úr, miközben mindezt elmondta, az ablak-
nál állt, háttal a fiának, így nem láthatta a fiatalúr arcának változó
kifejezéseit.

Ha lehetősége lett volna rá, sólyomszemeinek átható tekinteté-
vel megfigyelni, úgy a fásult vonásokon felváltva gúnyos és go-
nosz örömet látott volna, majd ismét hideg gúnyt, és olykor szív-
ből jövő sajnálkozást, attól függően, hogy milyen érzelmeket vál-
tottak ki szavai a gyermekéből.

Azonban ezek a felismerések sem győzték volna meg arról,
hogy büszke légvárai homokra épülnek. Ahogyan a jövőt elkép-
zelte, úgy vélte, a sorsnak is el kell ismernie azt. A fia kétségei
nem lettek volna képesek áthúzni elképzeléseit.

Még hosszasan elábrándozott, maga felett egy derűs horizont
azúrkékjét látta, továbbá maga előtt tündöklő napsugarakat és
számtalan virágot a ragyogó napfényben, melyek után csak ki
kellett nyújtania a kezét, hogy letépje azokat.

Ha véletlenül a távolban sötét felhőt vélt észrevenni, elfordí-
totta tekintetét, nem tartotta érdemesnek arra, hogy felfogja a ve-
szélyt, elérheti-e őt, és a feje felett fog kitörni a vihar.

Még mindig el volt mélyedve álmaiban, amikor Horn doktor
lépett be az irodába.



341

Az orvos madam Bauerbandot látogatta meg enyhébb gyen-
gélkedés miatt, de betegségnek a legcsekélyebb nyomát sem fe-
dezte fel, ennek ellenére úgy gondolta, hogy meg kell nyugtatnia a
bankárt a páciens állapotáról. Nem sejtette, hogy csak azért hi-
vatták, hogy egy időre el lehessen halasztani a lovagi birtokos
lánykérésével kapcsolatos döntést. A ház asszonyának gyengélke-
dése nem volt más, csupán kifogás, mellyel von Wollheim urat
akarták távol tartani, míg von Bentheim gróf közli nyilatkozatát,
amire biztonsággal számítani lehet.

A bankár ajkai körül derűs mosollyal hallgatta végig az orvos
diagnózisát, amint enyhe megfázásról számolt be, éspedig a hono-
ráriumra vonatkozó szempontjai miatt, majd kérte, foglaljon he-
lyet és egy pohár madeirával vagy bordóival kínálta.

A doktor elfogadta a meghívást, Theodor Bauerband meghúzta
a csengőt és utasította a belépő komornyikot, hozzon egy üveg
madeirát.

Az első percekben az időjárásról és a politikáról társalgott, de
miután a komornyik megtöltötte a poharakat és távozott, a bankár
közelebb húzta székét és az orvos helyesen sejtve, hogy most mi
következik, meglehetősen zajosan felszippantott egy csipetnyi
tubákot.

– A fivéremmel szembeni tárgyalások a jövő héten kezdőd-
nek – szólalt meg Theodor Bauerband, aggódó pillantást vetve az
iroda ajtóira. – Remélhetjük, hogy olyan ítélettel végződik, ami
nem fog foltot hagyni családunkon?

Az orvos poharával játszadozva enyhén ingatta a fejét, majd
hirtelen felnyitotta szemeit, és éles, kutakodó tekintettel nézett az
öregúrra, aki erre könnyedén összerezzent, majd zsebkendőjével
elkezdte törölgetni a homlokát.

– Reménykednünk kell – válaszolta amaz –, de nem hallgat-
hatom el, hogy nem túl jók a kilátások. Begyűjtöttem néhány in-
formációt, melyek némileg örömteli eredménnyel szolgáltak. A
kollégáim, akiket megbíztak a vádlott megfigyelésével, nem
osztják minden részletben az én nézeteimet. Bár egyetértenek
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abban, hogy az illető monomániában szenved, ugyanakkor azon-
ban úgy nyilatkoznak, hogy a diagnózis „mania sine deliro”, azaz
téboly nélküli mániáról van szó. Azt a lehetőséget sem tagadják,
hogy a téboly később kitörhet rajta, de pillanatnyilag ennek még
az előjeleit sem lehet felismerni. Éppoly kevésbé valószínű, állít-
ják, hogy a bűncselekményt tébolyult rohamában követte volna el,
hiszen nem feltételezhető, hogy a tettet követően azonnal vissza-
tért volna a normál szellemi állapota. Kollégáimmal nem sikerült
elfogadtatni a nézetem, jóllehet a fogoly egész lényében elegendő
alapos ok található, ami dokumentálná tébolyultságát.

– Azt hiszi tehát, hogy a bíróság a család kérelmét nem fogja
elfogadni? – kérdezte a bankár, homlokát ráncolva.

– Ha szakadatlan fáradozásommal nem tudok jobb eredményt
elérni, akkor nem.

– Így sajnos tudomásul kell vennünk, hogy börtönbe fog ke-
rülni.

– Újabban azonban ez is kérdésessé vált.

– Valóban?

– Igen. A gyilkosságot nem sikerült rábizonyítani, más bizo-
nyítékot nem találtak ellene, mint a tőrkést, amelynek pengéjén
mindeközben a legcsekélyebb vérnyomot sem lehetett felfedezni.

– Valóban, erről tudomásom van, de ott van még a lopás,
doktor úr!

– Az ellopott drágaköveket megtalálták nála – fűzte hozzá
apja megjegyzéshez Hermann.

– Úgy van, azonban Stern ékszerésznek újabban kétségei tá-
madtak azzal kapcsolatban, hogy az előkerült drágaköveket a sa-
játjának ismerje el.

A bankár hevesen felugrott székéről. Nehéz volt megállapítani,
hogy vajon öröm, vagy kellemetlen meglepetés késztette erre az
izgalomra.
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– És ezt csak most jelentette be? – kérdezte. – Hát nem úgy
volt, hogy valamennyi kihallgatáson a sajátjaként ismerte fel a
köveket? És most, hat hónap elteltével kétségei merülnek fel? Ez
felháborító játék lenne, doktor úr. A helyes válasz itt vagy az igen,
vagy a nem lehetne, aggályoskodásról szerintem szó sem lehet.

Az orvos elgondolkodva bólintott, és állát a botjának gombjára
támasztotta.

– Önnek persze igaza van – válaszolta sajnálkozó hangon. –
A körülményeket azonban mindig számításba kell venni. Én az
ékszerész családjának háziorvosa vagyok, és ön tudja, mennyire
érdeklődök az ügy iránt. Így tegnap is, amikor meglátogattam az
ékszerészt, a festő elleni tárgyalásra tereltem a szót, és elképzel-
heti csodálkozásomat, amikor Stern úr azt nyilatkozta nekem, amit
az előbb elmondtam önnek. Ugyanazt a kérdést tettem fel neki,
mint amit az előbb ön is megemlített, és ő készen állt arra, hogy
ismertesse velem aggályainak indokait. Az okot, hogy annak ide-
jén a köveket sajátjaként ismerte fel, a körülményekkel indokolta.
A festőt magányosan találta a boltjában, és észrevette, hogy a
vádlott milyen izzó, sóvárgó szemekkel nézegette az ékszereket.
A férfi durvasága és szegényes öltözete, ami egy csavargó be-
nyomását keltette, indokolták a gyanúját, és amikor néhány érté-
kes drágakövet, ráadásul köztük briliánsokat is megtalálták a csa-
vargónál, kézenfekvő magyarázatnak tűnt, hogy a köveket a sa-
játjának mondta. Ez könnyen elfogadható, mert a briliánsok igen
nagy hasonlóságot mutattak azokhoz, melyeket elloptak az üzleté-
ből, és a köveknek nem volt különös ismertetőjele.

– De most, doktor úr…

– Csak türelem! Az utóbbi időben az ékszerész indokoltnak
látta, hogy segédjét, aki iránt mindeddig teljes bizalommal volt,
alaposabban megfigyelje, és ennek a megfigyelésnek az lett a
következménye, hogy felkeltette a gyanúját.

– Remélem, hogy az említett segéd nem a Mathias fivérem
fia – mondta a bankár, összevonva szemöldökét.

– Sajnos pont róla van szó!
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– Jóságos ég, na, még ez hiányzott! – sóhajtott fel az öregem-
ber. – Mindezt azonban aligha hihetem el, az ékszerész számomra
rendkívül könnyelmű embernek tűnik.

– Ezt én nem állítanám róla – válaszolta az orvos, fejét rázva.
– Sőt, ellenkezőleg, komoly, nyugodt embernek tartom. Elfogad-
ható bizonyítékokat még nem talált arra, hogy az ön unokaöccse
visszaél a bizalmával, erkölcsi szempontból azonban meg van
győződve róla. A fiatalember léha életmódja, aki gyakran teszi
magát munkára alkalmatlanná, a legfőbb indoka erre a vélemé-
nyére. Ráadásul az ékszerész észrevette, hogy olykor kisebb
pénzösszegek eltűnnek a bolti pénztárából, ugyanez vonatkozik a
műhelyben megmunkálás közben keletkező aranyhulladékra, ami
gyakran nem stimmel az előre számítottal. Mindez azonban nem
elegendő, egy mindeddig fedhetetlen embert lopással megvádolni,
arra azonban igen, hogy felkeltse az említett gyanút.

– Véleményem szerint viszont nem elég arra, hogy megvá-
dolja az unokaöcsémet – válaszolta a bankár bosszankodva. – És
ha az ékszerész eddig sajátjaként ismerte el a köveket, úgy…

– Tévedni emberi dolog, és ebben az esetben az ékszerésznek
kötelessége beismerni a tévedését.

Theodor Bauerband összeszorította ajkait, és bosszankodva
vonogatta a vállát, miközben lopva a fiával váltott pillantásokat.

– Nem értem az egészet – mondta végül. Szívből örülnék, ha
a fivéremet felmentenék a vád alól. Igen, teljes szívemből, nem
miatta, hiszen nekem is érdekemben áll, hogy csökkenjen a csalá-
dunkon esett folt. De most mi következik, doktor úr? Ön is azt
állítja, hogy az az ember tébolyult. Ismeri családja elleni izzó
gyűlöletét. Gondolja, hajlandó lenne arra, hogy kibéküljön ve-
lünk?

– Nem, mert az a megrögzött elképzelése, hogy a családja
nyomorult machinációkkal juttatta börtönbe.

– Ezek szerint komoly kötelességünk arról gondoskodni,
hogy ártalmatlanná legyen téve – szólt közbe Hermann.
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– Persze, minden bizonnyal – válaszolta a doktor. – Lehető-
ségeimhez képest mindent el fogok követni, hogy támogassam ezt
a kötelességüket.

– Bármennyibe is kerüljön, a szükséges pénzösszeg a rendel-
kezésére áll – mondta a bankár.

– Ha nem sikerülne meggyőznünk a bíróságot a vádlott té-
bolyultságáról, akkor később a börtönből fogjuk kimenteni őt.

Ezen szavak után a rendkívül lelkiismeretes és tiszteletre méltó
háziorvos kiürítette poharát, majd felemelkedett, hogy elbúcsúz-
zon.

– Várjuk ki a bíróság esküdtek előtt lefolytatásra kerülő tár-
gyalásának eredményét – mondta. Utána még mindig marad
időnk, hogy cselekedjünk. Alázatos szolgájuk, uraim.

Theodor Bauerband elgondolkodva rázta a fejét és kerekes iro-
dai székével visszagurult az íróasztalához.

– Mit szólsz mindehhez? – kérdezte fiára pillantva, aki nem
kevésbé, mint apja, elgondolkodva bámult ki a kertbe. – A doktor
megértett bennünket, azt hiszem, nyugodtan rábízhatjuk a gondot.
Mathias fivéremet azonban sajnálni fogom, ha beigazolódik az
ékszerész gyanúja.

– Rudolf mindig is könnyelmű fiatalember volt – válaszolta
Hermann, nem gondolva arra, hogy saját magáról is azt tartotta,
hogy az apja szorosabbra húzhatta volna a gyeplőt.

A bankár a fiára nézett, mintha meg akarta volna kérdezni,
komolyan gondolja-e, amit mondott, aztán megint csóválni kezdte
a fejét. Így telt el néhány perc. Theodor Bauerband már éppen
folytatni akarta félbeszakított munkáját, amikor hirtelen megle-
hetősen durván kopogtattak.

A bankár várakozó tekintettel nézett az ajtóra, és meglepetten
emelkedett fel, amikor Mathias mester és Konrád lépett be. Nem
vette észre, hogy fia arca holtsápadttá vált, és dermedt tekintettel
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nézve a belépőkre úgy állt ott, mint, aki hirtelen a földből felbuk-
kanó fenyegető kísértetet pillantott meg.

– Micsoda ritka megtiszteltetés – mondta, kényszeredetten
barátságos hangon. – Bár éppen el vagyok foglalva, de egy ilyen
kellemes látogatás… Kérem, foglaljatok helyet. Hogy vagy
Mathias? Remélem, igen jól. Gratulálok a vidám eseményhez.
Úgy hallottam, jövendőbeli vejed derék, szorgalmas ember, így
még több ok van rá, hogy szívből sok boldogságot kívánjak. Meg-
kínálhatlak benneteket egy pohárka madeirával?

– Köszönöm, nem! – szakította félbe Mathias mester fivér-
ének szóáradatát, miközben zsebkendőjével, melyet szokása sze-
rint a kalapjában hordott, nedves homlokát törölgette.

– Üljél már le végre – egy pohár bor bizonyára nem fog meg-
ártani!

– Bizonyára nem, de nem kérek. Nem tudom, egyáltalán, és
mikor viszonozhatom – válaszolta az öregember a maga szívélyes
módján.

A bankár döbbenten nézett a fivérére, és megütközése egyre
fokozódott, amint észrevette, hogy mindketten, apa és fia, ugya-
nabban a pillanatban felemelkedtek, amikor Hermann szándékát
észrevették, hogy ki akar menni az irodából.

A fiatalúr aztán mégiscsak visszalépett a pultja mögé, fakó ar-
cán dacos vonások suhantak át. Belátta, hogy a küzdelem elől nem
tud kitérni, így fel akarta venni a harcot abban bízva, hogy ellen-
felei hiányos képzettsége hatásos fegyvert ad a kezébe velük
szemben.

– Tehát jól vagy? – kérdezte a bankár, aki sejtette, hogy va-
lami kellemetlen cél vezethette házába kettejüket, ezért igyekezett
késleltetni, hogy kiderüljön, miről is van szó.

– Ami az egészségemet illeti, nem panaszkodhatok – vála-
szolta Mathias mester, miközben letelepedett –, azonban ki tud-
hatja, hogy nemsokára nem lesz-e okom a panaszra.
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– Igen, igen, egyre öregebbek leszünk, Mathias!

– Nem csak erről van szó. Bosszúálló ellenségek és lelkiisme-
retlen emberek aljassága aláássák az ember egészségét.

– Valóban így van – bólogatott Theodor Bauerband. – Ellen-
sége és irigye mindenkinek van, én azonban már nem bosszanko-
dok a gonoszságaikon. Konrád, egy pohárka madierát?

– Köszönöm, nem kérek.

– De hiszen ez sértő, mindketten elutasítjátok?

– Nem azért jöttünk, hogy a borodat iszogassuk, Theodor –
válaszolta az öregember, haragtól izzó pillantást vetve
Hermannra, és egyébként sem ihatok ma, mert ahhoz túlzottan
felindult állapotban vagyok. Múlt éjszaka megpróbálták felgyúj-
tani a házamat, csak Konrád figyelmességének köszönhetem,
hogy meghiúsult a gyújtogató terve. A gyújtózsinór már égett a
műhelyemben.

– Micsoda gyalázat! – válaszolta a bankár döbbenten. Van
valami elképzelésed, hogy ki lehet a tettes?

– Nincs!

– De ugye feljelentést fogsz tenni a rendőrségen?

– Mindaddig, amíg nem tudom megnevezni a tettest, addig
nem. Nem akarom, hogy ártatlanokat vessenek börtönbe. Lehet,
hogy azok voltak az elkövetők, akiket az elmúlt télen kiraktam az
ajtó elé, és így próbáltak bosszút állni. Biztonsággal azonban nem
jelenthetem ki ezt, ezért hallgatok. A zárakat azonban ki fogom
cseréltetni az ajtóimon, és felszereltetek néhány erős reteszt. Ez
minden, amit pillanatnyilag tehetek.

Theodor Bauerband az íróasztalára nézve az ott heverő papírok
között kezdett lapozgatni, mintha ezzel arra akarna utalni, hogy
drága idejéből egyetlen percet sem szándékozik a látogatásra ál-
dozni.
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Mathias azonban azt a látszatot keltette, mintha nem értené ezt
az utalást. Egyik lábát keresztbe vetette a másikon, és derék, tisz-
tességes szemeit, melyekben most a harag izzó parazsa villant fel,
határozottan fivérére irányította.

– Ez engem annyira nem zavar, mint az az alávalóság, mely-
lyel lelkiismeretlen emberek esküt tesznek és szegnek meg, más
életének boldogságával játszadozva, porba taposva a legnemesebb
érzelmeket – válaszolta.

A bankár kihúzta aranyóráját mellénye zsebéből, és futó pil-
lantást vetett számlapjára, mintha gondolatban távol lenne.

– Nem mesélnéd el nekem mindezt inkább egy másik alka-
lommal? – kérdezte szinte elnézést kérő hangon. – Tényleg na-
gyon el vagyok foglalva, délután talán átnézek hozzád.

– Ó, a bácsikám már fel van készülve rá, hogy most mi kö-
vetkezik.

– Teljesen mindegy, kénytelen lesz meghallgatni bennünket –
válaszolta Mathias mester, mérgében elvörösödő arccal.

Hermann olyan nagy igyekezettel dolgozott, mintha napi ke-
nyeréért tollára lenne utalva. Úgy tűnt, mintha az egész beszélge-
tés legcsekélyebb részletére sem figyelne.

A bankár azonban felnézett, érintettnek érezve magát. Kettejük
megjegyzése nyugtalanítani kezdte. Most már kíváncsi lett láto-
gatásuk valódi céljára, jóllehet még mindig úgy vélte, hogy az a
festő sorsával kapcsolatos.

– A fiad már említette neked, hogy Hugo fivérünk lányával
eljegyezte magát? – kéredzte Mathias Bauerband neheztelő han-
gon a bankárt.

– A kis hercegnővel? Mathias, ez csak vicc lehet!

– Viccnek mondod? – zsörtölődött az öregember. – Na, hát
egy ilyen viccért felelősségre vonnám, aki egy eljegyzést viccnek
mer tartani.
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– A helyzet tényleg komoly – ragadta magához a szót Kon-
rád, átható tekintettel nézve unokatestvérére. – Múlt ősszel történt,
a lövészegylet koronázási bálján. Hermann akkor kérte meg Ró-
zsika kezét. Férfiúi becsületszavára megesküdött, hogy hites fele-
ségeként fogja hazavezetni, és a lány elhitte neki, mert szerette őt.

– Na, ha szegényke tudná, amit mi tudunk, megvetéssel ajtót
mutatna neki! – kiáltott fel Mathias mester. – Ahelyett, hogy be-
váltotta volna adott szavát, egy másik után szaladgál.

– Elég legyen! – kiáltott közbe éles hangon Hermann. – A
magánügyeimhez senkinek sincs semmi köze.

Az öregember szenvedélyes indulattal felugrott, az erővel visz-
szatartott haragja miatt levegőre volt szüksége.

– Ezzel a magánüggyel igenis törődök, és ehhez nem csak jo-
gom van, hanem kötelességem is – kiáltotta. – Rózsika a nevelt
lányom és unokahúgom. Felelősségem, hogy ügyeljek jó és rossz
sorsa felett. – Ha maga pedig nem a fivérem fia lenne, fiatalúr,
akkor mindezt kevésbé kíméletes módon hoznám a tudomására.

– Nyugalom, nyugalom – kérlelte a bankár, aki zavarában
csak annyit fogott fel, hogy meg kell akadályoznia egy bosszantó
jelenetet, mely kompromittálná őt cégének személyzete előtt.

– Hermann, kérlek, maradj csendben, amit mentegetőzésként
tenni akarsz, azt később majd elmondhatod nekem. Mathias, be-
szélj! Mivel is vádolod a fiam?

Az öregember a zsebkendőjével a homlokát törölgette, ki-
mondhatatlanul nehezére esett, hogy úrrá legyen izgatottságán.

– Már hallottad, hogy eljegyezte magát Rózsikával, és be-
csületszavát adta neki, hogy feleségül fogja venni – válaszolta. –
Már annak idején azonnal kifogást kellett volna emelnem, de re-
méltem, hogy Hermannak lesz annyi becsülete…

– Kérlek, csak semmi sértegetés, Mathias!

– Igencsak nehezemre esik, hogy a róla alkotott vélemé-
nyemmel tartóztassam magam, de miattad, és mivel a te házadban
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vagyunk, nem fogok lármázni. Minden bizonnyal tudomásod van
róla, hogy a múlt évben egy fiatal hölgy lakást bélelt a városunk-
ban azt állítva, hogy egészségileg itt akarja kúrálni magát.

– Ah, Wilde kisasszonyról van szó? – kérdezte a bankár, egy-
re borúsabban összevonva szemöldökét.

– Róla, bizony. Talán a pletykákat is ismered, melyek róla
terjednek. Már annak idején kalandornőnek tartották, aki csak
azért költözött ide, hogy gazdag férfiakra vesse ki hálóját.

– Ez a nyárspolgárok és pletykafészkek véleménye volt –
vetette közbe Hermann maró gúnnyal.

– Nyugalom! – mondta a bankár, sólyomszemeiből komoly,
szinte fenyegető pillantást vetve a fiára, akin Konrád fenyegető
tekintete is pihent.

– Mindenkinek ez volt a véleménye, akik megfigyelték a
hölgyet – folytatta Mathias mester emelt hangon. – Nem fogadott
látogatókat, szigorúan visszavonultan élt, erényes látszatot keltve,
ami egyeseket talán levett a lábáról, de az éles megfigyelőket nem
tudta félrevezetni. Csak sétái során tűrte el a férfiak közeledését,
és már annak idején is közismert volt, hogy Hermannt előnyben
részesítette. Arról azonban senkinek sem volt fogalma, hogy éj-
szakánként meglátogathatta a hölgyet, és a hátsó kertkapun osont
be hozzá.

A bankár felemelkedett. Most már tudta, milyen kezekbe ke-
rültek azok az összegek, melyeket a fia a tél folyamán különböző
indokokkal felvett. A hír, amit Mathias megszellőztetett előtte,
nem fájt neki annyira, mint az a felismerés, hogy a fia hazudott
neki és becsapta.

Hermann magyarázkodni akart, de apja egy morcos pillantással
ráparancsolt, hogy maradjon csendben, így nem volt bátorsága,
hogy ellenszegüljön.

– Ezt nehezen tudod bebizonyítani – mondta Theodor
Bauerband, miközben lassan elkezdett fel-alá vándorolni. – A
fiam ennyire nem feledkezhetett meg magáról.
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– A saját szememmel láttam kijönni abból a sikátorból, amely
az idegen hölgy kertje mögött van – vágott a szavába Konrád. –
Láttam bemenni, és azonnal elhatároztam, hogy meggyőződök
róla, de sokáig, nagyon sokáig kellett várakoznom, mire végül
előkerült. Aztán kérdőre vontam, mire durvaságokkal rendreuta-
sított. Tagadott, és a sértett ártatlanság jól bevált álarca mögé bújt.

– És éppen ez késztetett bennünket arra, hogy beszéljünk ve-
led – mondta Mathias mester magára kényszerített nyugalommal.
– Nem lehet kedvedre, ha a fiadnak bizalmas kapcsolata van ezzel
a nőszeméllyel ami a közvélemény tudomására juthat, és az előí-
télet sem fog elmaradni. Kutakodni fognak a kisasszony múltja
után és talán olyan dolgok derülnek ki, melyek rossz fényt fognak
vetni Hermannra. Továbbá azt is merem remélni, hogy Rózsika
becsülete és jó híre neked sem lehet közömbös, hiszen apja haza-
térte előtt neked is a kedvenced volt.

A bankár elgondolkodva biccentett. Megállt a fivére előtt, és
kérdő tekintettel nézett rá.

– És te mit vársz el tőlem, mit kéne tennem ebben az ügyben?
– kérdezte.

– Úgy gondolom, hogy a válasz erre a kérdésre igen kézen-
fekvő. Hermannak szakítania kell az idegennel, és be kell váltania
becsületszóval megerősített ígéretét.

– Ez azt jelenti, hogy vegye feleségül Rózsikát?

– Minden bizonnyal.

Theodor Bauerband hevesen hátat fordított fivérének. Szikár
arca gúnyos kifejezést öltött, ami, ha észreveszi, derék testvérének
azonnal elárulta volna, hogy ez a követelés azonnal meghiúsult az
előkelő ember büszkeségén.

– Ha nem teszi meg, akkor egy becstelen csavargó – folytatta
az öregember anélkül, hogy a Hermann szemeiből felé sugárzó
lángoló tekintet megfélemlítette volna.
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– Amennyiben nem hajlandó rá, akkor meg kell mondania a
lánynak, hogy visszavonja adott szavát –, jegyzete meg Konrád. –
Meg kell mondania neki akár szóban, akár írásban, hogy ő egy…

– Csavargó – vágott a szavába Mathias mester fellobbanó ha-
raggal. – Igenis, ezt kell tennie! És erről neked kell gondoskod-
nod, Theodor. Ha ez nem történik meg, akkor én fogom felnyitni
Rózsika szemeit, és aztán teljesen közömbös lesz számomra, ho-
gyan fog reagálni a közvélemény az alávaló úriemberrel tettére.

E szavaknál az öregember felemelkedett, unokaöccsét ettől
kezdve egy pillantásra sem méltatva.

– Bízd csak rám ennek az ügynek a rendezését – mondta a
bankár. – Te egy szúnyogból elefántot csinálnál. Én sem foglalko-
zok a te családi ügyeiddel. Mindenki foglalkozzon azzal, hogy a
saját ajtaja előtt tiszta legyen a terep.

– Azt hiszem, hogy a bácsikámnak lesz elég dolga a közeljö-
vőben a saját ajtaja előtt – gúnyolódott Hermann, rosszindulatú
pillantást vetve az öregemberre. Addig pedig várakozni fogok,
aztán visszaadom neki a sértegetéseket, melyeket ma oly meré-
szen a képembe vágott.

Mathias mester azt a látszatot keltette, mintha meg sem hallotta
volna ezeket a szavakat, és megragadta fia karját, aki ekkor éppen
egy ellenséges mozdulatot tett, ami semmi jót sem jelentett volna
a fiatalúr számára.

– Három napot adok az ügy rendezésére – mondta, kezét a
kilincsre téve. – Nagyon sajnálnám, ha szükségesnek látnám,
hogy beavatkozzak, de Rózsika sokkal közelebb áll hozzám, mint
a te fiad.

– Bízd csak rám – ismételte meg a bankár. – Nekünk össze
kell tartanunk, Mathias. Olyan sok problémával állunk szemben,
többek között itt van a Hugo elleni tárgyalás is. Tényleg nem is
tudom, hogyan tudok úrrá lenni a gondjaimon. A fivérünk miatt is
beszélnünk kell egymással. Kész szerencsétlenség lenne számunk-
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ra, ha… De erről beszéljünk inkább később, talán vasárnap majd
meglátogatlak. A tárgyalás hétfőn kezdődik.

– Örömmel várlak – mondta Mathias mester, de a hang, aho-
gyan ezt kiejtette, semmi esetre sem fejezte ki, hogy tényleg örül-
ne a bejelentett látogatásnak. – Én még mindig abban bízok, hogy
Hugót felmentik, és ezt követően beleegyezik korábbi javaslatom-
ba. Volt rá elég ideje, hogy elgondolkodjon rajta. Viszont látásra
tehát Theodor, bízok benne, hogy megfelelő szigorral és energiá-
val fogsz cselekedni.

A bankár becsukta kettejük mögött az ajtót, és karba öltött ke-
zekkel, nyugtalan szemeivel a fiára nézett, aki megkönnyebbülten
lélegzett fel, amint magára maradt az apjával.

– Igazad van, söprögessen csak a saját ajtaja előtt – ragadta
magához a szót Hermann, de Theodor Bauerband nem hagyta
tovább szóhoz jutni. Éles hangon megkérdezte fiától, mit szándé-
kozik tenni, hogy eleget tegyen nagybátyja igazságosnak tűnő
követelésének.

– Semmit sem! – válaszolta Hermann könnyelműen.

Erre azonban hirtelen felvillantak az öregúr szemei.

– Tényleg becstelen korhelyként akarsz viselkedni? – kér-
dezte tompa hangon. – Ne kezdd el mentegetni magad, a válaszod
már bebizonyította számomra, hogy megalapozott volt a fivérem
vádja! Hová lettek azok a pénzösszegek, melyeknek a felhaszná-
lását már oly gyakran számon kértem tőled? Azt hiszed, hogy
továbbra is hinni fogok a hazugságaidban, melyekkel mindeddig
igyekeztél átverni engem? Elpazaroltad a pénzt, a szeretőd ölébe
hajítottad. Azt hiszed, hogy továbbra is némán tűröm, és újabb
összegekkel fogom támogatni ennek az életmódnak a folytatását?
Tudni akarod, hogy mi lett belőled? Nézz a tükörbe, és ha van
még egy csepp vér az ereidben, a szégyen a képedbe fogja űzni!
Elveszítetted az önbecsülésed, a becsületed, könnyelműen rohansz
a szakadék felé, ahová menthetetlenül le fogsz zuhanni, ha tovább
haladsz ezen a pályán.
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A fiatalúr számított rá, hogy az apja szemrehányásokat fog
tenni, de a harag ilyen hatalmas kitörésére nem volt felkészülve.

A védekezés, amit kitervelt magának, kártyavárként omlott
össze. Felfogta, hogy minden további magyarázkodás csak fokoz-
ni fogja apja haragját, és a józan esze azt diktálta, hogy őszinte
vallomással és a javulás ígéretével fegyverezze le ezt a haragot.

Büszkesége bármennyire is ellenkezett ezzel a megaláztatással,
más lehetősége mégsem maradt, mint ily módon megbékíteni
felháborodott apját, de magában csendben megfogadta, hogy
bosszút fog állni a rokonain. Elégtételt fog venni azért, mert ilyen
mély megaláztatásra kényszerítették.

– Hogyan állsz vele? – kérdezte a bankár némi szünet után,
miközben nagy igyekezettel keresgélt a papírjai között, és végül
kinyitott egy kis jegyzetfüzetet. – Mondd meg az igazat! Ha még
egyszer megpróbálsz átverni, azzal arra késztethetsz engem, hogy
teljes mértékben levegyem rólad a kezem.

– Tegnap este utoljára látogattam meg – válaszolta Hermann
alig hallható hangon.

– Ez igaz?

– Igen, apám.

– És ő?

– Útiköltséget követel tőlem, hogy végérvényesen elhagyja a
várost.

– Mennyit?

– Kétezer tallért!

– Csak ennyit? – kérdezte gúnyos hangon az öregúr. – Kény-
telen lesz megelégedni a negyedrészével.

– Megfenyegetett.

– Mivel?

– Azzal, hogy nyilvánosságra fogja hozni a kapcsolatunkat.
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– Ebből a fenyegetésből láthatod, hogy milyen kezekbe ke-
rültél! Azt kéne mondanom, elég öreg vagy már ahhoz, hogy fel
tudjál ismerni egy ilyen piszkos hálót, de úgy tűnik, hogy még
mindig szükséged van egy tapasztalt férfi gyámkodására. Mit ér
egy ilyen fenyegetés? Az a szajha tartózkodni fog tőle, hogy végre
is hajtsa fenyegetését, ezzel csak arra késztetné a rendőrséget,
hogy foglalkozni kezdjenek vele. Nem hinném, hogy ez kívánatos
lenne a számára.

Hermann az éjjeliőr meggyilkolására gondolt, és azokra a kon-
zekvenciákra, melyek tekintettel Fanny fenyegetésére számára
bekövetkezhetnek, de nem merte erre felhívni apja figyelmét.

– El fogom küldeni neki a pénzt – ragadta magához ismét a
szót a bankár, miközben heves mozdulattal felnyitotta a pénzes
kazettáját, kivett belőle néhány bankjegyet, majd leült íróasztala
elé, hogy haladéktalanul végrehajtsa tervét. – Ha nem hagyja el
néhány napon belül a várost, vagy csak egyetlen szóval hangoz-
tatni kezdi azt, ami köztetek történt, akkor komolyan beszélni
fogok az esetről a rendőrfőnökkel. Talán nem is számoltál utána,
hogy mennyibe került neked ez a bőkezű szórakozás, ugye? Múlt
ősz óta tizenegyezer tallért vettél fel a pénztárból. Felelőtlenség
volt részemről, hogy ilyen hosszan hallgattam, és hagytam magam
félrevezetni a hazugságaiddal, de ennek most vége!

Az öregúr fenyegetően bólintott, majd leírt néhány sort, majd a
levelet néhány bankjeggyel együtt betette egy borítékba, lepecsé-
telte és megcímezte.

Miután mindez megtörtént, kétszer hevesen meghúzta a csen-
gőzsinórt, ami azt jelentette, hogy a látni kívánja a pénztárosát.

Hermann összerezzent, ájult dühében összeszorította vértelen
ajkait, már sejtette, milyen megalázásra készül ellene az apja. A
belépő pénztárosnak gyorsan hátat fordított. Ennek az embernek a
gonosz tekintetével nem akart találkozni, aki miatt már néhány
szemrehányásban volt része, és ezért igencsak haragudott rá.

– Gondoskodjon ennek a levélnek egy küldönc általi azonnali
kézbesítéséről – mondta a bankár izgatottan. – Késedelem nélkül,
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a portás is elviheti, ha a pénztári szolga pillanatnyilag akadályoz-
va lenne. És még valami. Mostantól folyamatosan, további ren-
delkezésemig a fiamnak nem fizethet ki 100 tallérnál többet, ha
nagyobb összeg felvételére nem kapott tőlem meghatalmazást.
Tehát semmilyen körülmények között. Magát teszem ezért fele-
lőssé.

– Megaláztál engem ez előtt az ember előtt – szólalt meg
Hermann döbbenten a pénztáros távozása után. – Most milyen
helyzetbe kerültem vele szemben?

– Olyanba, amilyet megérdemeltél – válaszolta Theodor
Bauerband igen komoly és határozott hangon. – Amilyet megér-
demel egy gondnokság alá helyezett tékozló fiatalember. Azt hi-
szed, nekem kellemes, hogy kompromittálnom kell téged a sze-
mélyzet előtt? A pénztáros hallgatni fog, hiszen hűséges, becsü-
letes szolga, aki tudja, hogy keményen megtorolnám, ha kifecseg-
né üzleti és családi titkaimat.

– Meg kellett volna elégedned az adott szavammal – szólt
közbe Hermann fokozódó keserűséggel, de apja fenyegető, szigo-
rú tekintete előtt szégyenkezve, zavartan lesütötte szemeit.

– Kénytelen leszel tudomásul venni, hogy adott szavadra a
továbbiakban mit sem adok – mondta a bankár. Már annyiszor
átvertél, hogy egyhamar képtelen leszek megbízni benned. És
mondd csak, mi a helyzet a kis hercegnővel? Igaz az állítás, hogy
eljegyezted, és házasságot ígértél neki?

– Kedvelem Rózsikát, nagyon kedvelem – válaszolta
Hermann, miközben fakó arcát tüzes pír öntötte el. – Gyakran
látogatott meg bennünket…

– Csak azt kérdeztem, igaz-e, amit a fivérem állított.

– Lehetséges, hogy azon a bizonyos báli estén olyasmit
mondtam neki, amit így értelmezett.

– Úgy? Csak annyit tudsz mondani, hogy lehetséges? Egyre
világosabb lesz számomra, hogy nagyon félreismertelek. Hát
semmit sem számít neked egy emberi szív boldogsága? Egyetlen
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szót sem mondhattál volna annak a lánynak, ami rád, vagy őrá
nézve kötelező érvényű lenne, hiszen tudhattad, hogy ebbe a kap-
csolatba sohasem egyeznék bele. Már a vérrokonság is tiltaná
beleegyezésem, továbbá a szegény festő lánya nem is lenne meg-
felelő parti a számodra. Remélem, belátod. Nem igaz?

– Igen, persze, de…

– Annál megbocsáthatatlanabb, hogy szavadat adtad a lány-
nak.

Az öregúr hosszasan elkezdett fel-alá járkálni. Úgy tűnt, belső
vihara kezd elcsitulni, és fia látszólagos megbánása hamarosan
megnyugtatta. A saját fiatalsága jutott eszébe. Ő is okozott néhány
bosszúságot, néhány gondot az apjának, ő is könnyelmű és élv-
hajhász volt annak idején. Talán ő is elkövette volna ugyanazokat
a tévedéseket, ha hasonló lehetőségei lettek volna, mint a fiának.

Arra is gondolt, hogy a szemrehányások és figyelmeztetések
csak átmeneti hatással voltak rá, és nem terelték el a könnyelmű
pályáról, és csak az élet kihívásai késztették jobb belátásra. Meg-
állt az ablaknál és hosszasan, némán nézett ki a sugárzó, napsü-
tötte tájra. Nem sejtette, hogy a fiát ebben a pillanatban csak az a
terv foglalkoztatja, mellyel meg akarja mérgezni Rózsika életét, és
romba dönteni boldogságát.

A kis hercegnő hosszú időn át tényleg a bankár kedvence volt.
Apja hazatérte után sokáig nem találkozott vele, mostanra már
teljesen közömbössé vált számára, és a festő elleni haragja rész-
ben rá is áthárult. Azt azonban nem kívánta, hogy boldogtalanná
váljék, és így fiának eljárása mélyen megdöbbentette, ráadásul
igencsak zavarba ejtette.

Házasságról szó sem lehetett, ezt most határozott hangon még
egyszer megmondta a fiatalúrnak. Rózsika nem csupán szegény
volt, hanem egy megtébolyult bűnöző lánya is.

Hermann sok mindent válaszolhatott volna erre. Megmond-
hatta volna neki, hogy a tébolyult bűnöző talán a saját fivére miatt
süllyedt ilyen mélyre. Védelmébe vehette volna Rózsikát, bátran
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beismerhette volna szerelmét, de hallgatott, és a bankár ebben a
hallgatásban nézeteinek elismerését látta.

– A társadalmi helyzetünknek megfelelő, talán a legmagasabb
körökből fogsz feleséget választani magadnak – mondta. – Fiatal
vagy, nyugodtan várhatsz még néhány évet. Talán már jövőre
magasabb szintre emelkedünk, így egy alacsonyabb rétegből
származó feleség ólomsúlyként nehezedne rád. Rózsikát pénzzel
nem kenyerezheted le, éppoly kevésbé mondhatod nekik, hogy
csupán játék volt az egész, aminek most véget kell vetni. Valami-
nek azonban mégis történnie kell, hogy ez a kötelék is felbomol-
jon, mellyel oly könnyelműen magadhoz láncoltad a lányt.

– Írni fogok neki.

– Mit, ha szabad kérdeznem? Azt talán, hogy én parancsol-
tam meg a jegyesség felbontását?

– Ez lenne a legegyszerűbb eljárás.

– Azt hiszed, kedvem van még egyszer végighallgatni a fivé-
rem szemrehányását és fenyegetését? Néhány napon belül el fogsz
utazni, és hónapokon keresztül a határon túl leszel elfoglalva.
Remélem, hogy mire visszatérsz, az itteni körülmények számunk-
ra kedvezően fognak alakulni. Addigra talán Rózsika apja már a
diliházban lesz, a kis hercegnő pedig visszatér Mathias fivérem
házába. Közben én is beszélni fogok vele, és lassan felkészítem
rá, hogy az eljegyzés nem volt más, mint ifjúkori tévedés. Aján-
lóleveleket adok neked londoni üzleti partnereinkhez, valamelyik-
üknél minden bizonnyal kaphatsz majd gyakornoki állást, és nem
lesz károdra, ha tapasztalatból megismered az angol üzleti gya-
korlatot. Alkalmad lesz alaposan megismerni az angol nyelvet.
Röviden, az angliai utazás és tartózkodás minden tekintetben csak
előnyös lehet a számodra. Elfogadod a javaslatom?

– Természetesen, és köszönöm – válaszolta Hermann, mert
tervének végrehajtását ez a lehetőség lényegesen megkönnyítette.

– Nagyon jó. Mikor akarsz indulni?

– A hét végén
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– Gondoskodni fogok róla, hogy addigra minden szükséges
intézkedés megtörténjen.

A bankár erre teljesen megnyugodott, sőt, csodálkozott saját
éleslátásán, mellyel a bonyolult helyzetet ilyen gyorsan és ügye-
sen megoldotta.

A kis hercegnőt kárpótolni akarta a veszteségért. Ezzel az el-
képzeléssel nyugtatgatta lelkiismeretét, mely csak gyenge kísér-
letet tett, hogy felemelje figyelmeztető hangját. Az órájára pillan-
tott, dél közeledett, a könyvelő behozta a leveleket, melyeket még
dél előtt alá kellett írni és továbbítani.

Miután a bankár elolvasta és aláírta a leveleket, visszavonult a
családi lakrészbe, hogy megbeszélje feleségével a tennivalókat,
melyekre szükség volt von Bentheim báró fogadásához.

Negyedórával később Eleonóra bátyja karján elhagyta a házat,
hogy a sétányon találkozzon von Wollheim úrral.

XX.

A kis hercegnő meghitt szobácskájában az ablak előtt ült, és az
esti szürkület ellenére szorgalmasan dolgozott a varrótűvel.

Csak kevés kinti fény jutott be a korábban kívülről elszennye-
ződött ablaküvegen, de ennek ellenére még elég világos volt ah-
hoz, hogy számlálni tudja az öltéseket, és meg tudja különböztetni
a himzőfonalak színárnyalatait.

Wiedemann asszony horgolgatva üldögélt a lánnyal szemben,
és lágy, hízelgő hangján leánykori élményeiről mesélt, amikor
mindenfelé csak illatos virágokat és aranyló napsugarat látott.
Rózsika pedig figyelmesen hallgatta, nem is sejtve, hogy csupán
galád hazugság volt mindaz, amiről az öregasszony beszámolt.
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– Bizony szép ifjúkori napok lehettek azok – sóhajtott fel fáj-
dalmasan a kis hercegnő, amint az asszony elhallgatott. – Derűs,
barátságos napok voltak bizonyára, amit az ember sohasem felejt
el, és még idős korban is szívesen emlékszik vissza rá.

Az öregasszony bólintott, abbahagyta a horgolást és elmélázva
kitekintett az ablakon a füsttől megfeketedett magas falakra, me-
lyek körülzárták az ápolatlan udvart.

– Szép napok voltak – ismételte meg –, de maga is átél majd
ilyen napokat. Csak bátorság, gyermekem, a viharokat mindig
napfény követi, a mostani viharok is elcsitulnak majd.

Rózsika fájdalmas megindultsággal tekintett fel hímzéséről.
Úgy tűnt, mintha arra akarta volna kérni az öregasszonyt, ne éb-
resszen benne olyan reményeket, melyek sohasem valósulhatnak
meg.

– Magának vidám gyermekkora volt – folytatta Wiedemann
asszony –, és bár nélkülöznie kellett a szüleit, de szeretettel pó-
tolták azok, akik helyettesítették őket.

– Én pedig hálátlansággal fizettem ezért!

– Ó nem, csak a szíve hangjának engedelmeskedett, amikor
köztük és a szerencsétlen apja között választott. Ezt nem fogja
megbánni, sohasem szabad megbánnia, és senkinek sincs joga
hozzá, hogy ezért szemrehányást tegyen.

– Ennek ellenére mégis megtörténik.

– Ennek csak az önzés lehet az oka, kedves barátnőm.
Mondja csak, sohasem volt szerelmes?

Rózsika arcát izzó pír öntötte el, mélyen lehorgasztotta fejét a
hímzésére, látszólag, mintha az öltéseket számolná.

– Indiszkrét voltam – mondta az öregasszony sajnálkozó,
egyben elnézést kérő hangon. – Elmesélhetem saját szerelmem
történetét?

– Ó, hát persze, nagy érdeklődéssel hallgatom.
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– Épp annyi idős voltam annak idején, mint most maga, ami-
kor szívem megismerte a szerelem boldogító érzését, de sajnos
egészen és fenntartás nélkül nem adhattam át magam ennek a
boldogságnak, mivel a férfi, akit szerettem, nagy tekintélyű és
gazdag ember volt, én pedig mással nem rendelkeztem, mint szép-
ségemmel és ártatlanságommal. Szerelmem apja előkelő, gazdag
és büszke bankár volt, aki sohasem engedte volna meg egyetlen
fiának, hogy egy munkásosztályból származó lányt vegyen felesé-
gül. Mégsem tudtam ellenállni annak varázsnak, melyet szerel-
mem közelsége gyakorolt rám. Aggályaim és gondjaim elszálltak,
amikor a szemeibe néztem és hangját hallottam. Megfogadta ne-
kem, hogy leküzd minden akadályt, és addig nem nyugszik, míg a
felesége nem leszek, én pedig hittem neki, mivel tudtam, annyira
bensőségesen szeret, hogy az életét is feláldozná értem. Szerel-
münket titokban kellett tartanunk, jegyesem nem láthattam olyan
gyakran, mint szerettem volna, és olykor, amikor megígérte, hogy
eljön, és én mégis hiába várakoztam rá, hűségével kapcsolatban
kétségek merültek fel bennem.

Rózsika letette a hímzést és nagy, értelmes szemeivel az asz-
szony hervatag arcára meredt. Hiszen amit hallott, az a saját sze-
relmének története volt, bár amit a jegyese iránt érzett, még min-
dig szerelemnek mondhatta.

– És indokoltak voltak a kétségei? – kérdezte.

– Ó nem, de éppen az a rejtélyes a szerelemben, hogy állan-
dóan remények és kétségek között ingadozik. Milyen szívesen
kétkedik az ember a szerelemben, hogy része lehessen a kibékülés
édes mámorában. Maga is át fogja érezni ezt, kedves gyermekem,
kétkedni fog, szemrehányásokat tesz a kedvesének, hogy a követ-
kező pillanatban a keblére vetve magát elnézést kérjen. Ki árulta
el a titkunkat, és mi volt vele a szándéka, az sohasem vált világos-
sá előttem, nem is kutattam utána, mert ez az árulás juttatott el
bennünket óhajtott célunkhoz, tehát az árulónak csak hálás lehet-
tem. Vőlegényem apja mérhetetlenül felháborodott, megtiltotta a
fiának, hogy valaha is találkozzon velem, sőt, pénzt küldött nekem
azzal a szándékkal, hogy tekintsem veszteségem kárpótlásának. A
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bankjegyeket a levelével együtt visszaküldtem neki, és ez alig
történt meg, a jegyesem eljött hozzám és azt mondta, más lehető-
ség nem marad számunkra, mint az azonnali szökés.

Az öregasszony szünetet tartott, tekintete kutakodva meredt a
lány arcára, melyen lázas izgatottságot figyelt meg.

– Nehéz lépés volt ez számomra – folytatta. – Mindenemet, a
tisztességem és egész boldogságom kockáztattam, de annyira
megbíztam szerelmem jellemében, hogy azonnal elhatároztam,
elfogadom a javaslatát. Maga nem ugyanezt tette volna?

– Én? – kérdezte Rózsika, mintha mély álomból riadt volna
fel, miközben finom kezeivel a szemeit dörzsölgette. – Mit is vá-
laszolhatnék erre?

– Képzelje bele magát az én helyzetembe!

– Igen, azt hiszem, megtenném, ha más megoldás nem ma-
radna a haragos apa kiengesztelésére és beleegyezésének elnyeré-
sére.

– Számunkra sem maradt más megoldás.

– Az apa átka azonban bizonyára a nyomukban volt.

– A regényekben általában így írnak erről, a valóságban
azonban nem ennyire rossz a helyzet. Az esküvő megtörtént, mi-
előtt férjem apja megsejtette volna, hogy elkísértem a fiát, akiről
azt hitte, hogy üzleti útra indult, és amikor megtudta, hogy a fia
felesége lettem, és a köteléket mely a fiához láncol, már semmi-
féle törvény sem bonthatja fel, lett volna még továbbra is oka,
hogy átkokat szórjon ránk? Az igaz, hogy ezt a lépésünket sokáig
nem bocsátotta meg. Azzal fenyegetett bennünket, hogy fiát kita-
gadja az örökségből. Haragjára azonban mi szeretettel válaszol-
tunk, és lassacskán meglágyítottuk a szívét.

– Megbocsátott maguknak?

– Igen, még hat hónap sem telt el az esküvőnk után, amikor
megengedte, hogy visszatérjünk. Addig Angliában voltunk.
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– És hogyan fogadta magukat?

– Első pillanatban ridegen és elutasítóan, de egy órával ké-
sőbb már azt mondta, örül neki, hogy a fia ilyen jól választott. A
házában laktunk, a férjem társként belépett az üzletébe, és a kap-
csolat köztem és még mindig büszke apósom között egyre benső-
ségesebbé vált, különösen azt követően, amikor megajándékoztam
egy unokával.

Mintha belefeledkezett volna a régi idők emlékeibe, az öreg-
asszony merev tekintettel bámult ki a vigasztalan falakra, és her-
vadt arcán lassan egy könnycsepp gördült le.

Hogyan sejthette volna Rózsika gyanútlan, jámbor lelkével,
hogy ennek az asszonynak a szomorúsága csupán képmutató ál-
arc, amely mögött egy álnok démon rejtőzik!

– Ami ezután következett, az maga volt a nyomorúság és bá-
nat – szólalt meg egy idő után ismét az öregasszony. – Hiszen
tudja, már többször is meséltem erről magának. Nagy veszteségek
és téves spekulációk elkerülhetetlenné tették a bank csődjét. Az
apósom nem élte túl a szégyent. Nekem azt mondták, éjszaka
hirtelen hunyt el, agyvérzés ölte meg, de én jobban tudom, hogy
valójában mi történt. Béke poraira! A gyermekem torokgyulladás-
ban halt meg, a férjem pedig hosszasan gyötrődött, míg állandóan
küzdve a szükséggel, a bánat megtörte a szívét. Így váltam azzá,
ami már évek hosszú sora óta vagyok – fejezte be mélyen felsó-
hajtva. – Koldus lettem, aki a település támogatásából nyomorú-
ságosan tartja fenn szűkös életét.

Ó, bárcsak Rózsika ebben a pillanatban beleláthatott volna en-
nek a némbernek a szívébe! Minden bizonnyal megdöbbent volna
azon a gonoszságon, álnokságon és alattomosságon, amit ott fel-
ismerhetett volna!

Kezét könnyedén az öregasszony fonnyadt karjára tette és ben-
sőséges részvéttel a szemeibe nézett, melyek most ártatlanul és
szomorúan tekintettek rá, és nyomát sem lehetett felismerni ben-
nük az időnként felvillanó gonosz alattomosságnak.
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– Amit Isten tesz, azt jó teszi – mondta halkan az asszony, és
kenetteljesen hozzáfűzte: – Akarata minden bizonnyal igazságos!

– A hajótörésből egyáltalán semmit sem sikerült megmente-
nie? – kérdezte a kis hercegnő némi szünet után.

– Semmit! – válaszolta az öregasszony a fejét rázva. A férjem
eredménytelenül igyekezett álláshoz jutni valamelyik kereskedel-
mi társaságnál, a csődbejutott bankárban azonban senki sem bízott
meg. Én dolgoztam mindkettőnkért. Találtam irgalmas szamaritá-
nusokat, akik munkát adtak nekem, és becsületesen megfizették a
béremet, de nagyon igénybe voltam véve, ami lerombolta az egés-
zségemet.

– Így váltakozik minden az életben – mondta Rózsika elgon-
dolkodva. – Aki ma még kastélyban lakik, és minden kívánsága
teljesül, nem tudhatja, hogy holnap nem kell-e koldustarisznyával
a vállán kéregetve vándorolnia ajtóról ajtóra.

– Én nem panaszkodok, válaszolta az asszony, szikár kezeit
összekulcsolva. – Az úr adta, az úr elvette, áldott legyen az úr
neve!

– Az élet azonban a szenvedés mellett sok örömet is szerzett
magának – mondta a kis hercegnő.

– Hát persze, igazságtalanság lenne, ha csak panaszkodni és
morogni akarnék. Most pedig még egyszer megkérdezem, maga
még sohasem volt szerelmes?

Rózsika ismét lesütötte szemeit, ismét áruló pír öntötte el szép
arcát. Még mindig tagadnia kellene, miután a hűséges, sok min-
dent megélt barátnője szívének legmélyebb titkait is feltárta előt-
te? És nem a saját szerelmének a története volt, amit öreg barát-
nője elmesélt neki? Hát nem látta már közeledni a viharokat, me-
lyek pusztítóan száguldanak majd végig szerelmének tavaszán, és
ha ez a pillanat bekövetkezik, nem arra kellene vágyódnia, hogy
félelmét és szenvedését egy hű barátnőnek panaszolhassa el?
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Felnyitotta a szemeit, és ott látta az öregasszonyt a maga teljes
valóságában, és úgy érezte, hogy ennek a barátnőnek a szívére
reábízhatja minden titkát.

– De igen, már voltam szerelmes – válaszolta. – Már megis-
mertem ezt az érzést, de nem mondhatnám, hogy boldoggá tett.

És ekkor a figyelmesen hallgató barátnőjének elmesélte sze-
relmének történetét minden kétséggel, csalódással és félelmével
együtt, de az öregasszony csak a fejét csóválta komolyan, és
alaptalannak nevezte kétségeit. A csalódás pedig természetes kö-
vetkezménye túlzott elvárásainak.

– Milyen különös, hogy az én szerelmem története mennyire
hasonlít a magáéra – mondta meglepett hangon. – Most szinte azt
kell hinnem, hogy a további fejlemények során is azonos lesz az
enyémmel, de a maga jegyesének apja egyúttal a nagybátyja, és ő
bizonyára nem fog olyan keményen eljárni, mint az én esetemben
történt.

– Ne mondja ezt olyan magabiztosan – válaszolta Rózsika. –
Büszke ember, aki csak becsmérlően néz le szegény sorsú rokoná-
ra, és ha ő bele is egyezne, a nénikém sohasem hagyná jóvá ezt a
házasságot.

– Szegény gyermek!

– Nem, nem vagyok szegény, képes vagyok lemondani, ha
muszáj, annál inkább is, mert a szerelemben nem találtam meg azt
a boldogságot, amely…

– Ne vétkezzen az emberi szív legédesebb és legszentebb ér-
zése ellen! – vágott a szavába Wiedemann asszony, figyelmeztető
hangon. – Eljegyzésének napja óta súlyos terhet jelentenek az
apjával kapcsolatos gondok.

– És ezek a gondok a közeljövőben sem fognak mérséklődni.

– Nem, bizonyára nem.
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Megérintve a bizalmas hangtól, mellyel az öregasszony ezeket
a szavakat kiejtette, Rózsika hirtelen megkérdezte tőle, tényleg
elképzelhető-e, hogy apját el fogják ítélni?

Wiedemann asszony a vállát vonogatta, úgy tűnt, mintha meg-
bánta volna, hogy kiejtette ezeket a szavakat.

– Ne térjen ki a válasz elől! – kérlelte a kis hercegnő. – Töb-
bet tud, de titokban akarja tartani előttem.

– Csak arról van tudomásom, amit imitt-amott a népek be-
szélnek – válaszolta vonakodva az asszony.

– És a publikum hogyan ítélkezik?

– Pálcát törnek az apja feje felett.

– Senkit sem talált, aki védelmébe vette őt?

– Senkit!

– Akkor Isten óvja apámat, hiszen ártatlan, a bűncselekményt
nem ő követte el – sóhajtott fel Rózsika.

– A bizonyítékok azonban mégis ellene szólnak.

– A drágakövekre gondol, amit nála találtak?

– És a tőrkésre!

– A gyilkosságot nem tudták rábizonyítani – válaszolta a lány
izgatottan. – Ezt Beier gyakornok mondta nekem, aki jelen volt a
kihallgatásnál.

– Így akarta megnyugtatni magát.

– Ó nem, nem titkolta előttem, hogy nem reménykedhetek
felmentésében.

– Kedves gyermekem, a publikum másként ítélkezik. Azt
mondják, ha a vádlott a lopást elkövette, akkor nyugodtan a másik
bűncselekményt is a nyakába varrhatják. Állítólag látták őt a tett
elkövetésének környékén, és a tőrt is megtalálták nála. Ennyi bi-
zonyítéknak elegendőnek kell lennie.
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– Hogy elítéljenek egy ártatlant? – fortyant fel szenvedélyes
izgalommal a lány. – Igen, valóban voltak vétkei – folytatta kese-
rűen. – Durvaságokkal visszautasította azokat, akik támogatni
akarták, gúnyolódott az emberek ostobaságán, saját magát kizárta
a társadalomból, és mindenkiről azt feltételezte, hogy nem akarja
őt művésznek elismerni. Ezek voltak azok a vétkek, melyeket
elkövetett.

– Amiről úgyszintén igen erősen ítélkeznek – szólt közbe
komoly hangon az öregasszony. – Azt gyanítják, hogy megőrült.

– És a saját fivérei kérelmezték, hogy helyezzék el az őrültek
házában.

– Milyen elkeseredetten mondja ezt!

– Hát ne lennék ettől megdöbbenve?

– Nem, barátnőm, apjának fivérei ezt csak azzal a szándékkal
tették, hogy megmentsék őt a börtöntől. Tudja mit jelent az, ha
valakinek a saját életét kell gyászolnia a börtönben? Van fogalma
a nyomorúságos, vigasztalan életről abban a komor házban?

– Gondolja, hogy a bolondok házában jobb a helyzet?

– Igen, és bár az apja ott is fogolynak számít, az őt körülvevő
falakon belül mégis szabadon foglalkozhat azzal, ami neki tetszik.

– Ezt nevezi szabadságnak?

– A cellájában olvashat, írhat, festhet, dolgozhat a kertben…

– És bámulhatja a bolondok ostobaságait, míg maga is meg
nem őrül.

Wiedemann asszony a fejét ingatta, de a kis hercegnő haragos
tekintete előtt zavartan lesütötte a szemeit.

– Túl élesen ítélkezik – mondta végül helyesbítő szándékkal.
– A fivérek miden bizonnyal gondoskodni fognak róla, hogy az
intézményben minden a rendelkezésére álljon, amire szüksége
van, és amit megkíván. A betegekkel nem fog érintkezésbe kerül-
ni, de miért is izgatnánk fel magunkat ezen? Úgyis minden úgy



368

fog történni, ahogyan Isten akarja, az ő akarata nélkül az ember-
nek egyetlen hajszála sem hullik ki.

Ismét összekulcsolta a kezeit, és szürke, hamis szemeit olyan
ájtatosan emelte a plafon felé, mintha azon keresztül betekinthetne
a nyitott mennyországba.

– Nehéz napok lesznek ezek a maga számára – folytatta resz-
kető hangon –, de türelem, ezek a felhők is el fognak oszlani, és
utána az örök nap fénye fog ragyogni az égen, melynek fénye
sohasem aludhat ki.

Halk kopogtatás az ajtón arra késztette az öregasszonyt, hogy
félbeszakítsa mondókáját.

Rózsika gyorsan felpattant és kinyitotta. Egy fiúcska állt a
szoba küszöbén, és kutakodva végigmérte.

Ennyi álnokságot és ravaszságot, mint amit megpillantott, Ró-
zsika még sohasem látott egy gyerek arcán. Egyike volt azoknak a
koravén, furfangos ábrázatoknak, melynek megpillantása az ér-
zelmes emberre azonnal nyomasztó hatással van.

– Itt lakik Bauerband kisasszony? – kérdezte a fiú tompított
hangon, miután félénken körülnézett. Rózsika igenlően bólintott,
mire a gyerek feltűnő igyekezettel és furcsa alattomossággal át-
adott egy levelet.

– Tőle van – mondta titokzatosan.

– Kitől? – kérdezte Rózsika fokozódó csodálkozással, a pisz-
kos borítékot nézegetve, melyen címzett nem volt feltüntetve.

– Ki adta neked ezt a levelet?

– Az apám.

– És ki a te apád?

A gyerek megint félénken körülnézett, Rózsika pedig lehajolt
hozzá, mert a viselkedéséből arra következtetett, hogy amit mon-
dani fog, azt másnak nem szabad meghallania.
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– Ki a te apád? – ismételte meg a kérdést.

– Börtönőr a börtönben.

A kis hercegnő rémülten hátrahőkölt, és azonnal az apjára
gondolt. Vajon ő küldhette neki a levelet? Az összes korábbi le-
velét a bírósági küldönc kézbesítette, miután átmentek a vizsgáló-
bíró kezén.

– Biztos vagy benne, hogy nekem küldték a levelet? – kér-
dezte vonakodva.

A fiú hevesen bólogatott.

– Bauerband kisasszonynak hoztam – válaszolta. – Apám azt
mondta, borravalót fogok kapni, ha megvárom, míg a kisasszony
elolvasta a levelet.

Rózsika erre gyorsan felbontotta a borítékot. Nem vette észre,
hogy barátnője alattomos tekintete változatlanul rá irányul. Ha
ebben a pillanatban hirtelen körülnézett volna, a hervadt arc tény-
leg ördögi kifejezése döbbenetes hatással lett volna rá.

A borítékban egy kis levelet talált, széthajtogatta, és elolvasta a
ceruzával láthatóan nagy igyekezettel leírt szavakat:

„Bízzál a vőlegényedben, nagy hálával tartozok neki. Minden
rendben van, viszont látásra Hamburgban. Adj valamit a kül-
döncnek, nekem nincs semmim.”

Rózsika tanácstalanul ingatta a fejét, nem értette a szavak ér-
telmét, aztán észrevette a gyereket, aki kinyújtott kézzel állt előtte,
borravalóra várva. A zsebébe nyúlt, és egy pénzdarabot nyomott a
gyerek markába.

El tudnál juttatni neki egy levelet? – kérdezte halkan.

A gyerek bizonytalanul vonogatta a vállát.

– Ha apám hajlandó rá, én magam nem tehetek semmit – vála-
szolta.
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Akkor kérdezd meg apádat, nagyon hálás lennék, ha teljesítené
a kívánságomat.

– Akkor biztosan megteszi – válaszolta a fiú, rafináltan fel-
nézve a szép lányra. – Mikor jöjjek a levélért?

– Holnap.

– Rendben van, jönni fogok.

A fiú kiment, Rózsika becsukta mögötte az ajtót, és odalépett
az asztalhoz, hogy meggyújtsa a lámpát. Miután ez megtörtént, a
levelet átadta az öregasszonynak azzal a kéréssel, olvassa el, és
mondja meg, hogyan értse annak tartalmát.

Wiedemann asszony szürke szemeit felfegyverezte egy szaru-
keretes szemüveggel, ami szikár arcának bagolyszerű kinézetet
kölcsönzött, aztán nagy igyekezettel lassan elkezdte kibetűzni a
szinte olvashatatlan írást.

– Ez apám írása – mondta Rózsika, miközben az asszony
válla felett ránézett a cédulára. – Ezek pontosan azok a nagy, ne-
hézkes betűk, mint ahogyan mindig is írni szokott.

– Ebben az esetben, gyermekem, a levélke tartalma a napnál
is világosabb – válaszolta az asszony győzedelmes pillantást vetve
a szép lányra. – A vőlegénye megvesztegette a börtönőrt, aki min-
den előkészületet megtett a fogoly szökésére.

– Istenem, hát ez lehetséges lenne?

– Ez az igazság. „Viszontlátásra Hamburgban!” Mi mást je-
lenthetnének ezek a szavak? Csak azt, hogy az apja menekülés
közben Hamburgban akar találkozni magával.

– Igen, igen, valóban így lehet – mondta a kis hercegnő za-
vartan –, azonban nehezen tudom elhinni, hogy apám erre a lépés-
re határozta volna el magát.

Ismét kopogtattak, és amint Rózsika ajtót nyitott, és Hermann
lépett be, az öregasszony felemelkedett, hogy egy futó üdvözlést
követően elhagyja a szobát.
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Hermann összeráncolt homlokkal nézett utána, aztán tekintete
akaratlanul a kis hercegnőre tévedt, aki azonnal rájött bosszúságá-
nak okára.

– Azért jött át, hogy egy kicsit beszélgessünk – szólalt meg,
szinte elnézést kérve. – Hűséges, őszinte léleknek tartom őt.

– Az lehet, de az én bizalmam nem nyerte el – szakította fél-
be Hermann barátságtalan hangon. – De hagyjuk ezt – folytatta
elutasító gesztussal, amint észrevette, hogy Rózsika mentegetni
akarja a barátnőjét. – Volt már ma elég bosszúságom, ami nyug-
talanított. Elárultak bennünket, nem volt bölcs dolog, hogy az
okoskodó unokatestvéred, Konrádot beavattad a titkunkba.

– Konrád elárulta? – kérdezte Rózsika döbbenten.

A fiatalember letelepedett az egyik székre, és borús hallgatás-
sal hosszasan maga elé bámult.

– Konrád? – ismételte meg a kis hercegnő felindultan. – Ez
nem lehetséges, Hermann. A legszigorúbb titoktartásra tett esküt
nekem. Csak valami tévedésről lehet szó.

– Semmi esetre sem. Konrád és Mathias bácsikám ma reggel
apámnál jártak, és be kell számolnom neked az összefüggésről.
Azt már tudod, hogy a barátom, von Wollheim úr, a lovagi birtok
tulajdonosa feleségül akarja venni a húgomat. Erre vonatkozó
utalásait apám olyan tartózkodva fogadta, hogy a nemes már most
kénytelen beismerni, hogy kosarat kapott. Eleonóra közben szereti
őt, és ezzel a szerelemmel kapcsolatban még azt is meg kell je-
gyeznem, undorodva gondol arra, hogy von Bentheim grófhoz
akarják hozzáadni feleségül. Ma délben találkozott a barátommal,
és megtudtam, nem ellenszenves számára a gondolat, hogy sze-
relmével Angliába meneküljön, ahol majd összeházasodnak.

Rózsikának ebben a pillanatban eszébe jutott a gyakornok ké-
rése és ígérete. Erre emlékezve megfeledkezett a saját gondjairól.
Figyelmeztetnie kellene Hermannt, és megmondani neki, milyen
feltételezései vannak a gyakornoknak a nemesről. Ezt azonban
mégsem tehette meg, hiszen szigorú titoktartást ígért, közléséért
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különben sem számíthatna hálára, mivel Hermann várhatóan rá-
galmazásként utasítaná vissza az általa állandóan dicsérgetett ba-
rátja elleni vádat.

Így inkább úgy határozott, hogy szép csendben őrangyalként
fogja óvni Eleonórát és elhárítani az őt fenyegető veszélyeket, már
amennyiben lehetősége lesz rá. Ekkor még nem sejtette, hogy
mekkora veszély fenyegeti őt, saját magát.

– És a húgod mikor akar elutazni? – kérdezte annyira kötetle-
nül, amennyire képes volt rá.

– Talán már a legközelebbi napokban.

– Természetesen titokban?

– A barátommal fogjuk kísérni Eleonórát. Vidéki kirándulás-
ra indulok vele. A nemes D.-ben fog várakozni ránk. Ők ketten
gyorsvonattal utaznak onnan tovább, én pedig a kocsimmal egye-
dül térek haza, és azt fogom mondani a szüleimnek, hogy Eleonó-
ra D.-ben maradt a barátnőjénél.

– El fogják hinni neked?

– Miért kételkednének?

– De mi lesz később, ha kiderül az igazság?

– Remélem, addigra már hetedhét országon túl leszek –
mondta Hermann, miközben fakó arcára gonosz kifejezés ült ki.
Azt akartam elmondani, miért árulták el a titkunkat apámnak.
Nem tudom, tudomásod van-e arról, hogy múlt ősszel egy szép,
fiatal hölgy érkezett a városunkba, és azóta itt lakik. Talán néhány
alattomos pletyka is a tudomásodra jutott, amit Wilde kisasszony-
ról terjesztettek. Ráadásul engem is kapcsolatba hoztak vele, mert
egy alkalommal a sétányon, amikor egy barátom bemutatott neki,
néhány szót váltottam vele.

A fiatalember kutakodó tekintete megpihent a lányon, aki hím-
zésével elfoglalva ült vele szemben. Rózsika olyan ártatlan és
kérdő szemekkel tekintett fel, mintha megharagudna rá, mert azt
hiszi, hogy valaha is kételkedett a hűségében.
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Hermann megkönnyebbülten fellélegzett, mert meggyőződött
róla, alaptalan volt aggodalma mely szerint Mathias mester vagy
Konrád már itt járt előtte.

– Ezzel a hölggyel von Wollheim úr közelebbi kapcsolatba
került – folytatta. – Magától érthető, hogy ezt a kapcsolatot meg
kellett szakítania, mielőtt eljegyezi magát a húgommal. Mivel
tartott a kisasszony szenvedélyes temperamentumától, engem kért
meg, hogy rendezzem számára a dolgot, én pedig nem utasíthat-
tam el a kérését, és tegnap este meglátogattam a fiatal hölgyet.

– Ezt nem kellett volna megtenned – mondta Rózsika rosz-
szalló hangon.

– Barátságból tettem anélkül, hogy aggódva számításba vet-
tem volna a lehetséges következményeket. A véletlen úgy hozta,
hogy Konrád észrevette, amikor beléptem a házba, és megvárta,
míg ismét elhagyom azt, és megengedte magának, hogy gyaláz-
kodásokkal, szemrehányásokkal és fenyegetésekkel halmozzon el,
melyeket nem tudtam megfelelően megválaszolni.

– Nem mondtad meg neki, hogy…

– Hát köteles lettem volna számot adni neki, hagytam volna,
hogy felelősségre vonjon? – fortyant fel Hermann. – Csak annyit
mondtam, hogy bolond, neked pedig nincs szükséged védelmező-
re, különben meg tegyen, amit akar. Ma reggel aztán megjelent az
apjával. Az öreg kijelentette, hogy hitszegő vagyok, és azonnal
nyilvánosságra kell hoznom, a jegyességünket.

 Rózsika rémülten pillantott fel, tekintete lázas izgalommal
csüngött a fiatalember ajkain, aki láthatóan csak nagy igyekezettel
tudott uralkodni magán.

– Nem tudtam védekezni – folytatta. – Az igazságot nem
mondhattam meg, mert apám is ott volt, és lelepleztem volna a
barátomat.

– És gondolod, hogy a barátod méltó erre az áldozatra? – kér-
dezte a kis hercegnő, enyhe szemrehányással. – A hitszegés lát-
szatát kelted magad ellen, kicsapongó életmódot mutatsz azért,
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hogy olyan barátot védj a megvetéstől, aki tulajdonképpen megér-
demeli azt.

– Túl élesen ítélkezel – válaszolta Hermann nyugtatgatva a
lányt. – Különben is igen zavarodott voltam, az asztalosmester
durvaságai miatti döbbenetem képtelenné tett rá, hogy nyugodtan
válaszoljak neki és bebizonyítsam rágalmazásának alaptalanságát.

– És ezek után mi történt?

– Apám szemrehányásokat tett nekem, amit kénytelen voltam
elviselni. Ez azonban nem fájt annyira, mint az a nyilatkozata,
hogy eljegyzésembe mindaddig nem hajlandó beleegyezni, míg
apád börtönben van.

A kis hercegnő szomorúan biccentett. Erre számított.

– Felszólított rá, hogy hagyjál el engem – mondta a lány, fáj-
dalmas megindultsággal, miközben sötét szemei, melyekkel szo-
morúan nézte őt, megteltek könnyekkel. – Szegény apám ártatlan,
de ezt senki sem hiszi el neki.

– Tényleg senki! – vágott gyorsan a szavába Hermann. – És
bármennyire is fájdalmas számodra, nem titkolhatom el előtted,
hogy soha többé nem fogod viszontlátni. A lopást rábizonyítot-
ták…

– Az én szememben nem, Hermann. Ezek a látszólagos bizo-
nyítékok az én megítélésem nem fogják félrevezetni. Szilárdan
hiszek apám ártatlanságában.

– Mit segít ez rajta, ha a bírák az ellenkezőjéről vannak meg-
győződve? Ha nem ítélik el, akkor az őrültek házába kerül, ezt
megbízható forrásból tudom.

A kis hercegnő nagy szemeket meresztett rá.

– És semmit sem mondasz nekem, mit tettél annak érdeké-
ben, hogy megkíméld őt ettől a szomorú sorstól? – kérdezte szem-
rehányó hangon.
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– Hogy mit tettem? – kérdezte válaszként Hermann, látszólag
döbbenten. – Nem értem, mire gondolsz ezzel, szívecském.

Győzedelmes mosollyal rózsás ajkain Rózsika elővette a cetlit.

– A titkod elárulták! – fűzte hozzá, aztán odatette elé a levél-
két, és szemei bensőséges szeretettel megpihentek rajta, miközben
Hermann borúsan összevont szemöldökkel kibetűzte az írást.

– Micsoda ostobaság! – válaszolta bosszankodva. – Minden
félresikerülhetett volna, ha ez az iromány más kezekbe kerül!

Rózsika ajkairól eltűnt a mosoly, hirtelen felfogta a veszélyt.
Szép arcára komor kifejezés ült ki.

– Ha apám nem közölte volna ezt velem, sohasem tudtam
volna meg, milyen közeli számára a menekülés lehetősége – vála-
szolta vonakodva. – Miért nem osztottad meg velem ezt a titkot?

– Azért, hogy megkíméljelek az izgalomtól.

– Olyan izgalmaktól, melyek kellemesebbek számomra, mint
a nyomasztó, súlyos gondok.

– És most szűnőben vannak a gondjaid?

– Azt nem mondanám, de nem nyomasztanak annyira, amióta
remélhetem, hogy szegény apám visszakaphatja a szabadságát.

A fiatalember a fejét rázta, aztán karjára támasztott fejjel még
egyszer szemügyre vette a rejtélyes cetlit.

– Ennyire bosszant, hogy megtudtam? – kérdezte Rózsika. –
Pedig szívből köszönöm neked, hogy szerelmünk érdekében meg-
békéltél apámmal. Ki fog szabadulni…

– De egyelőre még nem szabad!

– Mondd el, hogyan tetted ezt lehetővé!

– Aranyakkal bármit el lehet érni. Amikor tudomásomra ju-
tott, hogy apád élete hátralévő részét kénytelen lesz börtönben,
vagy diliházban eltölteni, kapcsolatba léptem az egyik börtönőr-
rel. Egy szegény emberről van szó, akinek népes családjáról kell
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gondoskodni. Az arany csillogása elvakította őt. Hamarosan meg-
egyeztem vele, de sokkal nagyobb fáradtságba került, megbarát-
koztatni apád a tervemmel. Makacs önfejűségével hosszasan tilta-
kozott. Azzal érvelt, hogy menekülésével a vétkességét fogja iga-
zolni. Csak miután várható sorsát olyan meggyőzően vázoltam fel
előtte, hogy már nem kételkedhetett annak igazságában, végül
beleegyezett. Még nem került sor minden előkészületre, a tervet
ezért hallgattam el előled. Azt akartam, csak akkor tudd meg,
amikor már sikeres volt annak végrehajtása. Örömteli meglepetés
lett volna, de most apád…

– Ne haragudj rá – kérlelte a kis hercegnő, átkarolva barátja
nyakát. – Apám nem sejthette, hogy a terv titkolva van előttem.
De sikerülni fog?

– Látod, máris kétségek merülnek fel benned, és izgulni kez-
desz. Milyen hevesen fog verni szegény szíved addig a pillanatig,
míg bizonyosságot nem kapsz.

– Nem, nem, nyugodt és türelmes leszek.

A fiatalember az ölébe vonta a lányt, aki karjával átkarolta. A
cetlit közben elégette a lámpa lángjánál.

– Mindenekelőtt teljes hallgatást! – mondta figyelmeztető
hangon. Konrád és Mathias bácsikád valószínűleg fel fognak ke-
resni, hogy vádaskodjanak ellenem. Ne árulj el nekik semmit, még
csak nem is sejthetik, hogy apád biztonságos kiszabadulásában
reménykedsz. Hallgasd meg a vádjaikat és védelmezzél engem, de
más témákról ne kezdj vitatkozni velük. Megígéred nekem?

– Természetesen, jóllehet azt hiszem, hogy Mathias bácsikám
nagyon megörülne fivére kiszabadulásának hírére.

– Most elkezdhetném bizonygatni neked, hogy ez mekkora
tévedés, de minek? Elég, ha figyelmeztetlek. Egyetlen szó meghi-
úsíthatja a tervet, és akkor apádat már nem mentené meg semmi.
Tervünket talán csak vasárnap, tehát a bírósági tárgyalás előtti
napon valósíthatjuk meg, de az is lehetséges, hogy már ma, vagy
holnap sor kerül rá. Apád másik ruhát és egy úti okmányt kap,
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haját és szakállát hagyja levágni, és teli pénztárcával megkezdi
utazását. Hamburgban fogunk találkozni, ahol nem tartózkodhat
sokáig. Az első hajóval, mely felhúzza a horgonyt, folytatnia kell
útját Amerikába. Neked tehát előre kell utaznod, lehetőleg már
holnap, de úti célodat senkinek se áruld el. Én néhány nap múlva
követni foglak. Feltétlenül külön kell utaznunk, hogy nyomainkat
nehezebb legyen felkutatni.

Hermann a tervet tompított hangon, de nagy lelkesedéssel adta
elő. Rózsika figyelmesen végighallgatta, és közben gondolatban
mérlegelte a veszélyeket, melyek apját fenyegetik menekülése
közben. Saját magára nem is gondolt, erre most nem volt ideje. A
fiatalúr kinyitotta tárcáját, kivett belőle néhány bankjegyet, vala-
mint egy lapot, és mindezt átnyújtotta a mennyasszonyának.

– Ez annak a fogadónak a címe, ahol találkozni fogunk –
mondta, és a pénzt is átadta az utazáshoz. – Maradjunk abban,
hogy holnap reggel elutazol a gyorsvonattal. Ne vigyél magaddal
sok csomagot, amire szükséged van, azt Hamburgban megvásá-
rolhatjuk. Nem sokkal utánad én is megérkezek, aztán bevárjuk
apádat, és vele együtt áthajózunk az óceánon.

– Te is? – kérdezte Rózsika csodálkozva.

– Csak nem gondolod, hogy elhagylak?

– De az apád!

– Ugyan már, egy ideig mérgelődni fog, aztán megbocsát ne-
künk. Nélkülözhetetlen vagyok a számára, örülni fog, amikor
kedves kis feleségemmel visszatérek. Majd meglátjuk, hogyan
tudjuk megszervezni a dolgot. Valószínűleg nem akarod majd
magára hagyni apádat Amerikában. Majd kitalálunk valamit, köz-
ben talán a valódi tettest is elkapják. Hajlandó vagy végigcsinálni
ezt a tervet?

Rózsika komoly tekintettel nézett a vőlegényére. Miért is ne
bízna meg benne? És milyen alapon kételkedhetett volna őszinte-
ségében és szavainak igazságában? Hát nem arra készül, hogy
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elhagyja hazáját és családját? Ilyen bizonyíték után kétkedhet még
szerelmében és hűségében?

Nem, az ilyen kétségeket el kellett űznie, mert igazságtalanok
lennének, ilyen vétket nem követhet el, sötét démonok ezek, me-
lyek tönkre tennék élete boldogságát.

Minden olyan valószínűnek tűnt, neki pedig kötelessége volt
menekülő apját elkísérni Amerikába, hogyan is kétkedhetett volna
szent kötelessége a teljesítésétben?

– Igen – mondta szokatlan komolysággal. Azt fogom tenni,
amit elvársz tőlem, de remélem, még egyszer láthatlak, mielőtt
elutazok.

– Holnap délben.

– Várni foglak.

– És hallgatni fogsz mindenki előtt?

– Igen, ezt megígérem neked.

Hermann megcsókolta a kis hercegnőt és felemelkedett. Kesz-
tyűit előszedte a zsebéből, és lassan felhúzta.

– Köszönöm, hogy ilyen gyorsan elfogadtad a tervem –
mondta. – Most már bízhatok benne, hogy sikerülni fog.

– Nem tartasz attól, hogy a szüleid akadályokat fognak gör-
díteni eléd? – kérdezte Rózsika aggodalmasan.

– Nem, szívecském, apám azt fogja hinni, hogy üzleti úton
vagyok. Csak odaátról fogom megírni apámnak, hogy milyen
lépésre szántam magam. Ekkor már késő lesz számára, hogy be-
avatkozzon, és más lehetősége nem marad, mint tudomásul venni
a tényeket.

– Bárcsak már a tengeren lennénk! – sóhajtott fel a lány.

– Csak türelem, én már most sem tartok semmitől.

– Apámat üldözni fogják.
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– Minden bizonnyal, de olyan óvintézkedéseket tettünk, me-
lyek következtében üldözői téves nyomot fognak követni, és ha-
szontalan kutatások miatt értékes időt fognak veszíteni. Ha a bör-
tön már mögötte van, Hamburgot biztonsággal és veszélytelenül
elérheti, hacsak idegrendszeri zavar miatt nem fogja kiszolgáltatni
saját magát a hatóságoknak. Aludj jól, kincsem, ez lesz az utolsó
éjszakád ezen a helyen! Ne feledkezz meg mindarról, amit mond-
tam neked, és légy titoktartó.

Még egyszer átkarolta a lányt, megcsókolta, aztán gyorsan ki-
ment. Rózsika felkapta a lámpát, és elkísérte a lépcsőig. Itt elvál-
tak, mert Hermann megtiltotta neki, hogy tovább kísérje, erre
pedig igen nyomós oka volt. A lenti folyosón Wiedemann asszony
várakozott rá, kérdő tekintettel. Hermann elégedetten bólintott, és
miközben elhaladt mellette, odasúgta neki, hogy meg van eléged-
ve, és arra kérte az öregasszonyt, hogy erősítse meg a lány elhatá-
rozását.

Természetesen elégedett lehetett machinációinak eredményé-
vel, Rózsika gyanútlanul besétált a csapdába. Hamburgban véd-
telenül, segítség nélkül ki lesz szolgáltatva neki.

 Fanny kártalanítva lett, és még akkor is, ha újabb igényekkel
lépne fel vele szemben, apja megvédi majd őt a további gonoszsá-
goktól. Ha kénytelen lesz Amerikába utazni, hogy elérje célját,
akkor az számára, a gazdag fiatalember számára csupán szóra-
koztató utazás lesz, és visszatértekor bizton számíthat apja meg-
bocsátására.

A kis hercegnő eltűnik és nyoma vész, arról pedig gondoskod-
ni fog, hogy a lány családja soha ne tudja meg, hogy mi lett a
sorsa.

Más elégtételtől, melyet a lány családja követhetne el ellene,
nem tartott. Egyénisége bűnökön és kicsapongó élvezeteken
edződött, lelkiismerete halott volt, mióta elveszítette önbecsülését.

Csak egyvalami okozott gondot neki, hogyan szerezze meg azt
a pénzt, amire szüksége volt. Kétségtelen, hogy a pénztáros nem
fog pénzt kifizetni neki. Apja utasítása túl határozott volt ahhoz,
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hogy valamilyen módon megkerülhesse. Pénz nélkül viszont nem
indulhatott el, a maradékot, ami volt még neki, odaadta a menny-
asszonyának. Erre a kínzó kérdésre nem talált választ, így végül
elhatározta, hogy barátjától, a lovagi birtok tulajdonosától kér
tanácsot.

Úgy tűnt, von Wollheim úr már várt rá. A türelmetlenség élénk
jeleivel ment elé, és keserűen panaszkodott, hogy Hermann ilyen
sokáig várakoztatta. Elmondta, hogy fél órával ezelőtt a bankár
háza előtt járt, és előtte nagy bőröndökkel és ládákkal megpakolt
elegáns kocsit pillantott meg. Arra gondolt, hogy von Bentheim
gróf érkezhetett meg.

Hermann igencsak meglepődött ezen a híren. Ilyen hamar nem
számítottak a szülői házban a magas rangú vendég érkezésére, de
Wollheim hozzáfűzte, hogy amint a kocsiból egy hajlott aggas-
tyán szállt ki, akit a ház küszöbén madam Bauerband fogadott,
többé már nem kételkedhetett abban, hogy tényleg a gróf érkezett
meg.

A lovagi birtok tulajdonosa azt állította, hogy rendkívül örül
vetélytársa megérkezésének, hiszen most biztonsággal számíthat
arra, hogy Eleonóra gyors elhatározásra fog jutni, és nem kell attól
tartania, hogy választása a köszvényes aggastyánra esne, akinek
már a külső megjelenése is minden bizonnyal áthidalhatatlanul
taszító hatással lesz rá.

Aztán visszatért arra a beszélgetésre, melyet ennek a napnak a
délutánján folytatott barátjával Wilde kisasszonyról és Mathias
mester fenyegetéséről. Figyelmeztette Hermannt Fanny bosszújára
és azt tanácsolta neki, hogy békítse meg őt, miközben arra is fi-
gyelmeztette, hogy apja levele miatt a lány minden bizonnyal
sértve fogja érezni magát.

Hermann könnyedén túl akarta tenni magát ezen, de Wollheim
figyelmeztetése mégiscsak nyugtalanította. Bár belsőleg vonakod-
va, mégiscsak közölte vele kiötlött tervét, melynek végrehajtásá-
hoz már hozzá is látott, hogy átverje a kis hercegnőt, aki számára
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már nem volt több mint egy szép, illatos virág, melynek báját
élvezni akarta, hogy aztán a porba tiporja.

Von Wollheim úr némán végighallgatta. A terv elnyerhette tet-
szését, mert közben többször is egyetértőn bólintott, és sem szó-
val, sem pillantással nem fejezte ki nemtetszését.

Amint azonban Hermann azzal fejezte be, reméli, hogy a ba-
rátja megelőlegezi neki a pénzösszeget, amire szüksége van tervé-
nek végrehajtásához, a nemes sajnálkozva vonogatta a vállát, és
azt válaszolta, hogy barátja sajnos számítását az ő véleménye
nélkül tette, ő pedig jelenleg nincs abban a helyzetben, hogy telje-
síthesse kérését.

– Tudja, hogy én is távoli útra készülök – válaszolta látszólag
őszinte részvéttel. – A kasszám kimerült, a pénz, melyet párizsi
vállalkozásomtól várok, nem érkezett meg. Így magam is abba a
kellemetlen helyzetbe kerültem, hogy kénytelen vagyok valami
pénzforrás után nézni, hogy megtölthessem a pénztárcámat, és
hogy ez milyen nehézségekkel jár, az maga előtt sem ismeretlen.
Komolyan mondom, barátom, már arra gondoltam, hogy magához
fordulok. Annak idején elutasította javaslatom, amiből kiderült,
milyen szolgáltatást fogadnék el adóssága ellenében, és reméltem,
jelenleg abban a kellemes helyzetben van, hogy adósságának egy
részét törleszteni tudja.

A fiatalember elvörösödött, égő pír öntötte el az arcát, amit
aztán elsápadás követett. Egy ideje már abban reménykedett, hogy
Wollheim többé nem fogja emlékeztetni erre a becsületbeli adós-
ságra, ezért még inkább kellemetlenül érintette a figyelmeztetés.

– Ön hitelképes – válaszolta kitérően. – Apám azonnal…

– Azt hiszi, hogy a tisztességem lehetővé tenné számomra
újabb hitel igénylését? – Nem, barátom, semmi esetre sem. Elha-
tároztam, hogy szülői házának küszöbét soha többé nem fogom
átlépni. Ilyen körülmények között hogyan tudnám rávenni ma-
gam, hogy apjától kölcsönt vegyek fel, amit arra fordítanék, hogy
megszöktessem a lányát? Semmi esetre sem akarom, hogy üzleti
vonatkozásban szemrehányást tehessen nekem. Azokra az össze-
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gekre, melyeket felvettem tőle, megfelelő fedezet áll rendelkezé-
sére, és a kis kellemetlenségért, amit okozni fogok neki, később
gazdagon kárpótolni fogom. Fordulhatnék egy másik bankárhoz,
de könnyen belátható okokból ehhez semmi kedvem. Megkérdez-
nék tőlem, miért szakítottam meg kapcsolatom a Bauerband ház-
zal. Megsejtenék az igazságot, vagy olyan következtetésekre jut-
nának, melyek sértőek lennének számomra. Beláthatja, hogy nem
tehetem ki magam ennek a lehetőségnek. Igen jó, párizsi és bécsi,
húszezer tallérra szóló váltók vannak a tárcámban, de ezeket egyik
bankárnak sem fogom felkínálni.

– Akkor én benyújtom a mi bankházunknak…

– Nem, semmi esetre sem, a kapcsolat az önök bankházával
egyelőre megszakítva marad.

– Ez igazságtalanság.

– Egyáltalán nem, ezzel csak nyomást akarok gyakorolni az
apjára, így hamarabb fog elfogadni vejének. Van magának céges
meghatalmazása a házuknál?

– Persze.

– Rendben van, a zavarnak így könnyen véget lehet vetni az-
zal a feltétellel, hogy hajlandó nekem egy kis szívességet tenni.
De egészen meg is feledkeztem megkérdezni, mit inna? – szakí-
totta félbe saját magát a nemes, miközben odasietett a csengőzsi-
nórhoz. – Elnézést, beszélgetésünk komoly volta miatt teljesen
megfeledkeztem róla.

Hermann megköszönte a kínálást, de nem kért semmit,
Wollheim azonban az elutasítást nem akarta tudomásul venni.
Ismét csengetett, és pezsgőt rendelt.

– Nem csak nekem, hanem mindkettőnknek megteremthetne
egy forrást – mondta olyan közömbösen, hogy egy elfogulatlan
hallgató azt hihette volna, a legcsekélyebb értéket sem tulajdonítja
ennek a forrásnak. – A váltóimat eladhatná a bankházuk nevében.
Én átforgatom önöknek, a forgatmányt felkínálják a börzén, és
nagy biztonsággal számítani lehet arra, hogy lesz rá vevő. Semmi
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szükség sincs rá, hogy az apja tudomást szerezzen erről, ön tulaj-
donképpen egy kis magánügyletet bonyolít le, amihez aláírási
jogosultságát használja fel.

Hermann a javaslaton elgondolkodva némán figyelte a nemest,
amint amaz elővett az íróasztalából egy mappát, kinyitotta, és két
váltót tett ki az asztalra. Szinte mechanikusan felvette a doku-
mentumokat. Látszólag olyan váltók voltak, melyeket a börzei
nyelven „finom papír”-nak neveznek.

– Ebből a húszezer tallérból kölcsön adnék önnek négyezret –
folytatta. – Ha jól emlékszem, ragaszkodik hozzá, hogy a becs-
ületbeli adósságát törvényes érvényűnek tekintse, vagy nem ez
volt a kívánsága? – kérdezte átható tekintettel nézve a fiatalem-
berre, aki zavartan azt válaszolta, hogy persze így volt, és még
most is így gondolja.

– Rendben van, tehát ha még most is így óhajtja, teszek egy
javaslatot. Ön ad nekem egy tízezer tallérról szóló adóslevelet, ha
jól emlékszem, tízezret tesz ki a játékok veszteségeiből eredő
adóssága.

– Valamivel több!

– Vegyünk kerek összeget, legyen hatezer és négyezer, amit
most kölcsönadok, összesen tehát tízezer tallér. Én viszont adok
önnek egy kötelezvényt, amely szerint húgával kötött házasságom
napjával az adóssága megszűnik. Elfogadhatónak találja ezt a két
javaslatot?

– Igen –, holnap elhozom a pénzt válaszolta Hermann, aki a
váratlan segítség feletti örömében nem gondolt arra, milyen kö-
vetkezményei lehetnek számára a javasolt ügyletnek.

Von Wollheim úr elégedetten bólintott.

– Ön pedig jól tenné, ha a tőlem kapott pénz egy részét elkül-
dené a szép idegennek. – Fogadja meg a tanácsomat, amit tapasz-
talatból adok. Az ilyen hölgyek veszélyesek, ha az ember szeren-
csétlen módon megsértette őket.
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– Ugyan már, apám fenyegetésének hatása nem fog elmarad-
ni.

– Ebben van valami, de abban a pillanatban, amikor a levelet
írta, gondolt apja az éjjeliőr meggyilkolására? – kérdezte a lovagi
birtok tulajdonosa, kiélezett hangsúllyal. – Nem hinném, mert ha
eszébe jut, az adott körülmények figyelembevételével nem fenye-
getőzött volna. Ne tegye túl magát közömbösen ezen a helyzeten,
az ügy komolyabb, mint gondolja.

A fiatalember odatolta a váltót a nemes elé, aki gyorsan aláírta,
majd elkészítette az adósságról szóló dokumentumokat. Miután
mindketten aláírták, Hermann távozni készült.

Megígérte, hogy alaposan meg fogja fontolni barátja tanácsát,
és a legderűsebb hangulatban elköszönt tőle.

Kétségtelennek tartotta, hogy a két váltóra fog vevőt találni,
amennyiben árúba bocsátja, azzal kapcsolatban pedig, hogy ezek a
dokumentumok valóban „finom papír”-nak számítanak-e, nem
volt semmi gondja.

Mi is késztethette volna erre? Mindeddig egyiket sem vonták
vissza tiltakozással a váltók közül, melyeket a Bauerband ház von
Wollheim úrtól, a lovagi birtok tulajdonosától kapott, sőt, még
maga az óvatos könyvelő bizalmatlansága is már régen mérséklő-
dött. A Wollheim név a tőzsdén is szinte korlátlan bizalmat élve-
zett.

Így tehát aggodalomra nem volt semmi ok, és ami az adósle-
velet illeti, Hermann azt sem vette túl komolyan, hiszen az adós-
ság a házasság napjával meg fog szűnni, így tehát ez sem nyugta-
lanította.

Hermann emelkedett hangulatban tért haza. Már késő volt, a
családi szobában azonban még világos volt. Amint elment ennek a
szobának az ajtaja előtt, heves szóváltást hallott. Megállt, és hall-
gatózni kezdett.

Csak egyes szavakat értett meg, de ezek elegek voltak annak
felismerésére, hogy Eleonóra határozottan tiltakozott anyja terve
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ellen, és von Wollheim úr iránt érzett szerelmét védelmezte, mert
apja továbbra is tőle szokatlan energiával ragaszkodott a von
Bentheim gróffal kötendő házassághoz, és Eleonóra kétségbeesés
közeli állapotba kerülve nevetgélni kezdett a köszvényes aggas-
tyánon.

Hermann megrémült, mert tudta, hogy ennek a szócsatának
következményei lesznek. Halkan a szobájába osont, és itt várako-
zott a húgára, akinek hálószobája felé tartva az ő ajtaja előtt kellett
elmennie.

Nem kellett túl soká várakoznia. Eleonóra félbeszakította a vi-
tát. Amint Hermann kinyitotta az ajtót, húga azonnal bement hoz-
zá.

– A gróf megérkezett? – kérdezte tompított hangon.

– Igen, már ma megjött – mondta gúnyos hangon a lány, aj-
kaival grimaszt vágva. – Nem volt nyugta, viszont kellett látnia
unokahúgát, állította. A vén piperkőc azt hiszem, inkább nagy-
bátyja, mint unokatestvére lehet anyánknak. Szánalmas látvány,
pocsékabbnak látszik, mint egy nyomorék, és mindemellett arro-
gáns ember, aki mindenbe beleköt, amihez semmi köze sincs, és
mindenről ítéletet mond. És ehhez kéne nekem feleségül men-
nem? – folytatta egyre fokozódó felháborodással. Képtelen va-
gyok felfogni, hogy anyámnak volt bátorsága ezt várni el tőlem,
és apám képes védelmébe venni egy ilyen az undorító elképzelést!

Hermann komoly rosszallással rázta a fejét és azt válaszolta,
nem tagadhatja, hogy szép húgának haragját jogosnak tartja, de
miért izgatja fel magát ennyire? Ha nem akar hozzámenni a gróf-
hoz, akkor arra senki sem kényszerítheti, ha azonban Wollheim úr
felesége szeretne lenni, akkor semmi más dolga nincs, mint vé-
gigmenni azon az úton, amit a nemes javasol neki.

– Szilárd elhatározásom, hogy követni fogom őt még akkor
is, ha ez az út a világ végéig tart – kiáltotta Eleonóra szenvedélyes
felindultsággal, de Hermann félbeszakította. Arra kérte, mérsé-
kelje magát, vegye figyelembe, hogy a terv meghiúsulhat, ha a
beszélgetésüket kihallgatják.
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– Tehát készen állsz arra, hogy kövesd őt. Rendben van, átve-
szem a közvetítő szerepét, és már most tudom, hogy később hálás
leszel nekem ezért. D.-beli barátnőddel még mindig levelezel?

– Ő a legjobb barátnőm.

– Nagyon jó, ez kedvező a tervünk szempontjából. Holnap
reggel kérj bocsánatot a mamától.

– Soha!

– Továbbá légy barátságos a grófhoz!

– Erre képtelen lennék.

– Meg kell tenned, Eleonóra, el kell játszanod ezt a kis ko-
médiát, hogy megelőzzél minden bizalmatlanságot, minden gya-
nút. Mondd azt a mamának, hogy a váratlan házassági terv által
okozott meglepetés elragadtatott, és olyan megnyilvánulásra
késztetett, amit megbántál. Alaposan végiggondoltad a tervet, és
néhány kellemetlenség mellett felismerted a jó oldalát is, de ilyen
gyorsan nem tudtál határozni. Szeretnéd kiismerni a gróf karakte-
rét, és majd komolyan megfontolod a dolgot, ehhez pedig időt
kérsz.

– A gróf nem fogja kiolvasni szemeimből az iránta érzett el-
lenszenvem? – kérdezte Eleonóra, elgondolkodva bátyja tanácsán.
– Akadékoskodása, gúnyolódása és minden vonatkozásban sértő
megnyilvánulásai miatt nem fogja elönteni az epe a véremet?
Képtelen vagyok alakoskodni, már ma este csatára került volna
sor közöttünk, ha tudtam volna, hogy milyen szándékkal érkezett.
Képzeld el, megpróbált nevelgetni engem, kifogásolta a járáso-
mat, a testtartásomat, a kiejtésem. Röviden mondva mindenbe
belekötött.

– Hát ez mindenesetre különös módja az udvarlásnak – gú-
nyolódott Hermann vállát vonogatva. – Ennek ellenére megis-
métlem, el kell játszanod a komédiát.

– Meddig?
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– Holnap utánig. Akkor kérd meg a mamát, engedje meg,
hogy elutazzál D.-be, tanácskozni szeretnél a barátnőddel.

– Gondolod, hogy meg fogja engedni?

– Minden bizonnyal, feltéve, ha megérted, hogy kerülnöd kell
minden bizalmatlanságot. Én majd felkínálom, hogy elkísérlek.
Apánk azt fogja gondolni, hogy támogatom a házassági tervet, ez
is a mi javunkra billenti a mérleget. Kocsit fogadunk, és rögtön
ebéd után útnak indulunk. D.-ben von Wollheim úr fog várni ránk,
az ő kíséretében gyorsvonattal tovább utaztok, és végül a Temzén
fogtok kikötni. Hazatértemkor azt fogom mondani a szüleinknek,
hogy a barátnődnél maradtál, nem tudtál ellenállni kérlelésének.

A szép lány elgondolkodva járkálni kezdett a puha szőnyegen.
Ilyen gyorsan nem tudott elhatározásra jutni. Aggályok merültek
fel benne, melyekre korábban nem gondolt, visszariadt a közvé-
leménytől, amit kihívna maga ellen a szülői házból való rejtélyes
szökésével.

Hermann azonban bebizonyította neki, egész családjának érde-
kében áll, hogy hallgasson erről, és mindenkinek, aki érdeklődik,
azt fogják mondani, a lányuk barátnőjénél vagy valamelyik roko-
nánál van. Valami kifogást mindenképpen lehet találni, és az ap-
juk feltétlenül gondoskodni fog arról, hogy hamarosan hazatérhes-
sen. Ha marad, akkor vagy kényszeríteni fogják, hogy hozzámen-
jen az aggastyánhoz, vagy úgy megkeserítik, hogy vidám élete
soha többé nem lesz. Von Wollheim úr tisztességes ember, nyu-
godtan rábízhatja boldogságát, bízhat a jövőben, a tenyerén fogja
hordozni egész életében.

A szülők kezdeti haragját magára veszi, és amikor elmúlt a vi-
har, be fogja bizonyítani nekik, hogy a lányuk csak így cseleked-
hetett, másként semmiképpen, és nem fog nyugodni, míg ki nem
békülnek, és apjának már csak üzleti érdekből is támogatnia kell
ebben.

Mindezt és még ennél is többet mondott neki nyugodt, komoly
hangon, és a lány bármilyen aggállyal hozakodott elő, mindig
talált rá ellenérvet, és amikor végül elköszönt tőle, elhatározta,
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hogy a veszélyes utat választja, melyet bátyja elegyengetett és
virágokkal hintett be.

XXI.

Mathias Bauerband mester képtelen volt rábírni magát, hogy a
kis hercegnőtől elrabolja az utolsó napsugarat is, mely áttör életé-
nek borús egén, jóllehet Konráddal folytatott beszélgetés során
egyetértett azzal, hogy tulajdonképpen kötelessége lenne leleplez-
ni vőlegénye hűtlenségét és lelkiismeretlenségét.

 Ki akarta várni, mi fog történni. Ha a bankár nem adja bele-
egyezését, és Hermann annyira elvetemült, hogy visszavonja sza-
vát, akkor remélhető, hogy Rózsika visszatér házába, és ott fogja
keresni élete boldogságát, ahol minden bizonnyal meg is fogja
találni. Valaminek történnie kell, Mathias mester néhány napig
várni akart, és elhatározta, csak akkor fog beavatkozni, ha felis-
meri, hogy jogos követelését hallgatással akarják megkerülni.

Az öregnek ráadásul ezen a napon figyelmét egy másik fontos
ügyre, a gyújtogatásra kellett fordítania, melyben mindenképpen
valamely rosszindulatú ellenségének bosszúját látta.

A segédei között nem volt senki, aki képes lett volna egy ilyen
cselekedetre, vagy oka lett volna ilyen bosszúra. Egyéb ismerősei
között sem talált olyan személyiségre, akire a gyanú árnyéka ve-
tődhetett volna.

Csak futólag gondolt a két munkamerülő alakra, akiket múlt
ősszel bocsátott el, de mivel ők ketten azóta szinte nyomtalanul
eltűntek, így rájuk sem terelődhetett alapos gyanú. Konrádnak
minderről megvolt a maga véleménye, amit nem akart kinyilvá-
nítani. Megfigyelte a fivérét, és annak riadt, zavart viselkedésében
talált némi támaszt a gyanújára.
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Elhatározta, hogy még egyszer komolyan beszélni fog vele.
Nem volt nyugta, míg biztosan meg nem győződhetett róla, hogy
a valóságban indokolt-e a gyanúja, de nem talált rá alkalmat. Ru-
dolf ügyesen kitért előle, esténként pedig Konrád hiába várt rá.

Mathias mester ezen a napon a számára fontosnak tűnő bizton-
sági intézkedésekről már gondoskodott. Az udvar és a ház ajtóit
erős reteszekkel, a műhely ajtaját nehéz lakattal látta el, és úgy
vélte, hogy most már nyugodtan és gondtalanul térhet nyugovóra.

Másnap reggel ismét a kis hercegnőre gondolt. Eszébe jutott
vallomása, amit Helene eljegyzésének napján mondott el neki, és
abban bízva, hogy szakítása Hermannal a lánynak és fiának egya-
ránt áldásos lenne, felébredt benne a gondolat, hogy erre a szakí-
tásra minél gyorsabban, lehetőleg még a mai napon sor kerüljön.

Ez az óhaj zavarta a munkájában. Egyre csak a kedvencére
gondolt, és valami ellenállhatatlan erő arra késztette, hogy felke-
resse a lányt. Mindenről be akart számolni neki, véleményével rá
akarta beszélni, hogy döntsön, és szakítson Hermann-nal, ameny-
nyiben az nem hajlandó azonnal beváltani adott szavát.

Miután feltárta előtte szívét, apaként és barátként beszélhetett
vele, tanácsot adhatott neki és támogathatta, hiszen a lány feljogo-
sította erre és így kötelezettségévé tette, hogy ügyeljen boldogsá-
gára és fájdalmaira.

Anélkül, hogy fiának beszámolt volna szándékáról, átment a
lakóházba, hogy távozásra készülődjön. Feleségével azonban be-
szélt róla, és felbátorította, hogy az asszony mindenben egyetértett
vele.

Kalappal és bottal a kezében éppen el akart köszönni tőle,
amikor a kis nyugdíjas hirtelen, rém izgatottan berontott a szobá-
ba.

Ilyen szenvedélyes izgalomban Mathias mester korábban még
sohasem látta a kisöreget. Sejtette, hogy valami különös, egészen
szokatlan eseménynek kellett történnie, és eközben elsősorban
Hugo fivérére gondolt.
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A nyugdíjas alig kapott levegőt, verejték csurgott zavarodott
arcán, és lecsöpögött fehér nyakkendőjére, amit teljesen átnedve-
sített.

A mama odatolt neki egy széket, Mathias mester pedig merev
tekintettel, várakozva nézett rá, de jó ideig eltartott, mielőtt a kisö-
reg annyira összeszedte magát, hogy meg tudott szólalni.

– Hol van a Rudolf fiú? – volt első kérdése.

Az öreg megrémült a kérdés hallatán. Már régen nem tudott
szabadulni rejtélyes sejtelmétől, hogy ennek a gyermekének sorsa
egyszer ijesztő fordulatot fog venni. Azonnal rájött, hogy most
eljött a pillanat, amikor megérzése beteljesedik.

Annyira le volt döbbenve, hogy képtelen volt válaszolni a kér-
désre, így azt a feleségére hagyta, aki elmondta, hogy Rudolf a
szokásnak megfelelően korán reggel dolgozni ment.

Beier türelmetlenül rázta csupasz fejét, és okos szemeivel kér-
dőn tekintett az öregre, aki közben letette kalapját és botját, majd
letelepedett a karosszékébe.

– Hallottak már róla, hogy mi történt? – kérdezte olyan bi-
zonytalan, kétkedő hangon, amit olyankor használ az ember, ha
nem tudja, hogyan kezdjen el egy rossz hírt.

– Az eset Rudolfot érinti? – kérdezte az asszony reszkető
hangon.

– Remélem, nem valami komoly – szólalt meg Mathias mes-
ter, nagy igyekezettel összeszedve magát.

A kisöreg végre szárazra dörzsölte a koponyáját, mely úgy
csillogott, mint egy polírozott elefántcsont golyó.

– Ah, tehát még semmit sem tudnak? – válaszolta bánatosan,
a fejét rázva. – Szomorú küldetés, rossz hír hírnökének lenni, de
mégiscsak jobb, ha egy barát szájából hallják. Lehet, hogy az ügy
nem is annyira komoly, mint amilyennek beállítják. Ha valahol
történik valami…
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– Térjen már végre a tárgyra! – szakította őt félbe Mathias
mester. – Hiszen láthatja, hogy szinte parázson ülök.

A nyugdíjas szomorkásan bólintott, váltakozva nézve a két
öregre, mintha elnézést akarna kérni azért, hogy fájdalmat fog
okozni nekik.

– Rudolf az utóbbi időben igen könnyelműen élt – mondta. –
Gyakran említettem ezt neki száraz szavakkal, de ő csak nevetett a
figyelmeztetésen és barátja kérésén, aki csak a legjobbat akarta.
Főnöke mindennek ellenére teljesen megbízott benne, talán tény-
leg jobb lett volna számára, ha Stern ékszerész a leviták történetét
olvassa fel neki, és közben elbocsátással fenyegette volna.

– Tényleg ennyire tarthatatlan volt a helyzet? – kérdezte az
anya döbbenten.

Mathias mester elfojtott haragjában ökölbe szorított kézzel bo-
rúsan maga elé nézett. A bosszúságokra és gondokra gondolt, amit
ez a fia okozott neki.

– A helyzet valóban tarthatatlan volt – folytatta Beier, miköz-
ben komoly adagot vett ki tubákos szelencéjéből. – Sokkal tart-
hatatlanabb, mint amiről maguk tudtak, vagy sejtettek volna. Ha
korábban tudomásomra jut, amit most megtudtam, akkor komoly
célt tűztem volna ki elé. Igen, tényleg megtettem volna, akkor is,
ha belepusztul! Stern csak ma mondta el nekem, hogy már hóna-
pok óta meglopják…

Az öreg felugrott ültéből, a félelem, mely kínozta, hangos, ar-
tikulátlan felkiáltásban nyilvánult meg.

– Meglopták? – kiáltotta rekedt hangon. – És ő, Rudolf lett
volna? Nem, ez nem lehet igaz! Isten az égben, légy kegyes hoz-
zánk öreg emberekhez, és hárítsd el a szégyent tisztességben
megőszült fejünkről! Doktor úr, ez nem lehetséges. A fiatalúr
tényleg könnyelmű csibész, de hogy tolvaj lenne… Nem, és ezer-
szer is nem, ez nem lehet igaz!

– Bárcsak Isten úgy akarná, hogy azt mondhassam, mindez
hazugság – válaszolta a kisöreg, kopasz fejét szomorúan rázva.
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Milyen szívesen magamra vállaltam volna a rágalmazást, ha ezzel
megkímélhetném a bánattól. Az igazságot azonban nem tarthatom
titokban. Higgye el, szívből együtt érzek a fájdalmában, és mély-
ségesen elszomorít, hogy nekem kellett beszámolnom a szeren-
csétlen hírről.

– Mit mondott magának az ékszerész? – kérdezte Mathias
mester tompa hangon, miközben a felesége kétségbeesetten,
csendben tördelte a kezét.

Időnként hiányt állapított meg a bolti kasszájában, és az arany-
hulladékoknál is észrevette, hogy néha kisebb mennyiség hiány-
zik. Ezt persze egészen pontosan nem lehet ellenőrizni, de olykor
a hiány akkora volt, hogy kétségtelenül észre lehetett venni. Ru-
dolfra a legcsekélyebb gyanú sem terelődött, iránta az ékszerész
bizalma rendíthetetlen volt, Stern egyébként sem tudta, hogy se-
gédje milyen életmódot folytat. Ritkán hagyja el a házát, vendég-
lőbe szinte sohasem jár. Ez lehet az oka annak, hogy Rudolf élet-
módjáról nem volt tudomása.

– Arcán nem vette észre az éjszakázást? – kérdezte az öreg-
ember fellobbanó haraggal anélkül, hogy figyelembe vette volna
felesége kérlelő tekintetét. Segédeimen én ilyesmit azonnal meg-
látnék, senki sem vezetett volna ennyi ideig az orromnál fogva.

– Talán maga is szemet hunyt volna egy rátermett, ügyes se-
géd esetében – válaszolta a nyugdíjas, a tubákos szelencéjével
játszadozva. – De hallgassa csak tovább. Az ékszerész igen élesen
figyelte az embereit anélkül, hogy bármit felfedezett volna, ami
valami gyanúra adott volna támpontot.

– Hála istennek! – sóhajtott fel Mathias Bauerband. – Hiszen
már mondtam magának, hogy a fiam nem tolvaj. Ilyen mélyre
nem süllyedhetett, ő nem fog a bűnözés útjára lépni.

– Ha pénzre volt szüksége, mindig megkapta tőlünk – szólt
közbe az anya. – Nagyon ritkán fordult elő, hogy kérése el lett
utasítva.
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– Igen, valóban többet kapott, mint amennyi járt neki – foly-
tatta a mester –, de mindent feljegyeztem, mert a többi gyerme-
kem nem járhat rosszabbul.

– Többet kapott, mint amennyi jó lett volna – válaszolta Beier
éles hangon. – Jobb lett volna inkább időnként huszonötöt rásózni.

– Doktor úr! – szólt közbe az anya döbbenten, és az öregem-
ber őszinte arcán is a megdöbbenés tükröződött az apai szívét
sértő megjegyzésen.

A kisöreg azonban nem hagyta magát eltéríteni, úgy vélte, jo-
gos volt a megjegyzése, hiszen úgy vélekedett, hogy bizonyos
mértékig vigasznak kell lennie az öregek számára, ha kimutatja,
hogy osztozik félresikerült gyermekük miatti döbbenetükben.

– Megismétlem, hogy jót tett volna neki egy ilyesfajta fenyí-
tés – mondta nyugodtan és határozottan. – Aki szereti a gyerme-
két, meg is fenyíti, ha indokolt. Tehát amint már említettem, Stern
nem vett észre semmit, ami nyomra vezette volna, jóllehet még
mindig tűntek el kisebb összegek. És ekkor, a múlt éjszaka betör-
tek nála…

Mathias Bauerband rémülten összerezzent, karjaival megtá-
maszkodott karosszéke karfáján, és messzire előre hajolva merev
tekintettel rémülten nézett a nyugdíjasra.

– Hogyan történt? – kérdezte tompa hangon.

– Éjjel zajra ébredt, ami arra késztette, hogy felkeljen, gyer-
tyát gyújtson, megragadja az ágya mellett lévő pisztolyát, és zok-
niban gyorsan lesiessen. Mindez perceken belül történt. Megállt a
bolt ajtaja előtt, ami nyitva volt, odabent két csavargó éppen azzal
volt elfoglalva, hogy kirámolja a bemutató dobozt. Az ékszerész
nem töprengett sokáig, elsütötte a pisztolyt, leterítve a két fickó
közül az egyiket, a másik rögtön menekülni kezdett, elrohant
mellette, és a következő pillanatban eltűnt.

Mathias mester előszedte zsebkendőjét és izzadt homlokát
kezdte törölgetni, de tágra nyílt szemeivel továbbra is a kisöregre
meredt, aki elgondolkodva egy kis tubákot csippentett fel.



394

– Rudolfnak ehhez nem lehet semmi köze – mondta halkan,
idegességtől reszketve.

– Az ékszerész belépett a boltba – folytatta Beier, kitérve a
válasz elől. – Eszébe jutott, hogy a bolt ajtajának belső oldalán
lévő retesz már két napja elromlott, így használhatatlan volt. Betö-
rés nyomaira sehol sem bukkant, a tolvajoknak kétségtelenül
megvoltak a szükséges kulcsai, mert erőszakos behatolás nyomait
sem a ház, sem a bolt ajtaján nem lehetett felismerni, tehát erő-
szak nélkül nyitották ki. A férfi, akit Stern lelőtt, a földön hevert,
már a végéhez közeledett. Az ékszerész felemelte a fejét, és a
haldokló ekkor elmondta neki, hogy Rudolf Bauerband, korábbi
mesterének fia volt a betörés felbujtója. Tőle kapták a kulcsok
viaszlenyomatát, és abban állapodtak meg, hogy megkapja a
zsákmány felét, Ő viszont nem tudja, hogy a betörésre már ezen
az éjszakán sor kerül, mert azt állították neki, hogy a kulcsok még
nem készültek el, mivel az volt a szándékuk, hogy a zsákmánnyal
azonnal lelépnek, és nem adják oda neki a részesedését. A felbujtó
nevét most csak azért árulja el, hogy megbosszulja korábbi meste-
rét, aki úgy kezelte őt, mint egy kutyát, a bajtársát viszont nem
fogja elárulni.

Az öregek némán, a döbbenettől lemerevedve ültek ott. Kép-
telenek voltak magukhoz térni ámulatukból.

– Nemsokára arra járt az éjjeliőr – folytatta Beier, miután né-
hányszor gesztikulált a kezeivel. – Rátalált a halottra, aki már nem
tudta elmondani, hogy mi történt. Az ékszerész ma reggel üzent
nekem, hogy látogassam meg. Tudomása van róla, hogy baráti
kapcsolatban állok önökkel, és felkért a kevésbé irigylésre méltó
feladatra, hogy továbbítsam a rossz hírt. Minden részletről úgy
számolt be, ahogyan most elmondtam önöknek. Aztán még azt is
mondta, hogy Rudolf nem ment dolgozni, tehát nem tudja megbe-
szélni vele a dolgot. A fiatalembernek valószínűleg tudomására
jutottak a történtek. Egy pillantást vetve a ház előtt bámészkodó
tömegre áruló jel lehetett számára az eseményről, és érthető, hogy
ilyen körülmények között azonnal menekülésre szánta el magát.
Az ékszerész kérte, beszéljek önökkel, és ha hajlandók megtéríte-



395

ni a kárát, akkor hallgatni fog az önökre való tekintettel, ellenkező
esetben kénytelen lesz a rendőrségnek beszámolni a haldokló
vallomásáról, és várható, hogy a szökevényt üldözni fogják, el-
kapják és elítélik.

Mathias mester nehézkesen kapkodott levegő után, széles
keble nagy igyekezettel dolgozott, miközben az anya fájdalma
könnyek áradatában nyilvánult meg.

– Ha tényleg megtette – kiáltott fel az apa, felemelve ökölbe
szorított kezét, akkor… de nem mondta ki a szót, képtelen volt rá,
amint tekintete feleségének könnyes, bánatos arcára esett, aki
könyörgő tekintettel nézett rá. Az öklét leejtve görcsösen megra-
gadta karosszékét.

– Nem azt mondta a merénylő, hogy bosszút akar állni Ru-
dolf apján? – kérdezte az anya, erővel összeszedve magát fájdal-
mából. – Adni lehet egyáltalán egy ilyen ember vallomására?
Nem arra kéne gondolni, hogy kitalált vádaskodásról, egy rossz-
indulatú ellenség bosszújáról van szó?

Mathias mester a fejét rázta, számára ez nem volt olyan vigasz,
ami támpontot jelenthetett volna.

– Nem – válaszolta a nyugdíjas. – Ezt sajnos nem lehet hinni.
A betörőknek kulcsaik voltak, Stern azt állítja, a viaszlenyomato-
kat csak Rudolf készíthette, továbbá az is feltűnő volt, hogy ma
reggel nem jelent meg főnöke házában. Ez rossz lelkiismeretéről
tanúskodik, és végül a haldokló vallomása annyira világos és
részletes volt, hogy az ember nem kételkedhet annak helyességé-
ben.

Mathias Bauerband felemelkedett, csak szájszegletének rán-
dulásai árulkodtak még mindig hatalmas, elfojtott döbbenetéről.
Látni lehetett rajta, mennyire kimondhatatlanul nehezére esett
nyugodtnak látszani.

– Hálás vagyok önnek, hogy mindezt elmondta nekünk –
mondta fojtott hangon. Velem jönne, doktor úr?

– Igen, menjen vele – kérlelte az anya. – Nehéz útra készül.
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– Nem is lett volna szükség erre a kérésre – válaszolta a kis
nyugdíjas, aki a maga élénk módján már készülődött is, hogy
együtt induljanak. – Magamra vállaltam a hírnök feladatát, és
továbbra is együtt fogok működni. Na, ne vegye a szívére annyira
az ügyet, asszonyom. Jóllehet a szerencsétlenség elég nagy, de
még nagyobb is lehetett volna. A szégyent végül is el lehet háríta-
ni…

– Jöjjön, doktor – szólt közbe mogorván az öreg. – Aki itt vi-
gasztalni akar, az üres szalmát csépel.

Odabiccentett a feleségének és gyorsan kiment. A kisöreg kö-
vette, bal kezével hadonászva, miközben jobbjában a bottal látha-
tatlan ellenség ellen küzdött.

Némán lépkedtek a népes utcán, egyikük sem tartotta szüksé-
gesnek, hogy folytassa a félbeszakadt beszélgetést.

Az öregember járása nehézkesnek tűnt. Lehorgasztott fejjel
lépkedett, úgy érezte, hogy agyonnyomja gondjának terhe.

A nyugdíjas azonban elmélkedett, hogy találhat-e valami vi-
gaszt az idős házaspár számára. A saját szívében érezte keserű
fájdalmukat.

Így érkeztek az ékszerész házához, és amint Mathias mester ott
állt a férfi előtt, úgy érezte, hogy el kell süllyednie szégyenében.

Az ékszerész a boltjában fogadta őket. Meg akart szólalni, de
Mathias mester nem hagyta szóhoz jutni.

Az öregember lázas igyekezettel elmondta neki, hogy a doktor
mindenről részletesen beszámolt, és ő nem kívánja mindezt még
egyszer végighallgatni, kivéve, ha Stern úr olyasvalamit közölne
vele, ami elegendő lenne Rudolf felmentésére a vád alól. A bánat,
amit ez a fia okoz neki, a sírba fogja vinni, már elveszítette a re-
ményt, hogy meg fog javulni, de készen áll a kár megtérítésére,
hogy elhárítsa a szégyent becsületes nevéről, és elveszett fia szá-
mára lehetővé tegye a visszatérést.
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Az ékszerész megelégedetten bólintott és átadta azoknak az
ékszereknek a listáját, melyeket hiányolt.

– Kétezer-ötszáz tallér – mondta Mathias Bauerband, mélyen
felsóhajtva, miután futó pillantást vetett a listára. – Milyen szíve-
sen elveszíteném akár a dupláját is, ha mindezt meg nem történtté
tehetném!

Letelepedett egy székre, karjával megtámasztotta gondterhelt
fejét, és tompa mérgelődéssel maga elé bámult.

– A négyszeresét is elveszíthettem volna, ha nem lepem meg
a fickókat – fordult Stern a nyugdíjashoz. – A szép ezüstedényeim
teli voltak a legdrágább tárgyakkal, melyek elkészültek, és nyom-
talanul eltűntek volna számomra, hacsak ma reggel…

– De komolyan végiggondolta már, hogy tényleg a segédje
volt-e a felbujtó, azaz senki más, csak ő lehetett az, aki segített a
tolvajoknak a kulcsok megszerzésében? – szakította őt félbe
Beier.

– Senki más nem lehetett – mondta Stern olyan meggyőző-
déssel, hogy Mathias mester nem tudta türtőztetni magát, és fel-
emelve fejét, lelkének mély fájdalmával tekintett rá. – Természe-
tesen elgondolkodtam ezen, doktor úr, és néhány dolog feltűnt
nekem, amire korábban nem gondoltam. Bevallom őszintén, hogy
most már igencsak kétlem, hogy a festőnél talált drágakövek va-
lóban az én tulajdonom lennének. Erre most már nem mernék
megesküdni, sokkal inkább visszavonnám korábbi állításomat,
hogy lelkiismeretem megőrizzem egy olyan vétektől, amiért bűn-
hődnöm kéne.

– Hogyan? Azt hiszi, hogy azt a bűncselekményt is Rudolf
követte el? – kérdezte Mathias Bauerband.

– Igen, ez a véleményem, mert alapos okom van erre a gya-
núra.

– Akkor már régen bizalmatlanná kellett volna válnia vele
szemben, hiszen volt rá elég alkalma, hogy megfigyelje a fiamat!
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– Nem gondoltam rá, mert teljes bizalmam élvezte. A korábbi
években nagymértékben méltóvá vált erre a bizalomra, és én nem
sejtettem, hogy könnyelmű pályára tévedt. Kisebb megszakítá-
sokkal igen szorgalmasan dolgozott, és lelkiismeretes őszintesége
minden kétség fölé emelte őt. Milyen alapon válhattam volna
bizalmatlanná iránta, és figyelhettem volna meg házamban a többi
alkalmazott előtt? Hogyan sejthettem volna, hogy a becsületes
Bauerband mester fia erre a lejtős pályára tévedt, hiszen sohasem
kétkedtem benne. Csak néhány napja tűnt fel nekem zavart tekin-
tete, de kétségeimnek még mindig nem volt következménye. Most
persze már minden világos előttem. Azt hiszem, hogy Rudolf
néhány hazárdjátékos kezei közé került, talán valami szerető is
felbukkanhatott, aki kizsebeli. A pénzt, amit elvert, nem tudta
becsületes módon megszerezni, ezért ezzel a módszerrel próbál-
kozott.

– Ezt azért mégsem volna szabad feltételezni – mondta az
öregember nehézkesen összeszedve magát. – Ő túl okos ahhoz,
hogy ilyen kétes alakok társaságába keveredjen.

– Éppen azért, mert ő maga kétséges körülmények közé ke-
rült, szánta rá magát erre a merész lépésre. Más megoldást nem
talált. Ha a tolvajoknak sikerült volna meglépni a zsákmánnyal,
Rudolf nyugodtan várhatta volna, mi fog történni, gyanú nem
terelődött volna őrá. Mindenesetre kitervelhették a zsákmány
nyomtalan eltüntetését, a tolvajok éppúgy eltűntek volna. Ha a
meglőtt társuk szabad akaratából nem mondta volna meg a fia
nevét, részemről a legcsekélyebb gyanú sem merült volna fel.

– Azóta nem látta?

– Nem, ma reggel eredménytelenül vártam, hogy megjelenik.

– Akkor azt kívánom, hogy inkább fordítson hátat a hazájá-
nak.

– Igen, reméljük, hogy odakint kemény iskolában lesz része,
felismeri és megbánja vétkét – mondta a nyugdíjas, kopasz fejét
dörzsölgetve. Ez az egyetlen és utolsó remény, mely megtört szü-
leinek marad. Ha egyszer majd megbánóan hazatér, mint az elve-
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szett fiú a szentírásban, akkor apja az ő tiszteletére is lemészárol
egy borjút, és együtt fognak ünnepelni.

– Doktor, ki tudna ilyesmiben reménykedni! – sóhajtott fel
Mathias mester.

– Egyetlen vétkest sem szabad elveszíteni mindaddig, míg
nyitva áll előtte a bűnbánat útja, mindaddig, amíg tudomása van
olyan emberi szívről a földön, mely érte dobog – mondta komo-
lyan a kisöreg. – Én még nem tekintem őt elveszettnek, rossz tár-
saság terelte őt vétkes útra, és minden bizonnyal meg fog javulni,
ha ez a társaság már nem veszi őt körül.

Mathias Bauerband mélyen felsóhajtva letette az asztalra az el-
rabolt tárgyak jegyzékét, amit eddig a kezében tartott.

– Meg fogom téríteni a kárát – fordult az ékszerész felé. A
drágakő értékét is megtérítem, ha be tudja bizonyítani nekem,
hogy Rudolf lopta el. Szívből megköszönöm, hogy tekintettel volt
rám. Köszönetemmel kérhetem egyúttal további hallgatását is?

– Nem fogom leleplezni a meglőtt tolvaj vallomását – mondta
Stern, aki nagyon megörült annak, hogy a kára megtérül. Ön vi-
szont kérem, tartsa természetes reakciómnak, hogy házam a fia
előtt a továbbiakban zárva marad. A fiatalúrnak arról is le kell
mondania, hogy ajánlólevelet adjak neki, hiszen elbocsátásának
okát nem hallgathatnám el, ha ki kellene állítanom egy ilyen do-
kumentumot. Véleményem szerint jól tenné, ha odakint a nagyvi-
lágban keresne valahol állást. Ha szorgalmas, és igyekszik tisztes-
ségesen viselkedni, szorgalmával és ügyességével még viheti va-
lamire.

Az öregember bólintott ezekhez a szavakhoz, mint valaki, aki
gondolatban távol van, de kötelességének érzi, hogy egy gesztus-
sal jelezze egyetértését az elhangzottakkal.

– Nem remélem, hogy egyhamar viszontláthatom őt – vála-
szolta. Ha azonban ez mégis megtörténne, akkor megpróbálom
felébreszteni szunnyadó lelkiismeretét, és olyan utat mutatni neki,
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melyen feltétlenül végig kell haladnia, ha el akarja nyerni megbo-
csátásunkat.

Miközben mindezt elmondta, már kifelé tartott a boltból. A
nyugdíjas által követve kilépett az utcára, és még mindig úgy
érezte, mintha egy nehéz, gonosz álom tartaná fogva értelmét.

Most nem volt olyan hangulatban, hogy meglátogassa Rózsi-
kát, ezenkívül azt is kötelességének tartotta, hogy hazatérjen,
megnyugtassa és vigasztalja feleségét.

Remélte, számára elegendő vigasz lenne, ha családja körében
megbeszélhetné a történteket, elmondhatná bánatát és gondjait.
Nem gondolta, hogy Rudolf már elhagyta a várost. Arra kérte a
nyugdíjast, kutasson a fiatalember után, amennyire erejéből telik,
és közölje vele, ha biztos nyomra talál.

– Higgye el nekem, ha olyan hírt kapnék, hogy meghalt, lel-
kem súlyos tehertől szabadulna meg – mondta, miközben kezet
nyújtott a kisöregnek, hogy elbúcsúzzon tőle. – Nem vigasztalt
meg az, amit ön és az ékszerész mondott nekem. Számomra Ru-
dolf halott, nem tudom átadni magam annak a reménynek, hogy
valaha is belátja vétkét, megbánja azt, és meg fog javulni. Talán
az apai szigor nádpálcájával el lehetne érni. Odakint viszont ma-
gára lesz hagyva, zátonyra futhat, és alámerülhet.

A nyugdíjas egyet nem értve ingatta a fejét, de mibe is kezd-
hetett volna, hogy ellentmondjon ennek az igencsak indokolt ag-
godalomnak? Bensőséges részvéttel tekintett az öregember után

Amaz pedig mint egy részeg, imbolyogva haladt lefelé az ut-
cán. Haragja, melyet Rudolf iránt érzett, egyre inkább dühhé fo-
kozódott. Képes lett volna megfojtani, annyira elkeseredett volt
ebben a pillanatban.

A két betörő neve nem hangzott el. Beier kétségtelennek tar-
totta, hogy azokról a csavargókról van szó, akik a házában laktak.

– Wiedemann asszony adhatna talán némi felvilágosítást ró-
luk, hiszen lehetséges volt, hogy így nyomra akadhat, ami lehető-
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vé teszi a menekülő fiú visszaterelését apja házába és annak nád-
pálcája alá.

A kisöreg mindig is gyors volt elhatározásainak végrehajtásá-
ban, és máris ott volt a házában, mielőtt a dolgot komolyan végig-
gondolta volna.

Mivel Wiedemann asszony ajtaját zárva találta, így betért a kis
hercegnő szobájába, hogy ott várja be az öregasszony visszatértét.

Első pillantása Hermannra esett, aki, úgy vélte, éppen arra ké-
szült, hogy hosszú időre búcsút vegyen a lánytól, és mivel előző
este Mathias mesterrel beszélt, és ennek a beszélgetésnek a során
megtudta, hogyan állnak itt a dolgok, most egyre inkább úgy vél-
te, hogy a fiatalember elhatározta, engedelmeskedni fog apja pa-
rancsának és felbontja jegyességét Rózsikával.

Ez a vélekedése gyorsabban hajszolni kezdte ereiben a vérét,
de még időben eszébe jutott, hogy nincs joga beavatkozni ebbe az
ügybe, és felelősségre vonni a fiatalurat.

Közben úgy tűnt, hogy Hermann tart ettől, mivel igyekezett el-
hagyni a szobát, és pillantása, amit a kisöregre vetett, elhaladva
mellette, semmi esetre sem volt alkalmas arra, hogy megnyugtassa
a nyugdíjas felizgatott kedélyét.

Azonban az a szívélyesség, amivel Róza fogadta, csendes de-
rűje és kedves, megelégedett mosolya, amely oly hosszú idő után
ma ismét játszadozott ajkai körül, gyorsan elterelték Beier aggo-
dalmát.

Elmondta neki, hogy Wiedemann asszonnyal óhajt néhány szót
váltani, és itt szeretné bevárni, míg hazaér, ha Rózsika kisasszony
ezt megengedi neki, és miután megkapta ezt az engedélyt, vele
szemben leült egy székre, hogy ártalmatlanul és kötetlenül telje-
sen felesleges dolgokról kezdjen csevegni vele.

Nagybátyja bánatát elhallgatta előtte. Nem tudta, hogyan érin-
tené az öregembert, ha a lány megtudná fiának eltévelygését, de
azt is tudta, hogy a lányt minden érdekli, ami a rokonait érinti, és
nagybátyja bánata őt is elszomorítaná. Még mindig elég korán
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volt, ha Mathias mester saját maga, vagy Helene számol be neki a
történtekről, nem akarta magára vállalni a rémhírterjesztő szere-
pét, bármennyire is előnyös volt számára némely vonatkozásban.

Nagyon örült a lány derűs kedvének. Elragadtatással nézett
nagy, sötét szemeibe, és azt kérdezte saját magától, vajon mi lehet
az oka ennek a mai vidámságnak. Vajon már nem nyomasztják
apja miatti gondok? Talán annyira sziklaszilárdan hisz benne,
hogy az esküdtek felmentése mellett fognak szavazni? Vagy talán
Hermann azzal a hírrel érkezett, hogy apja beleegyezett a jegyes-
ségébe? Ezt nem kérdezhette meg, hiszen a lány nem tudhatta
meg, hogy Mathias mester beavatta őt a bankár fiához fűződő
kapcsolatának titkába.

Ha tudta volna, hogy a lány miért is volt olyan derűs! Ha eb-
ben a pillanatban fellebbenthette volna a fátylat, mely mögött a
kutakodó emberi tekintet bepillantást nyerhet a jövőbe!

Kétségtelenül, ha megsejthette volna, súlyos gondokat és ál-
matlan éjszakákat előzhetett volna meg a lánynak és családjának.

A kis hercegnő szorgalmasan hímzett tovább, miközben Beier
beszélgetett vele, bár semmit sem kívánt jobban, mint a sarokba
hajítani a hímzést és nekilátni az elutazás előkészületeinek, amire
még ma este sor fog kerülni.

A felét sem értette meg annak, amit a kisöreg mondott neki,
csak arra gondolt, milyen kifogással tudná távozásra bírni.

Végül letette a tűt, rájött arra, amit keresett, és most csak azon
csodálkozott, hogy ez nem jutott előbb eszébe.

– Még ma felkerestem volna, ha nem részesülök abban a sze-
rencsében, hogy a lakásomon láthatom – mondta halkan, mintha
attól tartana, hogy a vendégén kívül más fül is hallhatná a titkot. –
A gyakornok úr arra kért, hogy kutakodjak unokahúgomnak von
Wollheim úrhoz fűződő kapcsolata után.

– Való igaz – szólt közbe élénken a kisöreg. – Az uraság tény-
leg érdeklődik Eleonóra kisasszony iránt.
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– Valóban?

– Úgy, ahogy mondom.

– Ó, akkor nagyon sajnálom őt!

– Én is, de mit számít ez?

– Azt hiszem, csak azért fordult hozzám ezzel a kéréssel,
mert úgy véli, hogy von Wollheim úr egy szélhámos.

– Kétségtelenül ez a véleménye – bólintott a nyugdíjas nagy
igyekezettel. – Ma reggel arról beszélgettünk a fiammal, a hatóság
csak különböző információk beérkezésére vár, hogy leleplezze a
szélhámost. Ráadásul úgy vélik, hogy az illető az idegen hölggyel,
Wilde kisasszonnyal is kapcsolatban van.

Rózsika emlékezett arra, amit a vőlegényétől hallott, és kény-
telen volt védekezni bácsikája vádaskodásától. A nyugdíjas sza-
vaiban ennek igazolását látta.

– Eleonóra már eljegyezte magát Wollheimmel – mondta a
lány, és mintha máris megbánta volna, hogy ezt elárulta, így gyor-
san még hozzáfűzte: – Ezzel kapcsolatban szigorú diszkréciót
kérek, doktor úr.

– Magától érthető, természetesen – biztosította őt a kisöreg,
kopasz fejével biccentve, miközben tubákos szelencéjének fedelét
polírozta. – Semmi esetre sem fogjuk felhasználni ezt az informá-
ciót, nehogy önnek kellemetlensége legyen miatta. Úgy, úgy, tehát
már ilyen messzire jutottak? És a szülők beleegyezésével?

– Nem. A szülők a szép, viruló lányt arra akarják kényszerí-
teni, hogy hozzámenjen egy köszvényes aggastyánhoz, pusztán
csak azért, mert ezt az illetőt von Bentheim bárónak hívják.

– Ah, tehát ez a nemesi voltára büszke anya műve?

– Úgy bizony.

– És akkor most mi van?
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– Ez a terv annyira elkeserítette Eleonórát, hogy azonnal,
hosszas megfontolás nélkül igent mondott a földbirtokosnak.

– Hm, ennek súlyos küzdelem lesz a következménye, feltéte-
lezve, hogy von Wollheim úr valóban egy lovagi birtok tulajdono-
sa, és nem egy szélhámos, amit a hatóság állítólag megszimatolt a
személyében.

– A küzdelem elől ki akarnak térni, és titokban, Angliában
akarnak összeházasodni.

A kisöreg úgy megdöbbent a hallottakon, hogy kézfejéről le-
pergett a tubák, amit éppen az orrához emelt.

– Tehát titokban elmenekülnének?

A kis hercegnő helyeslőn bólintott.

– Tud valami közelebbit is? Kedves, drága gyermekem, ne
hallgasson el előttem semmit! Gondolja meg, hogy a szép, gya-
nútlan lány egy tátongó szakadék előtt áll, és csak mi ketten va-
gyunk képesek arra, hogy megóvjuk őt a zuhanástól.

A nyugdíjas e szavai közben közelebb húzódott hozzá. Okos,
hűséges szemeivel kérlelve nézett a lányra, és lázas feszültséggel
várta a válaszát.

Bárcsak látta volna Rózsika ebben a pillanatban azt a szakadé-
kot, amely előtt saját maga állt!

– Hermann épp az előbb mondott el nekem mindent – vála-
szolta vonakodva. Nem tudom, hogy az ön aggodalma…

– Megalapozott, ebben nyugodt lehet – vágott szavába a kisö-
reg. – És ha nem is lenne az, már azzal is jót tenne az ember, ha
ezt a titkolt menekülést meghiúsítaná, ami foltot fog ejteni unoka-
húga jó hírén.

Rózsika persze a saját helyzetére gondolt, de az ő menekülése
nem fog foltot ejteni a becsületén, hiszen az apja megmentéséért
történik.
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– Tegnap este, szüleivel történő heves összetűzést követően
Eleonóra elhatározta, hogy Angliába szökik a földbirtokossal.

– Mikor? Mikor?

– Holnap délután.

– Akkor még van elég időnk.

– Eleonóra holnap délután a bátyjával D.-be utazik, ott vár rá
a földbirtokos.

– Lám, lám, milyen ravasz! – kiáltott fel a nyugdíjas, hevesen
hadonászva kezeivel.

– Ők ketten D.-ből gyorsvonattal utaznak tovább, Hermann
pedig visszatértekor azt fogja mondani a szüleinek, hogy Eleonóra
a barátnőjénél maradt. De édes istenem, milyen ostoba vagyok,
hogy mindezt elárultam! Hermann ezt sohasem bocsátaná meg
nekem, ha megtudná.

– Ne aggódjon, nem fogja megtudni! – igyekezett megnyug-
tatni a kisöreg a lányt. – A szökést meg kell hiúsítani, de ennek
úgy kell megtörténni, hogy a legcsekélyebb gyanú se terelődhes-
sen önre.

– Hermann azonnal azt fogja gondolni, hogy az árulás csak
tőlem származhat.

– Nem, nem, bízzon csak meg bennem, hálátlanság lenne, ha
ilyen kellemetlenségnek akarnánk kitenni. Egyébként az ön vőle-
génye később igen megelégedett lehet azzal, hogy a szökés meg
lett hiúsítva, hiszen von Wollheim úr minden valószínűség szerint
egy szélhámos, a rendőrség már kiszimatolta ezt.

A kisöreg felemelkedett, már nem volt nyugta a parányi szobá-
ban, beszélnie kellett a fiával, terveket kellett szövögetnie, rövi-
den mondva hirtelen annyi gondja támadt, hogy más ügyekre már
képtelen volt figyelmet fordítani.



406

Még egyszer megígérte a kis hercegnőnek, hogy semmi olyat
nem tesz, ami kellemetlenséget okozhatna neki, aztán sietősen
távozott, hogy felkeresse a fiát.

Odakint a lépcsőn Wiedemann asszonnyal találkozott, és iz-
galmában nem vette észre, hogy a nő milyen hevesen megrémült,
amikor ránézett, ami más körülmények között minden bizonnyal
feltűnt volna neki.

Csak ekkor, amint maga előtt látta az asszonyt, jutott eszébe
ismét, hogy miért is jött el ebbe a házba. Megkérdezte, hogy a két
csavargó kiköltözött-e, és nem tudná-e megmondani, hol találhat-
ná meg őket, és amint az öregasszony erre a kérdésre nemmel
válaszolt, még arra sem fordított gondot, hogy további kérdéseket
tegyen fel neki. Elsietett mellette, és néhány másodpercen belül
már el is tűnt a szemei elől.

Wiedemann asszony fejét csóválva folytatta útját, és betért a
kis hercegnő szobájába. A kisöreg izgatottsága nagyon nyugtala-
nította. Attól tartott, Rózsika elárulhatta neki, hogy mire készül, és
súlyos kő esett le a szívéről, amikor a lány nyílt őszinteséggel
elmondta neki, hogy a nyugdíjasnak fogalma sincs elhatározásá-
ról, és rajta, a barátnőjén, valamint a vőlegényén kívül senki más-
sal nem beszélt erről.

Beier izgatottságának okáról fogalma sincs. Bármekkora is volt
bizalma az asszony iránt, mégsem merte közölni vele az árulást,
melyet jegyese ellen követett el. Szégyellte magát a vallomása
miatt, és egyidejűleg bosszantotta, milyen ostoba volt, hogy kife-
csegte a rábízott titkot.

Wiedemann asszony a szokatlan izgalom okát a csavargókkal
kapcsolatos kérdésben látta, Rózsikának pedig érdekében állt,
hogy megerősítse ezt a véleményét.

Az utazásról és a hamburgi örömteli viszontlátásról beszélget-
tek, és azokról a veszélyekről, melyeknek a szökevény ki van téve
mindaddig, míg fel nem jut a hajóra, és el nem indulnak. Minde-
közben Rózsika összecsomagolta szerény holmiját, amit magával
szándékozott vinni.
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A kis hercegnő nem vette észre a némber gonosz tekintetét,
csak lágy hangjára figyelt, és úgy gondolta, boldog lehet, hogy
egy ilyen hűséges, részvétteljes barátnőre talált.

Megbízta, adja át szívélyes üdvözletét Mathias bácsikájának és
a többi rokonának, megígérte, hogy Hamburgból írni fog neki, és
a távolban is meg fogja őrizni szeretett emlékét, és kifejezte re-
ményét, hogy egykor majd férje kíséretében visszatérhet és akkor
minden bizonnyal lesz rá alkalom, hogy meghálálja a nehéz napok
során tanúsított barátságát, és ilyen kötetlen csevegés közben
folytatta előkészületeit az útra.

Az öregasszony estig nála maradt, nem tágított mellőle, és fá-
radhatatlanul igyekezett megerősíteni a lány elhatározását annak
ellenére, hogy tudta, erre semmi szükség sincs. Többször is el-
mondta neki, hogy a fogoly számára nincs más menekülési lehető-
ség, mint a szökés, hiszen már az egész városban arról a kérvény-
ről beszélnek, amit a vádlott családja nyújtott be, aminek célja
nem kevesebb, mint a festő ideggyógyintézetbe juttatása. Ha fel-
mentenék, nagy biztonsággal számítani lehet rá, hogy a bíróság
haladéktalanul átszállíttatja egy ideggyógyintézetbe, és egy ilyen
intézményből teljesen lehetetlen megszökni.

Mindezt azért mondta el, hogy a gyanútlan lány szívében gyű-
löletet keltsen a családja ellen, és ezt a célját el is érte. A kis her-
cegnő fel volt háborodva azon, hogy Mathias bácsikája fivérével,
a bankárral szövetkezett és annyira szívtelen és lelkiismeretlen,
hogy képes volt nevét adni egy ilyen beadványhoz.

XXII.

Mathias Bauerband nem talált nyugalmat és vigaszt. Feleségé-
nek kétségei, melyekbe a kétségbeesés erejével kapaszkodott, nem
térítették őt más véleményre. Meg volt győződve fia vétkességé-
ről, és meggyőződését semmi kétség sem rendíthette meg.
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Konrád osztozott meggyőződésében. Úgy gondolta, tovább
már nem hallgathatja el apja előtt felfedezését a gyújtogatás éj-
szakáján.

Beszámolója tovább fokozta az öregember bánatát, aki már
csak azt kívánta, hogy még egyszer viszontláthassa elveszett fiát,
és könnyek között arra kérje, a továbbiakban olyan úton járjon,
hogy bűnét megbánhassa és kiengesztelje megtört szüleit.

Konrád és Helene vőlegénye minden kocsmát végigjártak, de a
menekülőnek nem bukkantak a nyomára. Mathias mester ennek
ellenére nem akarta elhinni, hogy már elhagyta a várost.

Pénz nélkül nem indulhat messzi útra – vélekedett. Valószínű-
leg egy biztonságos rejtekhelyen várja ki a betörés következmé-
nyeit, és amikor rájön, hogy semmi veszély nem fenyegeti, elő fog
kerülni, hiszen nem tudhatja, hogy a lelőtt csavargó a halála előtt
részletes vallomást tett. Biztonságban fogja ringatni magát, ha a
rendőrség nem nyomoz a tettestársai után.

Ezzel a véleményével magára maradt, a hozzátartozói nem ér-
tettek egyet vele, de ennek ellenérre makacsul kitartott mellette.
Úgy vélte, egy belső hang azt súgja neki, hogy hamarabb fogja
viszontlátni a fiát, mint gondolná.

Délután elvitte a pénzt az ékszerésznek. Ezúttal a kis hercegnőt
is meg akarta látogatni, de a ház kapuja előtt, ahol a lány lakott,
mégis visszafordult, mert ebben a felizgult hangulatban nem akart
megjelenni a lány előtt.

Aztán a nyugdíjast akarta meglátogatni, de a kisöreget nem ta-
lálta otthon, és tulajdonképpen örült is annak, hogy ez a látogatás
is elmaradt, úgyis csak egy kínos beszélgetésre kerülhetett volna
sor.

Így végül súlyos gondjaival hazatért, de még utolsó vigaszáról
is le kellett mondania, melyet munkájában találhatott volna, mert
képtelen volt dolgozni.

Az este lassan telt el. Anya, Konrád és Helene a szomorú ese-
ményről beszélgettek, valamennyien azon igyekeztek, hogy fény-
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sugarat fedezzenek fel a sötét éjszakában. Abban bíztak, hogy
Rudolf az idegenben fájdalmasan meg fogja tapasztalni, mi lett a
következménye könnyelműségének, és meg fog javulni.

Mathias mester gondolataiba mélyedve némán üldögélt karos-
székében. Képtelen volt felismerni a csillagot, melyre hozzátarto-
zói reménykedve pillantottak fel. Számára egyre sötétebb lett az
éjszaka, és ha tekintete áthatolt ezen az éjszakán, távolban a bör-
tönt pillantotta meg, melynek falai mögött elveszett gyermeke
szenvedett. Vérző szívét olyan szemrehányásokkal kínozta, me-
lyek nem voltak jogosak.

Hol azzal vádolta magát, hogy túl szigorú volt ezzel a fiával
szemben, majd azért tett szemrehányást magának, mert túl lazán
és hanyagul kezelte őt, és túl keveset foglalkozott vele.

Valójában azonban ugyanolyan szigorral, jóindulattal és sze-
retettel nevelte őt, mint a többi gyermekét, akik valamennyien
örömet szereztek neki.

Rudolf barátai között sem talált senkit, akiről azt állíthatta vol-
na, hogy rossz hatással volt rá. Olyan rejtéllyel állt szemben,
amelyre nem talált megoldást.

Talán a festő vezethette erre a pályára? Ezt sem találta megfe-
lelő magyarázatnak. Rudolf talán két-három alkalommal találkoz-
hatott nagybátyjával. Nem volt feltételezhető, hogy ilyen rövid
barátságban lehetne keresni eltévelygésének okát.

Anya és Helene már nyugovóra akartak térni, Konrád is kime-
rült volt a napi fáradalmaktól és a rossz hangulattól, Mathias
mester azonban elutasítóan, szinte rosszallóan rázta a fejét, amikor
arra kérték, hogy ő is pihenjen le.

Képtelen lenne aludni, válaszolta. Tovább akar üldögélni, míg
nem érzi, hogy le kellene feküdnie. Olyan makacsul ragaszkodott
ehhez, hogy a többiek kénytelenek voltak sorsára hagyni, még
Konrád ajánlkozását is visszautasította, aki fáradtsága ellenére
vele akart maradni.
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Az öregember ismét elmerült borús gondolataiban. Lelki sze-
mei előtt elvonultak Rudolf gyermekkori képei, és kutakodva
nézte azokat, vajon talál-e arra utaló jeleket, melyek későbbi elté-
velygéséhez vezethettek de, a kritikusan szemlélt képek között
egyet sem talált, melyek megoldást jelenthettek volna a sötét rej-
télyre. Rudolf mindig szófogadó gyerek, szorgalmas tanuló volt,
becsületes, nyíltszívű természettel.

Persze tagadhatatlan volt, hogy fiatalon is nagyon kedvelte a
szórakozást, már annak idején is alkalmanként titokban fel-
felbukkant az egyik kocsmában, apja háta mögött glaszékesztyűt
viselt és dohányzott, de ki ne tette volna meg ezt fiatal suhanc-
ként? Talán jobb lett volna számára, ha apja ezeket a szülői elvá-
rás elleni kisebb vétkeket szigorúan megbüntette volna, azonban
Mathias mester visszaemlékezett saját ifjúságára, és ő is okozott
annak idején némi bosszúságot a szüleinek.

Rudolf csak a múlt évben került a léha pályára. Bauerband
mester még pontosan emlékezett arra a napra, amikor első ízben
tett ezért szemrehányásokat a fiának. Attól a naptól kezdve a fia-
talember csak bosszúságot és gondot okozott szüleinek, de a
mester némán túltette magát ezen, hiszen ő is azon az ostoba vé-
leményen volt, hogy a fiatalságnak ki kell tombolnia magát. Azzal
nyugtatgatta magát, hogy Rudolf le fog térni erről a pályáról, ami-
kor nála is bekövetkezik az élet komolyabb oldala. Remélte, hogy
a fiatalember nemsokára arra fog gondolni, hogy megalapozza
saját családi fészkét, és ezzel egyidejűleg a komolyság is ébredez-
ni fog benne.

Most mégis kénytelen volt felhagyni ezzel a reménnyel, és
gyermekét olyan szakadék előtt látni, ahonnan képtelen volt
megmenteni!

Az öregember kezeibe temette arcát, és mély, fájdalmas sóhaj
szakadt fel összeszorult kebléből. Ebben a pillanatban átcikázott
lelkén az óhaj, hogy gyermeke inkább a fű alatt feküdne.
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A holtat meggyászolhatná, megőrizhetné szeretett emlékét, a
bűnözőre viszont haragudnia kell, neki nem bocsáthatja meg a
búbánatot, amitől úgy érezte, hogy megszakad a szíve.

Mathias mester hirtelen felkapta a fejét. Az ajtó felé nézett és
hallgatózni kezdett. Úgy tűnt, mintha odakint halk lépteket hallott
volna.

Már elmúlt éjfél, a falióra mutatói fél egyet mutattak.

Csak nem az egyik lépcsőfok reccsenését hallotta?

Az öregember felemelkedett, hiszen tudta, hogy elveszett fia
vissza fog térni, és most le akart számolni vele.

Halkan kinyitotta az ajtót, és felment a lépcsőn. Határozottan
hallotta, hogy odafent bezártak egy ajtót.

Rudolf hálószobájának ajtaján bekopogott, de válasz nem ér-
kezett. Még egyszer kopogott, aztán gyorsan elővette a ház min-
den zárját nyitó mesterkulcsot a zsebéből, amit mindig magánál
tartott, és a következő pillanatban ott állt a fiával szemben.

Szinte megrémült a fiatalember sápadt, zavart arcának láttán,
aki nem is sejtette, hogy arca a bűn és rossz lelkiismeret nyomait
viselheti. Látszólag közömbösen és ártatlanul szólalt meg, kezével
tömör, göndör hajába túrva:

– Ah, te vagy az? Nem tudtam, ki lehet ilyen későn…

– Igen, én vagyok – vágott szavába Mathias mester, nehezen
elfojtott haraggal. – Ne is próbálj valamiféle álarc mögé bújni!
Többé nem tudsz becsapni és átverni. Hol voltál ma egész nap?

A fiatalember lassan elfordította arcát. Nem tudta elviselni az
izzó tekintetet, mely áthatóan figyelte.

– Egy régi, gyerekkori barátommal találkoztam – válaszolta
kitérően. – Ezért nem jöttem haza ebédelni.

Mathias Bauerband kénytelen volt felismerni ebből a válasz-
ból, hogy a fia csak egy részét tudja annak, ami az ékszerész há-
zában történt.
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– Stern úrnál nem voltál? – kérdezte.

– Értem küldött valakit? – válaszolta Rudolf, hirtelen felkap-
va a fejét.

– Nem érted, hanem énértem küldött! – mondta az apja, min-
den szót élesen kihangsúlyozva. – Nem voltál nála, a rossz lelki-
ismereted távol tartott a házától.

– Már mondtam, hogy egy barátom…

– Spórold meg a hazudozást! – szakította félbe Mathias mes-
ter, fenyegető hangon. – Ó, egek! Megérdemelnéd, hogy előve-
gyem a korbácsot és elverjem vele a hátadat. Mindent tudok. A
bűnöző, akit az ékszerész lelőtt, részletes vallomást tett, mielőtt
kilehelte a lelkét.

Rudolf megragadta az egyik széket, kénytelen volt megtá-
maszkodni, mert a térdei nem akarták megtartani.

– Beismerte, hogy a bűncselekménynek te voltál a felbujtója,
és viaszlenyomatot adtál neki a kulcsokról, és az ékszerész csak
rám való tekintettel nem tett feljelentést a rendőrségen erről a
vallomásról.

– Ez hazugság! – kiáltott fel a fiatalember, merev, kifejezés-
telen tekintettel változatlanul az apjára meredve. – Semmit sem
tudok az egész történetről…

– Megtérítettem az ékszerész kárát – folytatta Mathias mes-
ter, azt a látszatot keltve, mintha nem is hallotta volna a közbe-
szólást. – Hallgatni fog, miattam, annak ellenére, hogy joga és
kötelessége lenne, hogy ingyen szállást biztosítson neked egy
zárkában. Részvételed a betörésben nem az egyetlen bűncselek-
mény. Ha félrehúznánk a fátylat a közelmúltról, még más dolgok-
ról is beszélni kéne. Stern most már azt is tudja, hogy ki volt az,
aki a bolti pénztárát fosztogatta és lopkodta az aranyhulladékot.

Rudolf ábrázata földszínűvé vált, alsó ajkát fogai közé szorí-
totta, véres szemei egyre inkább kidülledtek. Nem félelem, hanem
a düh volt, ami ebben a pillanatban magával ragadta. Azon dü-
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höngött, hogy az ékszerész kíméletlenül beszámolt minderről az
apjának.

– Stern egy bizalmatlan, zsugori szélhámos! – mondta rekedt
hangon. – Megrágalmazott, lopással gyanúsított engem azért,
hogy pénzt zsaroljon ki belőled.

– Amit állított, az az igazság – válaszolta Mathias mester ha-
tározott hangon. Tagadásod csak fokozza a bánatot, amit eltévely-
géseddel okoztál nekem. Inkább kedvemre lenne, ha beismernéd a
vétked. Nem a vizsgálóbíró, hanem az apád követeli tőled a beis-
merő vallomást. A gyújtogatást sem vallottad be, ami a házamban
történt!

– Ah, Konrád ezzel is engem gyanúsít? – vetette közbe Ru-
dolf gúnyos hangon. – Tudom, mindig is tüske voltam a szemé-
ben…

– Isten bárcsak úgy akarta volna, hogy te is olyan legyél, mint
Konrád bátyád, hogy örülhetnék minden gyermekemnek! De épp
úgy, mint ahogyan nincs tökéletes boldogság, felhőtlen öröm sincs
a földön. Te vagy a sötét felhő, mely elvonul életem napsugara
előtt. Idő előtt sírba fogod juttatni a szüleidet, és még haláluk után
is szégyent fogsz hozni becsületes neveikre. De hagyjuk ezt! –
folytatta az öregember, kérges kezével végigsimítva homlokán. –
Mi haszna annak, ha mindezt elmondom neked! Nem fogsz meg-
javulni, csak a büntetéstől való félelem, és nem a megbánás fog
téged simulékonnyá tenni. Stern úgy véli, hogy azt a lopást is te
követted el, amivel a nagybátyádat gyanúsította. Most én kérde-
zem tőled, hogy indokolt ez a gyanú?

– Nem! – kiáltott fel a fiatalember nyersen.

– Valld be az igazságot! Fontold meg, hogy apád egyik fivér-
ét gyanúsítják ezzel a bűncselekménnyel, és talán el is ítélik, ha-
csak…

– Mit követelnek tőlem – fortyant fel Rudolf dacosan. –
Olyan bűncselekményt kéne beismernem, amit másvalaki követett
el, pusztán azért, hogy ezt a másvalakit megvédjem a büntetéstől?
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– Az igazságot kell beismerned, semmi mást! A drágakövek
árát meg fogom téríteni, Stern becsületszavát adta nekem, hogy
hallgatni fog.

– És ezzel lépre csalt téged – gúnyolódott Rudolf, miközben
igyekezett elkerülni apja tekintetét. – Azt én nem tudom, hogy a
bácsikám vétkes-e, vagy sem, csak azt tudom megismételni, hogy
nincs semmi beismerni valóm.

Mathias mester fenyegetően felemelte az öklét és hadonászni
kezdett vele a fia felé, akinek tartása egyre dacosabb és kihívóbb
lett, de aztán mélyen fellélegezve kezét leeresztette a háta mögé,
és fel-alá járkálással igyekezett leküzdeni ingerültségét.

– Nem vizsgálhatom, hogy mekkorát vétkeztél – mondta egy
idő után. – Óhajom és reménységem kudarcba fullad a makacssá-
godon. Mit segít nekem, ha elkezdek panaszkodni és jajveszékelni
miatta. Könyörgésem és könnyeim éppoly kevésbé fognak meglá-
gyítani, mint figyelmeztetésem és szemrehányásom. Nézd, ha
megbánóan odajöttél volna hozzám, ha beismerted volna vétkei-
det, és elnézést kértél volna tőlem, akkor a karjaimba zártalak
volna, és szívből megbocsátottam volna neked. Most azonban
kénytelen vagyok felismerni, hogy a szíved megátalkodott, kedé-
lyed megkeményedett, és ez a felismerés megfoszt engem utolsó
reménységemtől. Mi keresnivalód van neked még a szülői ház-
ban? Ez már nem otthon a számodra, a bűnbánat nélküli bűnözőt a
továbbiakban már nem ismerem el a fiamnak.

Egy álnok vonás suhant át a fiatalember arcán, egy olyan vo-
nás, mely egyértelműen arról árulkodott, hogy valóban bűnbánatra
képtelen, megátalkodott ember lett belőle.

– Ilyen körülmények között nem fogok itt maradni – vála-
szolta. – Mindenfelől rágalmaznak, még a saját fivérem is fegy-
verként használja ellenem a rágalmazást, hogy kiszorítson a szülői
házból. Ha az a bűnöző azt állította, hogy tőlem kapta a kulcsok
viaszlenyomatát, akkor azt személyes bosszúból tette…

– Ne védekezz! – vágott szavába Mathias mester, fokozódó
haraggal. – Meggyőző érveket kaptam a vétkességedről, és nem
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fog sikerülni, hogy lerázd magadról azokat. Ha csak a szégyenér-
zet akadályozna abban, hogy bevalljad, de nem erről van szó, ez
már konokság, és éppen ezért veszítettem el minden bizalmam
irántad. Most mihez akarsz kezdeni?

– Kivándorlok.

– Rendben van, megengedem, hogy szabad akaratod szerint
cselekedjél. Odakint talán rá fogsz jönni, hogy mit veszítettél el,
talán vissza fogsz vágyódni és megbánod, hogy nagy bánatot
okoztál a szüleidnek. Ha más, bűnbánó emberként térsz vissza,
ismét meg fog nyílni előtted a szülői ház, a makacs bűnöző előtt
viszont zárva marad. Igyekezzél munkához jutni, soha ne adj teret
gonosz, haszontalan gondolatoknak, imádkozzál és dolgozzál, és
légy erős a kísértésekkel szemben! Ha mindezt megteszed, ko-
moly ismeretekhez fogsz jutni. Ha azonban a könnyelműség és
bűnözés útjára lépsz, akkor börtönben fogod befejezni az életed.
A világ nyitva áll előtted, számtalan út vezet végig rajta, és csak
rajtad múlik, hogy képes leszel-e irigylésre méltó egzisztenciát
teremteni magadnak, vagy elsüllyedsz a mocsárban. Szállj ma-
gadba, Rudolf, vizsgáld meg komolyan, mire vagy képes, és mérd
fel, hogyan tudnád mérsékelni a múltadon esett sötét foltot. És ha
hibát követtél el azokkal a drágakövekkel, akkor tiszteld az iga-
zságot, és ne maradj csendben, miközben miattad egy ártatlan
embert fognak elítélni.

A meleg, atyai hang ellenére, ahogyan az öregember mindezt
elmondta, még mindig gúnyos, dacos kifejezés ült Rudolf arcán.

– Nekem nincs mit jóvátennem, semmiért sem kell bűnhőd-
nöm, és semmit sem kell mérsékelnem – mondta, a fejét hátravet-
ve. Egyetlen szemrehányás, amit nekem tenni lehet, hogy az utób-
bi időben élveztem az életet, és ha ez bűnnek számít, akkor vét-
kesnek kell elismerni magam, mert így éltem. Az ékszerész gya-
núsítását visszautasítom. A kárát nem kellett volna megtérítened
neki, most komoly nehézségeid lesznek, ha vissza akarod kapni a
pénzed. Az, hogy ma nem jelentem meg nála…



416

– Elég legyen! – szakította őt félbe Mathias mester, akinek a
lelkében ismét feltámadt a harag. Minden szó, amit kiejtesz, tőr-
szúrásként találja el a szívem, mert a homlokodon látom, hogy
hazudsz. Isten óvjon utadon, a legjobbakat kívánom neked, min-
denekelőtt önismeretet és őszinte megbánást. Nehéz szívvel né-
zem távozásod, hiszen nem tudom, hogy milyen emberként fogsz
valaha visszatérni. Itt van ötszáz tallér. Ha takarékosan bánsz vele,
egy fél évig elég lesz, addig pedig bizonyára fogsz munkát találni.

Ezen szavai közben kinyitotta tárcáját, és néhány bankjegyet
tett az asztalra.

– Kénytelen voltam hozzányúlni megtakarított pénzemhez és
eladni néhány értékpapírt, hogy pénzt tudjak adni az ékszerésznek
és neked – mondta. Apád izzadtsága tapad a becsülettel megszer-
zett pénzhez, ezt ne feledd!

– Majd visszaküldöm, ha megkerestem ennyit.

Az öregember, aki már az ajtóhoz közeledett, megfordult,
őszinte arcán döbbenet tükröződött a gúnyos hang miatt, ahogyan
Rudolf gonoszul megválaszolta apja kérését.

– Ez a te tulajdonod, örökséged egy része – válaszolta, nehe-
zen összeszedve magát. – Úgy gazdálkodhatsz vele, ahogyan ked-
ved tartja. Az érdekedben mondtam, nem azzal a szándékkal,
hogy felhívjam a figyelmed arra, hogy vissza kell fizetned. Hol-
nap korán reggel útnak indulsz. Ha anyádtól el akarsz búcsúzni,
akkor tedd ezt megbánó vétkesként, ne ezzel a makacssággal,
amivel tőle is elrabolnád utolsó reménységét. A kapuig ki foglak
kísérni. Jó éjszakát.

Távozott. Rudolf hosszasan nézte az ajtót, amely mögött az
apja eltűnt. Egyre dacosabbá és ellenségesebbé váltak összeszorí-
tott ajkai körül játszadozó arcvonásai. Így maradt, míg a távolodó
léptek zaja elhalt, aztán az asztalhoz lépett, és lázas igyekezettel
megszámolta a bankjegyeket.

Betette azokat a tárcájába, majd utazótáskájába elkezdte bepa-
kolni ruháit és fehérneműit. Ezzel eltelt egy óra. A fiatalember
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ekkor fogta az égő gyertyát, és zajtalanul kinyitotta az ajtót. Egy
ideig hallgatózva megállt szobájának küszöbén, aztán kilépett.

Könnyed és fürge léptekkel, mit egy macska, kezében táskájá-
val leosont a lépcsőn, bement a lakószobába, és az ajtót gondosan
becsukta maga mögött. Hosszasan az ajtó mögött maradt, nyil-
vánvalóan azzal a szándékkal, hogy hallgatózzon, nem követte-e
valaki. Odakint csend volt, semmiféle zajt nem lehetett hallani.
Megelégedett vonások suhantak végig fakó, belső idegességtől
eltorzult arcán. Odalépett a szoba sarkában álló íróasztalhoz,
mellényzsebéből elővett egy kulcsot, és kinyitotta. Határozott
mozdulattal kihúzott egy fiókot, ebben voltak az értékpapírok és
bankjegyek, melyek apja vagyonát képezték. Nagy összegről volt
szó, a dokumentumoknak semmi értéke sem volt a menekülő
számára, ha jogos tulajdonosa közzé teszi, hogy ellopták. Rudolf
azonban mégiscsak magához vette azokat, teljesen kirámolva a
fiókot, és az ajkai körül játszadozó gúnyos mosoly elárulta, hogy
már tisztában volt vele, milyen módon tudja azokat felhasználni.

Összegöngyölte a papírokat. Túl sok volt ahhoz, hogy elfértek
volna kabátja zsebében, de amint megfordult, fivére lángoló te-
kintetével találta szemben magát.

Vad szitkozódással rá akart rontani, de Konrád izmos ökle egy
satu szorításával ragadta meg csuklóját.

– Ez a hála apád jóságáért? – kérdezte Konrád. – Azt persze
nem sejtetted, hogy itt vagyok a szomszéd szobában.

– Kémkedtél utánam! – kiáltotta Rudolf, reszketve dühében.

– Nem tudsz megsérteni, mert az én szememben csak egy
becstelen ember vagy, de még mindig a fivérem – mondta Konrád
komor nyugalommal. Tudod, hogy miért kémkedtem? Amint apa
kétségbeesett emberként ott ült a karosszékében, akinek számára
már semmi értelme sincs az életnek, és amint láttam, hogy el-
vesztett fia miatti búbánat rágja a szívét, elkábítja gondolatait és
érzéseit, kötelességemnek éreztem a közelében maradni. Megpa-
rancsolta, hogy feküdjek le. Egyedül akart maradni, és ez tovább
fokozta aggodalmam. Nem gondolhattam, hogy rád várakozik,
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hiszen meg voltam győződve róla, hogy a szégyenérzet és rossz
lelkiismeret távol fog tartani attól, hogy visszatérj a szülői házba.
Átmentem a szomszéd szobába, és ott virrasztottam. Hallottam
amint megérkeztél, és apám is felment. Azt hittem, le fogtok jönni
a lakószobába, ezért a posztomon maradtam. Ezt minden bizony-
nyal egy jó szellem sugallhatta nekem. Nem hinném, hogy a te
őrangyalod volt, mert te már régen elveszítetted az őrangyalodat.
Most mi legyen? Hívjam ide apánkat, bizonyítékot szolgáltatva
neki, hogy gyermekét tényleg örökre elveszítette?

Rudolf az asztalra dobta az értékpapírokat, szúrós szemeiből
izzó gyűlölet sugárzott a fivére felé, aki még mindig szorosan
markolta a bűnöző kezét.

– Tedd csak meg! – mondta dacosan. – Nem érdekel. Miért
volt mindig olyan szigorú velem?

– Még szigorúbbnak kellett volna lennie, és a pálcát is gyak-
rabban vehette volna elő.

– Nyomorult! Mindig is te voltál a kedvence, mindig orrolt
rám, mert nem akartam beállni a gyalupad mögé.

– Ezzel akarod mentegetni magad a vétkeidért? Nem fogom
idehívni apánkat, mert nem akarok újabb fájdalmat okozni neki.
Elsüllyedhetsz a bűnben és szégyenben, de nem fogja megtudni,
ha nem mondom el neki. Nem érzed szükségét annak, hogy köny-
nyíts a lelkeden?

– Előtted? – kérdezte Rudolf rekedtes nevetéssel.

– A fivéred előtt, aki szívesen szeretne megmenteni téged.

– Söprögess csak a saját házad előtt!

– Ez minden, amit mondani akarsz?

– Igen, ez minden.

– Ez az utolsó szavad? – kérdezte Konrád fenyegető, emelt
hangon.

– Igen.
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– Rendben. Akkor arra kényszerítesz, hogy más eszközöket
alkalmazzak. Rózsika apja a börtönben ítéletére várakozik. Olyan
lopással vádolják, amit nem követett el.

– Mit érdekel ez engem?

– Ezt a választ vártam, de azt hiszem, hamarosan más húrokat
fogsz pengetni. Annak idején te loptad el a drágaköveket, és nyu-
godtan hagytad, hogy egy ártatlant gyanúsítsanak, és tartóztassa-
nak le.

– Nála találták meg a köveket.

– Ezt hitték, de a múlt éjszaka eseményeit követően az éksze-
rész már nem meri saját tulajdonaként elismerni azokat.

– Akkor az az ember megőrült.

– Persze, mit érdekel ez téged! – mondta Konrád elkesere-
detten. – Számodra teljesen közömbös, hogy egy ártatlant ítélnek
el, ha téged nem ér utol a büntetés. Számomra azonban nem kö-
zömbös, és nem fogom eltűrni, hogy egy másik bűnhődjön azért,
amit te követtél el.

– Akkor akadályozd meg! – gúnyolódott Rudolf, de a követ-
kező pillanatban a fivére akkora erővel szorította meg a csuklóját,
hogy hangosan felkiáltott fájdalmában és dühében.

– Be fogod vallani nekem, hogy tényleg ő volt az elkövető? –
fortyant fel Konrád metsző ridegséggel. – Be fogod ismerni ne-
kem az igazságot!

– Nem értem, mit akarsz.

– Hallottad mit mondtam, valld be az igazságot!

– Vallomást olyasmiről, amiről semmit sem tudok? Ki lenne
képes erre?

– Ezzel a trükkel nem fogsz engem félrevezetni. Nézd, én
már most minden bizonnyal elveszett embernek tekintelek, aki
nem kerülheti el a börtönt. Mit számít az, hogy néhány hónappal
előbb vagy utóbb kerülsz be oda, hogy itt, vagy egy másik város-
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ban indítanak eljárást ellened? Persze becsületes nevünkön min-
denképpen folt fog esni, de nem ugyanez történik Hugo bácsikánk
elítélése esetén is? Akkor már jobb, ha a vétkest éri utol az ítélet,
és a vétlen visszakapja szabadságát és becsületét. Ez előtt a köte-
lezettség előtt fejet kell hajtania a családi elnézésnek! Rendben
van, ha nem ismered be, hívom az őrséget, és kíméletlenül hagyni
fogom, hogy letartóztassanak a mostani betörésed, valamint lelőtt
cinkostársad vallomása alapján.

Rudolf képtelen volt elrejteni, hogy ez a fenyegetés megrémí-
tette. A határozott, rendíthetetlen hang, ahogyan mindezt Konrád
kimondta, nem tévesztette el a kívánt hatást.

– Meg fogom tenni – folytatta Konrád –, tekintet nélkül szü-
leink és egész családunk érzelmeire.

– Értem! Jó pontot akarsz szerezni ezzel Rózsikánál.

– Ne merd kiejteni a nevét! Egy bűnöző szájából nem akarom
hallani ezt. Megmondtam neked az indokaimat, további alkudo-
zásra nem vagyok hajlandó. Ismerd be az igazat, ha bevallod a
vétkedet, akkor apám arra fogom kérni, hogy ezt a kárt is térítse
meg Stern ékszerésznek. Ha vallomásod közlöm vele, vissza fogja
vonni feljelentését, és a vádlottat nem nevezhetik meg vétkesként.
Az ellene felhozott második vádpontra nincs bizonyíték, így ezt is
ejteni kell.

Rudolf dühében a fogait csikorgatta, egész testében remegve.

– Hallani akarom a beismerő vallomásod! – mondta Konrád
még egyszer erélyesen, és amikor még mindig nem kapott választ,
a fivérét odarángatta az ablakhoz.

– Istenemre mondom, ez nem üres fenyegetés volt, és elme-
nekülni sem tudsz tőlem. Te loptad el annak idején a drágakövet?

Egyik kezét az ablak kilincsére tette, a másikkal egyre szoro-
sabbra ragadta meg foglya csuklóját, miközben szúrós tekintettel
nézett rá. A kilincset elfordította, és félig kinyitotta az ablakot,
mire Rudolf már képtelen volt tovább uralkodni félelmén, és re-
kedt hangon könyörögni kezdett:
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– Ne kövess el ostobaságot, elismerem, hogy én voltam a
vétkes.

Konrád fellélegzett, mintha nehéz kő esett volna le a kebléről.

– Hol vannak a drágakövek? – kérdezte.

– Már nincsenek meg.

Konrád ekkor eleresztette a fivérét. Karba öltött kezekkel állt
előtte, és ha lehet a pillantásának gyilkos ereje, az lesújtotta volna
a bűnözőt.

– Beleborzongok a látványba, ha lenézek a szakadékba, aho-
vá jutottál – mondta reszkető hangon. – Látom, hogy ebből a sza-
kadékból nincs menekvés a számodra. Rudolf, a távolban gondolj
majd mélyen megtört szüleidre, és adja Isten, hogy lelkiismereted
felébredjen, és figyelmeztető hangon elmondja neked, hogy szü-
leid a miattad érzett szégyentől őszültek meg. Legszívesebben azt
mondanám, maradj a hazádban és bűnhődj a súlyos vétkeidért,
mellyel megterhelted a lelküket, de nem tehetem ezt. Apád ahány-
szor csak meglátna, sebei, melyeket szívén ütöttél, ismét vérezni
kezdenének. A szüleink érdekében hallgatni fogok ennek az éj-
szakának az eseményeiről, csak az ékszerésszel fogom közölni a
vallomásod. Ezt azért kell megtennem, hogy a vétlen visszakapja
becsületét és szabadságát.

Úgy tűnt, hogy Rudolf hangulatára semmilyen hatással nem
voltak ezek a komoly, nyomatékos hangon kimondott szavak.
Megragadta útitáskáját, kalapját és botját, és az ajtóhoz közele-
dett.

– Tedd meg, amit elkerülhetetlennek tartasz – válaszolta da-
cosan, majd bátyját egy pillantásra sem méltatva távozott.

Heves indulattal igyekezett a néptelen utcákon, de minden al-
kalommal, amint egy másik utcába kanyarodott, megállt, hogy
félreismerhetetlen belső aggodalommal körülnézzen. Nyilvánva-
lóan attól tartott, hogy követhetik és megfigyelik. Így ért el a
Fanny kertje mögötti sikátorhoz. Itt is megállt, minden irányba
körülnézett, majd sietős léptekkel elindult a sötét utcácskában.
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Éppen azon volt, hogy kinyitja a kertkaput, amikor hirtelen egy
magas alak bukkant fel mellette.

– Már vártam magára – szólította meg egy tompa hang. Tud-
tam, hogy itt fog menedéket keresni.

Rudolf rémülten összerezzent, első gondolata az volt, hogy el-
menekül, de az idegen keze szorosan megragadta a karját.

– Maga meg kicsoda? – kérdezte döbbenten. – Mit akar tő-
lem?

– Ne lármázzon! – vágott szavába fenyegető hangon az ide-
gen. Mindjárt megbeszélünk mindent. Ha kiáltozni merészel, vagy
zajt csap, amivel felhívhatná az őrség figyelmét, akkor elveszett,
az élete nekem egy garast sem ér.

Miközben mindezt kimondta, benyitott, és Rudolfot arra
kényszerítette, hogy kövesse. A reteszel belülről bezárta a kaput.

– Már várnak magára – folytatta, miközben felmutatott a bu-
doár ablakára, melynek vörös függönyén keresztül gyenge fény
szűrődött ki. – Fanny már mindenről tud.

– De mit akar tőlem? – kérdezte Rudolf egyre fokozódó féle-
lemmel. – Nem ismerem magát…

– Az lehet, és Fanny számára is jobb lett volna, ha nem nyitja
meg a házát maga előtt. Elég gyakran figyelmeztettem, hogy nem
helyes ez a kapcsolat, de ő nem hallgatta meg a tanácsomat. Most
már persze késő, de most már az én kötelességem, hogy elhárít-
sam a húgomnak ezt az ostoba kapcsolatát, már amennyire lehető-
ségem van rá.

– Ah, tehát maga Fanny bátyja lenne?

– Igen, uram, annak a hölgynek a bátyja és gyámja vagyok,
aki megajándékozta magát kegyeivel.

Beléptek a házba és halkan felmentek a lépcsőn. Wollheim ki-
nyitotta a budoár ajtaját, és a következő pillanatban Fanny átölelte
a fiatalembert
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– Hála az égnek, hogy megjöttél – mondta szenvedélyes iz-
galommal. – Képtelen voltam uralkodni félelmemen. Beszélj! El
van veszve minden, üldözőid a sarkadban vannak?

– Hálálkodsz neki, hogy megjött és kiteszed magad annak a
veszélynek, hogy vele együtt téged is fel fognak kötni? – kérdezte
Wollheim durván, sötét pillantással tekintve kettejükre. – Ha férfi
lenne, akkor nem egy nőnél keresne menedéket. Az, hogy mégis
ezt teszi, bizonyítja nekem a gyávaságát.

– Számomra ez hűségének és szerelme bensőségességének
bizonyítéka – válaszolta Fanny, akinek sötét szemeiből haragos
pillantás érte bátyját. – És amit már olyan gyakran mondtam ne-
ked, ismét megismétlem: Nem hagyom el őt, mert valamennyi
férfi közül, akivel eddig találkoztam, ő az egyetlen, aki felébresz-
tette bennem az igazi szerelem érzését…

Wollheim erre megvetően a vállát vonogatta, Rudolf azonban
dacosan felkapta a fejét, és az ajkai körül játszadozó gúnyos voná-
sok felismerhetővé tehették a földbirtokos számára, hogy ellenfele
fel van készülve a harcra, és elhatározta, hogy bátran szembeszáll
vele.

– Nem az én hibám, hogy a terv meghiúsult. A gazfickók,
akiket megajándékoztam a bizalmammal, átvertek, és a hátam
mögött…

– Miért ereszkedett le az ilyen csavargók szintjére? – szakí-
totta őt félbe Wollheim éles hangon.

– Mert másokat nem találtam, akik…

– Ugyan már, ez igazán rossz mentegetőzés. Egyáltalán nem
kellett volna szövetségeseket keresnie. A tervét egyedül is végre-
hajthatta volna, de maga túl gyáva volt ehhez. És most hogyan
tovább? Az egyik csavargót leleplezték és agyonlőtték a tett elkö-
vetése közben, a másikat üldözik, és elkerülhetetlen, hogy a gyanú
magára terelődjön, mivel ma nem jelent meg a főnöke házában.

– Engem nem keresnek – válaszolta Rudolf. – A gyanú nem
terelődhet énrám.
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– És a menekülése?

– Apám tudja, idegenbe akarok távozni, hogy tovább képez-
zem magam a művészi munkámban.

– Akkor azt is tudja, mi készteti erre a sürgős elutazásra –
válaszolta Wollheim, átható tekintettel nézve a fiatalemberre. –
Engem nem tud átverni. Az a tény, hogy késő éjjel megpakolt
utazótáskával hagyta el a szülői házat, mindent megmagyaráz.
Titokban illant el és ezzel a titkos meneküléssel bebizonyította
vétkességét. Most mit óhajt tenni? Azért jött ide, hogy itt keressen
menedéket? Nem fogom eltűrni, hogy a húgom rejtekhelyet bizto-
sítson magának. Követelem, hogy azonnal, legkésőbb reggel
folytassa a szökését. Ha nincs rá pénze, akkor tőlem kaphat.

– Köszönöm a jóságát – válaszolta Rudolf gúnyosan –, de
nincs rá szükségem. Ha Fanny mondja nekem, hogy hagyjam el a
lakását, akkor menni fogok, azt viszont nem fogadom el, hogy
magának joga lenne parancsolgatni nekem. Van elég pénzem, és
ismétlem, hogy nem áll fenn annak veszélye, hogy üldöznének.
Egyébként arra is szeretném felhívni a figyelmét, hogy Fannynak
kötelezettségei vannak velem szemben.

– Amit ki is fogok egyenlíteni! – szólt közbe a lány. – Itt ma-
radhatsz addig, míg együtt elutazunk, az én házamban senki sem
fog keresni. Majd találok rá lehetőséget, hogy veszélytelenül el-
hagyhasd a várost.

Wollheim az ajkába harapott. Ez az ellenszegülés határozott
parancsával szemben váratlanul érte.

– Gondold meg a következményeket! – mondta figyelmeztető
hangon. Ha letartóztatják a szökésben lévő betörőt, vallomást fog
tenni…

– Akkor a rendőrség a nyomtalanul eltűnt felbujtót mindenütt
keresni fogja, csak nem az én házamban – válaszolta Fanny hatá-
rozottan. – Komolyan így akarom, és amit akarok, azt végre is
fogom hajtani.



425

Apró lábaival haragosan toppantott a puha szőnyegen, és villo-
gó szemeivel kihívóan nézett a bátyjára.

– Te magad mondtad, hogy útjaink szétválnak – folytatta. –
Ha így van, akkor én is hadd mehessek szabadon a magam útján,
melyet választottam. Rudolf itt marad nálam, teljesen mindegy,
hogy ez neked tetszik, vagy sem. Én így akarom. Védelmezni
fogom őt, ha veszély fenyegeti.

– És ön, uram? – kérdezte Wollheim metsző gúnnyal. –
Önérzete nem tiltakozik az ellen, hogy egy nő védelmére tartson
igényt? Hát rendben van, ha így akarod, Fanny. Ellenszegülsz a
parancsomnak, és elutasítod a tanácsomat. Ezzel teljes mértékben
előidézted a szakítást, és útjaink mostantól valóban elválnak. Hol-
nap elutazok, így már azt az óhajom sem ismételhetem meg, hogy
Londonban szeretnélek viszontlátni, mert ezzel az emberrel nem
vállalok semmiféle közösséget. Te választottál közte és közöttem,
és a választásod őrá esett. Mikor akarsz elutazni?

– Azonnal, miután a bankár eleget tett a követelésemnek.

– Hogyan értsem ezt? Nem elégedtél meg az összeggel, amit
már elküldött neked?

– Azt hiszed, hagyom magam megalázni tőle? Azt válaszol-
tam neki, hogy ragaszkodnom kell a követelésemhez. Nem én,
hanem a fia akarta a szakítást, így kihasználom az előnyömet.

– Fanny, ez nagyon merész játék! – kiáltott fel Wollheim,
szúrós tekintettel nézve a fiatalemberre, aki a szoba hátterében fel-
alá járkált. – Ne feledd, milyen következményei lehetnek számod-
ra, ha nyilvánosságra kerül viszonyod a bankár fiával!

– Tudom én jól, hogy meddig merészkedhetek.

– Szenvedélyes temperamentumod félrevezethet, és átléped a
határt.

– Ettől nem tartok.
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– A bankárt a fenyegetésed arra késztetheti, hogy kezdemé-
nyezővé váljék, és bírósági úton kérje számon azokat az összege-
ket, melyeket a fia eltulajdonított tőle.

– Ezzel egyet kell értenem – szólalt meg Rudolf. – Nekem
sohasem tetszett a játszadozás a bankár fiával.

– Mert féltékenységed miatt kísérteteket láttál – gúnyolódott
Fanny, vállát könnyedén vonogatva. A bankár mindenképp meg
fogja válaszolni a levelemet. Hallani akarom, mit válaszol a kö-
vetelésemre, aztán majd dönteni fogok. Az előkészületek az eluta-
zásra már megtörténtek, a bútoraimat eladtam, a ruháimat becso-
magoltam.

Wollheim lekicsinylően ingatta a fejét, majd fogta kalapját, és
még egy ellenszenves pillantást vetett a fiatalemberre.

– Kénytelen vagyok a sorsodra hagyni – mondta olyan han-
gon, mely semmiképpen sem hangzott testvériesnek és barátsá-
gosnak. Hallottad a tanácsomat, cselekedj, ahogyan a kedved
tartja, de eljön majd a pillanat, amikor megbánod, hogy nem fo-
gadtad meg a tanácsaimat. Ami pedig önt illeti, uram, kijelentem,
hogy felelősségre fogom vonni minden viszontagságért, ami ön
miatt a húgomat éri. Ne feledje, egyetlen szavam elég, hogy élete
végéig börtönbe juttassam.

– Ez a fenyegetés teljesen felesleges volt – fortyant fel Rudolf
haragosan. – Fanny összekapcsolta a sorsát az enyémmel.

– Teljesen mindegy, ezt a fenyegetést ne feledje! Emlékezni
fogok magára, amennyiben indítékot találok, hogy felelősségre
vonjam.

Ezekkel a szavakkal eltávozott arra gondolva, hogy a húgát
nem fogja egyhamar viszontlátni.

Odakint még hallotta Fanny gúnyos nevetését, és ha igazságos
akart lenni magához, kénytelen volt beismerni, hogy a lány jogo-
san gúnyolódott figyelmeztetésén és fenyegetésén.
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A húga ismerte a múltját, látott rajta minden foltot, és jogosan
mondhatta neki, hogy előbb vegye észre a gerendát a saját szemé-
ben, mielőtt másokéban a szilánkot.

XXIII.

Eleonóra, bár belső ellenszenvvel, megfogadta bátyja tanácsát.

Szülei vendégével szemben megnyerően barátságos volt, mo-
dortalan megjegyzéseit némán tűrte, sőt, látszólag angyali türe-
lemmel elviselte, amikor a gróf mogorva, goromba hangon kö-
zölte vele, hogy fellépése nem elég büszke, viselkedése nem elég
finom, még sokat kell tanulnia, ha a szalonjában tündökölni akar.

Von Benntheim gróf tudta, hogy Eleonóra szülei mennyire
fontosnak tartják lányuk kapcsolatát az ő személyével. Számára ez
egy rangon aluli házasságnak számított, de Eleonóra szépsége
feledtette vele ezt a pontot, amit mégis minden alkalommal fi-
gyelembe vett, amikor kritikus szemmel nézte a szép lányt.

Az élet már minden élvezetét megkóstolta. Embergyűlölő volt,
aki már csak az önzésnek élt, aki mindent szürkének látott, mert a
virágok és napsugárzás értékeivel már régen nem törődött.

Érzelmei és érzékei már eltompultak, keserűen tekintett az em-
beri szenvedélyekre, melyeknek oly hosszú időn át saját maga is
rabja volt, míg végül egészsége megromlott, lelke megtelt undor-
ral, és a világot most már saját, egyoldalú tapasztalatai alapján
ítélte meg, amit dőzsölő, lealacsonyító és pusztító élvezetekkel
szerzett.

Elvetette az emberi szív minden nemes és magasrendű érzel-
mét. Mindenkit, aki találkozott vele, úgy ítélt meg, mint egy szív-
telen egoistát, és minden próbálkozás, amivel ennek ellenkezőjét
akarták bebizonyítani neki, meghiúsult bizalmatlanságán.
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Megvetette Eleonóra szüleit, mert tudta, hogy el akarják adni
neki szép gyermeküket, az üzletbe azonban mégis belement, mert
hízelgett büszkeségének, hogy egy ilyen fiatal, szép feleséggel
pompázhat.

Eszébe sem jutott ellenőrizni, hogy Eleonóra egyetért-e szülei
szándékával, ezt magától érthetőnek tekintette, szemében Eleonó-
ra csak egy büszke, önző teremtés volt, aki ezzel a házassággal
előnyös helyzetet teremthet magának a társadalom magasabb kö-
reiben.

Nem volt olyan bolond, mint az ő életkorának megfelelő más
kérők, hogy azt képzelje, Eleonóra szereti őt, vagy legalább is
élénk érzelmeket érezne iránta. Megítélése szerint csak a grófi
korona csillogása vakította el, és talán az a reménység, hogy ha-
lála hamarosan megszabadítja őt béklyóitól.

Kénytelen volt arra gondolni, ahányszor csak tekintete a lányra
tévedt, hogy az eladja magát neki, és ezért kezelte őt úgy, mint
egy rabszolgát, akinek szépségéért megfizette a legmagasabb árat,
és aki kénytelen lesz engedelmeskedni a hangulatának, hagyja
magát megnevelni, és ehhez a neveléshez már az első napon hoz-
zálátott, hogy kimutassa, csupán a rabszolgájának tekinti.

Az engedékenység, amit a lány mutatott, elnyerte tetszését, bár
nem mutatott valami nagy tiszteletet iránta, sokkal inkább meg-
erősítette Eleonóra önző és beképzelt magatartásáról alkotott vé-
leményét.

Nem vette észre, hogy gyakran a visszafojtott harag izzása
lobbant fel a szép szemekben, azt sem, hogy a lánynak gyakran
milyen nehezére esik összeszednie magát és megőriznie nyugal-
mát, és derűs arcot mutatnia felé, miközben hatalmas vihar dúl
benne. Az öreg egyébként is képtelennek tartotta őt szenvedélyes
megnyilvánulásokra.

Madam Bauerband, született von Wurzer, meg volt elégedve a
lányával. Abban a meggyőződésében ringatta magát, hogy Eleo-
nóra komoly, nyugodt megfontolással felismerte az előnyöket,
melyekre számíthat Bentheim gróffal kötendő házassága esetén,
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és csendben köszönetet mond szüleinek a választásért, ami ilyen
fényes pályát nyit meg előtte. Éles tekintettel figyelte meg a lá-
nyát, de semmi olyasmit nem fedezett fel, ami bármi módon
nyugtalaníthatta volna, és a bankárnak sem volt fogalma az Eleo-
nóra, Hermann és Wollheim közötti titkos szövetségről.

Amikor Eleonóra kinyilvánította óhaját, szeretné meglátogatni
barátnőjét D.-ben, hogy megtanácskozza vele a döntő lépést,
anyja vonakodás nélkül megadta az engedélyt erre a kirándulásra.

Hermann felajánlotta, hogy elkíséri húgát, a bankár ezzel
egyetértett. Amint a gróf megtudta a kirándulás célját, mogorván a
fejét rázta, és a maga fojtott, csípős módján megjegyezte, úgy
tűnik, hogy az ifjú hölgy nem tartja kellemesnek a látogatását, és
nem számított arra, hogy a vendégszeretet ilyen barátságosnak
nem nevezhető módon fogja megsérteni.

Madam Bauerband magára vállalta, hogy megnyugtatja, és
ebéd után Eleonóra Hermann társaságában egy nyitott, elegáns
kocsin el is utazott.

 A megbánás és félelem enyhe érzése mégiscsak átfutott Eleo-
nórán, amint utolsó pillantást vetett a szülői házra, hiszen búcsú
volt ez talán mindörökre, és ki tudhatta, hogy milyen jövő felé
tart.

Tisztességét, jó hírét és önbecsülését kockáztatta könnyelmű-
en. Egy olyan emberre bízta élete boldogságát, akit még csak nem
is ismert eléggé ahhoz, hogy megítélhette volna.

A köszvényes aggastyánra emléke azonban, akinek el akarták
adni, elnyomta ezeket az érzéseket, és figyelmen kívül hagyta
ébredező aggodalmát. Inkább a halált választotta volna, mint há-
zasságot azzal az emberrel!

Maga előtt látta pergamen színű képével, hosszú kampós orrá-
val, hegyes állával, keskeny, vértelen ajkaival és nyugtalan, szúrós
szemeivel, melyek már régen elvesztették éltető fényüket. Olyan-
nak látta, mint egy kísértetet, lassan és nesztelenül osonva a ház-
ban, hol ebben, hol amabban a helyiségben felbukkanva. Hallotta
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harapós, gúnyos megjegyzéseit ezen helyiségek berendezésének
kispolgárias ízléséről. Emlékezett állandó kíméletlen ítéleteire és
rendreutasításaira. Örült, hogy megtette a döntő lépést, és meg-
szabadult ennek az általa gyűlölt embernek a zsarnokságától.

Nyomasztó elmélkedéséből fivére derűs nevetése térítette ma-
gához. Meglepetten nézett fel, és Hermann gúnyos tekintetével
találkozott, aki kutakodva nézett rá.

Bátyja ironikus hangon megkérdezte, hogy már most megbán-
ta-e a lépést. Még visszafordulhat, ha mégiscsak vágyódik a neki
szánt vőlegény után. Ha kívánja, akkor tartózkodás nélkül mondja
meg neki, így más nem marad számára, mint csodálkozni az ízlé-
sén.

Miközben mindezt végigmondta, aranykeretes lornyonját orra
hegyére csíptette, és fentről lenézett a húgára, mintha értésére
akarná adni, hogy ezt rendkívül gyerekesnek és nevetségesnek
tartaná, és bár úgy nyilatkozott, teljesítené a gyerekes kívánságot,
azért a lány mégse gondolja, hogy be is tartaná adott szavát.

– Nem hinném, hogy bármi módon indítékot adtam volna erre
– válaszolta Eleonóra bizonyos mértékig sértődötten a megütött
hang hallatán, mely kevésbé árulkodott a testvéri szeretetről. –
Kénytelen leszel belátni, hogy komoly lépésről van szó, melynek
döntő hatása lesz egész életemre, és egy ilyen lépés igazán okot ad
arra, hogy komoly gondolatokra hangoljon. Von Wollheim urat
mindeddig csak barátságos társasági, arisztokratikusan képzett
világfiként ismerhettem meg, sem karakterét, sem kedélyét nem
ismerem, hogyan adhatom át magam biztonsággal annak a hitnek,
hogy oldalán meg fogom találni életem boldogságát?

– Tehát nem szereted? – kérdezte Hermann.

– Vajon az érzés, mely megkönnyítette elhatározásom, tény-
leg szerelemnek nevezhető-e, azt nem merném állítani.

A fiatalember erre becsmérlően a vállát vonogatta, lepöccin-
tette a hamut a szivarjáról, majd rideg, közömbös pillantást vetett
a tájra, melyet a tavasz virágzó ruhába öltöztetett.
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– Von Wollheim egy úriember – és szerelme biztos kezesség
a jövőd tekintetében. Ami pedig a vagyonát illeti, ebben a vonat-
kozásban is nyugodt lehetsz. Von Bentheim grófnak csak annyi
előnye van vele szemben, hogy grófi koronát nyújthat neked, de
amit a korona ellenében be kell vállalnod…

– Eszembe sem jutna, hogy összehasonlítsam von Wollheim
úrral – vágott a szavába hirtelen Eleonóra. – A grófot gyűlölöm
attól a pillanattól kezdve, amikor átlépte házunk küszöbét. Igenis,
gyűlölöm, és ez a gyűlölet vezet engem a barátod karjaiba.

– Akkor áldd meg a gyűlöletet, melynek életed boldogságát
köszönheted.

– Ez szilárd meggyőződésed?

– Minden bizonnyal.

– Adja az ég, hogy ne tévedjél!

– Édes istenem, honnan ezek az aggodalmak, melyek nélkü-
löznek minden alapot? – kérdezte Hermann bosszúsan. – Megis-
métlem neked, hogy von Wollheim úr szeret téged, magán kívül
volt örömében, amikor tegnap közöltem vele a döntésedet.

Eleonóra szép szemei kutakodva pihentek meg a fiatalember
arcán.

– Ha megfontolom a helyzetet, és hallom a véleményed, úgy
vélem, egy belső hang azt súgja nekem, különös érdeked fűződik
hozzá, hogy von Wollheim úrral létrejöjjön a kapcsolatom –
mondta komoly hangon. – Rábeszéltél, sőt sürgettél, hogy hatá-
rozzam el magam, még mielőtt lett volna rá időm, hogy komolyan
végiggondoljam a dolgot. Tényleg, néha úgy tűnik számomra,
mintha ti ketten titokban már megállapodtatok volna, bizonyos
mértékig olyan ügyletről van szó, melynek én tudatlanul a tárgya
lennék.

Hermann az első pillanatban húga átható tekintete előtt zavar-
tan lesütötte a szemét, és fásult ábrázatának félig gúnyos, félig
zavart kifejezése semmi esetre sem volt alkalmas arra, hogy visz-
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szautasítsa húga vélekedését, de aztán ismét felemelte a tekintetét,
hogy futólag végignézzen a tájon.

– A gyanúd nem is teljesen alaptalan – válaszolta hűvös, üz-
leties hangon. – Nem csak én óhajtom ezt a kapcsolatot, apánk is
ezt kívánja, azt hiszem, indokait már meg is említette neked.

– Üzleti érdekről van szó?

– Úgy bizony. Von Wollheim úr jelentős ügyletekbe bonyo-
lódott velünk.

– Ah, és most veszteségektől féltek, ha megszakítja veletek
az üzleti kapcsolatot?

– Nem feltétlenül, hiszen követeléseinkre van megfelelő fe-
dezet. Azonban városunkban nem a miénk lesz a legfontosabb
bankház, ha von Wollheim úr egy másik céggel lép kapcsolatba,
és azt fogja vállalkozásainak élére állítani. Ezt pedig meg is tenné,
ha kosarat kapna tőled. Már most is úgy érzi, hogy a lábára léptek
azáltal, hogy apánk oly ridegen válaszolt a lánykérésre.

– Apánk ilyen kevés tekintettel lett volna az üzleti érdekeire?
– kérdezte Eleonóra, akinek szép arcvonásain egyre feltűnőbbé
váltak a bizalmatlanság jelei. – Ezt nem igazán tudom elképzelni,
hiszen mindig úgy találtam, hogy üzleti érdekeit mindenek fölé
szokta helyezni.

– Megfeledkezel egy másik fontos tényezőről, amivel éppoly
mértékben számolnia kell, éspedig anyánk befolyásáról.

– Ez a másik tényező befolyásolta őt olyan mértékben, hogy
kezemről rendelkezzen?

– Pontosan így volt.

– És te?

– Én? – kérdezte Hermann idegenkedve. – Én határozottan
tiltakoztam.

– Nem erre gondoltam – válaszolta Eleonóra felindultan. –
Csak azt szeretném megtudni, mi késztetett arra, hogy köztem és
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von Wollheim úr között ilyen energikusan közvetítsél. Ezt el aka-
rod titkolni előlem, de később úgyis meg fogom tudni.

– Von Wollheim úr a barátom, már ez is feljogosít a közvetí-
tésre. Egyébként apánk ma reggel tett néhány olyan megjegyzést,
melyek azt bizonyítják számomra, hogy semmi esetre sem érinte-
né kellemetlenül, ha hírt kapna az eljegyzésetekről.

– Igazat beszélsz?

– Miért hazudnék neked?

– Nem tudom, de sejtem, hogy esetleg valami okod lehet rá.

– Én pedig fel nem foghatom, hogy bizalmatlansággal jutal-
mazol – válaszolta Hermann sértődötten. – Én csak a boldogságod
felé vezető utat egyengetem.

– Reméljük, hogy tényleg a boldogságomhoz vezet.

– Ha ennyire aggódsz, akkor azonnal visszafordulhatunk.

– Erre nincs semmi szükség. Maradok D.-ben a barátnőmnél,
és rád bízom, közöld a barátoddal, milyen aggályok késztettek
arra, hogy eltekintsek a továbbutazástól.

A fiatalember bosszúsan összevonta a szemöldökét. Ez a bi-
zalmatlanság nagymértékben nyugtalanította, eredménytelenül
próbált rájönni, mi lehet mindennek az oka. Nem hitte, hogy csu-
pán a lány lelkiállapota lehet a valódi ok, mert ilyen hangulatot
mindeddig nem tapasztalt.

– Mit mondott apám? – kérdezte Eleonóra némi szünet után,
mély elmélkedéséből magához térve.

– Úgy nyilatkozott, hogy von Bentheim gróf nem az ő vá-
lasztottja, a mama kívánja ezt a kapcsolatot, ezenkívül már bele-
egyezését adta, és adott szavát nem vonhatja vissza. Ha azonban a
grófot személyesen már akkor ismerte volna, mielőtt a lovagi
birtok tulajdonosa megkérte a kezed, akkor von Wollheim úr ma
már a vőlegényed lenne.

– Ez nem más, mint olcsó beismerés.
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– Nem, hanem ez a személyes véleménye, és szavamat adom,
hogy örömét lelné az eljegyzésetekben.

– Anyánk haragja annál makacsabb lenne.

– Kénytelen lesz engedni a pletyka miatt. Amint a hír elter-
jed, a gróf azonnal elutazik, az unatkozó nyelvek érdeklődni fog-
nak utánad, a személyzet vélekedni kezd, ebből pletykák kelet-
keznek, és a rosszindulatú rágalmak elhárítása elleni fellépés csak
úgy lehetséges, hogy visszahívnak a férjeddel együtt. Mindaddig
pedig elegendő anyagi fedezet áll rendelkezésre, nézd csak, íme,
itt van az úthoz szükséges pénzetek.

A fiatalember kinyitotta a tárcáját és egy csomó bankjegyet
mutatott a meglepett lánynak.

– Hatezer tallér – folytatta. Ennyi pénz egy fiatal házaspárnak
féléves nászútra is elegendő.

– Hogyan jutottál ehhez a pénzhez? – kérdezte Eleonóra, aki-
nek a bizalmatlansága erre inkább fokozódott, mint alábbhagyott
volna.

– Eladtam néhány részvényt, melyeket von Wollheim úr adott
át nekem erre a célra.

– Miért nem a bankárához fordult?

– Azért, mert haragszik apánkra. Csak az esküvő után akarja
velünk ismét felvenni a kapcsolatot. A váltók a portfóliójában
voltak, áruba kellet bocsátani azokat, mert a lejárat napjának kö-
zelébe kerültek.

Eleonóra hallgatott, az egyszer már felébredt bizalmatlanságát
nem tudta elnyomni. Ez nem egy meghatározott személy ellen
irányult, csak a félelem érzése volt, egy meghatározhatatlan aggo-
dalom attól, hogy ezen a pályán nem azt fogja megtalálni, amit
keres.

Egyre és egyre azt a szemrehányást kellett tennie magának,
hogy egy komoly, következményekkel járó lépést megbocsátha-
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tatlan könnyelműséggel tett meg, és ez a szemrehányás kínozta a
lelkét, mint egy gonosz démon.

Csak visszaemlékezése von Bentheim grófra kínált támpontot
számára lépése jogosságának megítélésében, ez a támpont azon-
ban annyira gyenge volt, hogy nem is támaszkodhatott rá, ha ko-
molyan figyelmeztető lelkiismerete előtt védekezni akart.

Ráadásul most még az a gyanúja is felmerült, Hermannak sze-
mélyes érdeke lehet, hogy kapcsolata létrejöjjön a barátjával,
olyan érdek, amit előtte el akar hallgatni, mert talán saját, vala-
mint barátja becsületére vetne kedvezőtlen fényt.

Hermann ezt a gyanúját nem tudta hatástalanítani, sokkal in-
kább, anélkül, hogy sejtette volna, csak felerősítette a váltók el-
adásának hírével.

Amint azonban útjuk céljának közelébe értek, Eleonóra szinte
erővel összeszedte magát elmélkedéséből és aggódásából. A lépés
megtörtént, most már kénytelen volt homlokát bátran a következ-
mények felé fordítani.

Hallotta, hogy Hermann ebben az értelemben beszél hozzá,
szavait azonban csak félig-meddig értette meg, kétségeit zavartság
követte, ami képtelenné tette a helyzet világos áttekintésére, hogy
rendet tudjon teremteni gondolatainak és érzelmeinek zűrzavará-
ban.

A kocsi megállt egy fogadó előtt. Von Wollheim úr a ház bejá-
ratánál állt, hogy üdvözölje az érkezőket. A meleghangú szívé-
lyesség, mellyel Eleonórát fogadta, megnyugtatta a lány izgatott
hangulatát. A fogadtatásban hűséges, bensőséges szerelem bizo-
nyítékát látta, és ha vándorútját a férfi mellett szerelem kíséri, úgy
bizton reménykedhet egy napsugaras, virágos életben, gondolta.

Wollheim köszönetet mondott a bizalomért, mellyel megaján-
dékozta, és megígérte neki, sohasem fogja megbánni, hogy rábíz-
za élete boldogságát.

Hermann néhány utasítást adott a kocsisnak, aztán belépett a
szobába, melyet a lovagi birtok tulajdonosa foglalt le. Átadta neki
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a pénzt, és tréfálkozva megkérdezte a húgát, hogy most végre
megbékélt-e a döntésével.

Von Wollheim úr már előzőleg rendelkezett
megvendéglésükről. A vendéglős bólét, poharakat és harapnivalót
hozott. A poharak rögtön megcsendültek egy vidám utazás és
boldog házasság reményében.

Eleonóra képtelen volt derűs lenni, csak kényszeredett mosoly
játszadozott ajkai körül, hiszen abban a pillanatban, amikor
Wollheim átkarolta, a korábbinál sokkal erősebben felébredt lel-
kében a megbánás, és a kívánság, hogy ismét odahaza legyen a
szülői házban.

Hermann szemrehányást akart tenni neki lehangoltsága miatt,
azt mondta, derűsebbnek kellene lennie, de a lovagi birtok tulaj-
donosa védelmébe vette a szemrehányás miatt. Azt mondta, hogy
talál ő magyarázatot erre a lehangoltságra, és idegenkedne attól,
ha Eleonóra a komoly következményekkel járó lépését kötetlen
derűvel tenné meg.

Ezek után hosszabb üzleti ügyekről folyó beszélgetésbe kez-
dett Hermannal. Megadta neki a londoni fogadó címét, ahol majd
ifjú feleségével lakni szándékozik, arra kérte őt, hogy a számára
érkező leveleket küldje oda utána, majd nagyszabású vállalkozá-
sairól beszélt, melyeket visszatérte után kíván elkezdeni.

A beszélgetés közben hirtelen, hevesen nyílt az ajtó, és egy fi-
atal hölgy lépett a szobába, akit megpillantva Eleonóra látható
meglepetéssel felállt.

– Franziska, te itt? – kérdezte, majd aggódó pillantást vetett a
bátyjára, aki erre összeráncolta homlokát.

– Amint látod – válaszolta a fiatal hölgy. – Ha képes vagy
elmulasztani, hogy meglátogass engem, akkor én vagyok kényte-
len hozzád jönni. Eljössz D.-be, elhajtasz a házunk előtt, és még
csak be sem köszönsz. Ezt csak akkor vagyok hajlandó megbo-
csátani neked, ha most azonnal velem jössz, és egy fél órácskát
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eltöltesz nálam. Remélem, hogy az urak ezt meg fogják engedni
neked – fűzte még hozzá udvarias meghajlás kíséretében.

– A legjobb barátnőm, Franziska Hoheneck kisasszony –
mutatta be Eleonóra némileg zavartan a fiatal hölgyet. – Von
Wolheim úr, lovagi birtok tulajdonosa, és a bátyám.

– Franziska kék szemei csintalanul végigmérték a nemest,
aztán rámeredtek barátnője mélyen elvörösödött arcára, aki foko-
zódó zavarában lesütötte a szempilláit.

– Azt hiszem, sok mesélnivalód van – mondta, és huncut te-
kintete ismét súrolta a nemes urat, aki nagy igyekezettel néhány
szót suttogott barátjának. – Ugye az urak tényleg megengedik,
hogy egy fél órára elraboljam az ifjú hölgyet?

– Ha megtisztelne bennünket, hogy körünkben elidőzzön…

– Nagyon köszönöm – szakította félbe Franziska a nemest. –
Fiatal lányok a szívügyeiket kizárólag négyszemközt szokták
megbeszélni.

– De mi azonnal tovább fogunk utazni – fordult Hermann a
húgához.

Eleonóra nem tudta, mit tegyen, ha elutasítja barátnője meghí-
vását, Franziska itt marad vele, és akkor meg fogja tudni kirándu-
lásuk valódi célját. Eleonóra éppen ezt akarta elkerülni, mert szé-
gyellte bevallani merész lépését.

Félt barátnője szemrehányásától, akinek bizonyos mértékig
igazat kellene adnia, tartott továbbá Franziska kifogásaitól, me-
lyek ébredező megbánásának újabb támpontot nyújtottak volna.

Odalépett az asztalhoz, melyen kalapja és sálja hevert.
Hermann közeledett hozzá, miközben von Wollheim Franziskával
csevegett.

– Ez egy fatális véletlen – suttogta bosszankodva a fiatalem-
ber. – El kellett volna kerülnünk az utcát, ahol lakik.

– Nem jutott eszembe – válaszolta Eleonóra zavartan.



438

– Most mit akarsz tenni?

– Kénytelen vagyok teljesíteni a kívánságát, mert ha nem te-
szem meg, itt marad mellettem elutazásunk pillanatáig.

– Persze, hiszen tarthatunk attól, hogy élénk temperamentu-
mával a pályaudvaron bosszantó jelenetet rendezne. Eleonóra,
mindenek előtt mélységes titoktartás, saját érdekedben kérlek
erre! Menj vele, maradj nála addig, amikor már közel van az el-
utazás pillanata, aztán ígérd meg neki, hazafelé tartva megállunk a
házuknál, hogy elköszönj tőle. Más módot nem találok rá, hogy
megszabaduljunk a kellemetlen társaságától.

Visszalépett, hogy ő is váltson néhány szót Franziskával, aki
derűsen csevegett a lovagi birtok tulajdonosával. Tréfálkozott és
nevetgélt, aztán Eleonórát látszólag elfogulatlanul kérte, nehogy
elmulassza az elutazás óráját.

A két úr kikísérte a hölgyeket az ajtóig, majd a bosszantó köz-
játék miatt komor hangulatban tértek vissza bóléikhoz.

A lányok alig hagyták el a fogadót, Franziska arcáról azonnal
eltűnt a derűs mosoly. Barátnője kérdéseire csak kitérő válaszokat
adott, éspedig olyan komor, bosszús hangon, hogy Eleonóra
kénytelen volt idegenkedve nézni rá.

– Tényleg ennyire haragszol rám, mert elhajtottam a házatok
mellett? – kérdezte.

Franziska tagadólag rázta a fejecskéjét.

– Mi jogom lenne erre? – válaszolta. – Nem vagy egyedül,
társaságban érkeztél, és azt hiszem, igen kellemes társaságban. –
Ez utóbbi szavaknál ránézett a barátnőjére, mintha azt akarná
kifürkészni, hogy megjegyzése érzékeny felületet érintett-e.

– Von Wollheim úr a bátyám barátja – mondta Eleonóra,
Franziska kutakodó tekintete előtt lesütve szempilláit.

– Megkérdezhetem, mit jelent neked ez az úr?

– Kérlek, ezt ne kérdezd, erre a kérdésre nem válaszolhatok.
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– Nem vagy bizalmas hozzám...

– Minden vonatkozásban a bizalmasom vagy…

– Csak szívügyekben nem?

– Hát nem érzed, hogy a legkedvesebb barátnőm vagy?

– Eddig legalább is azt hittem – válaszolta Franziska duzzog-
va. – Most azonban már kételkedek benne.

Ekkor nyomott hangulatban odaértek Franziska szüleinek há-
zához. A kérdésen kínlódva, hogy a titkot megoszthatja-e barát-
nőjével, vagy sem, Eleonóra követte az élénk lányt az elbűvölően
berendezett szobába, amit Franziska a budoárjának nevezett. Eb-
ből a budoárból egyik oldalon egy átjárón keresztül a hálófülkébe
lehetett jutni, a másik oldalon szintén egy átjárón át egy kisebb
szobába, mely Franziska kedvencei, ritka virágai és madarai szá-
mára voltak fenntartva.

Eleonóra még mindig a kínos kérdésen emésztve magát, letette
kalapját és sálját. Le akart telepedni a díványra, de Franziska
szenvedélyes megindultsággal átkarolta és megcsókolta.

– Nos, remélem, néhány napig itt maradsz nálam – szólalt
meg. – Ma semmi esetre sem mehet vissza.

– Kénytelen vagyok, Franziska.

– Semmi esetre sem, és a legkomolyabban kijelentem, hogy
nem is fogod megtenni.

Barátnőjének komoly hangja megdöbbentette Eleonórát.
Franziska, akinek figyelmét ez nem kerülte el, kezét bizalmasan
barátnője vállára tette, és szívélyes szeretettel szép szemeibe né-
zett.

– Nem haragszok rád, mert nem bízol bennem, de örülök,
hogy figyelmeztetni tudlak egy veszélyre, és megóvhatlak tőle!
Kedves, jóságos szívecském, tudom mi járatban vagy. Ne ijedj
meg, nem fogok szemrehányást tenni neked. Méltatom indítékaid,
melyek arra késztettek, hogy titokban elhagyd a szülői házat.
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Derült égből hirtelen lecsapó villám sem válthatott volna ki
Eleonórából nagyobb döbbenetet. Honnan tudhatott meg mindent
Franziska? Ki árulhatta el neki a titkát, amiről rajta kívül csak
Hermannak és von Wollheim úrnak volt tudomása?

Talán a fogadóban a nemes mondhatott néhány elhamarkodott
szót, melyek őrá vonatkoztak? Ez elképzelhetetlen volt számára.
Akkor milyen más forrása lehetett Franziskának?

– Szüleidnek az az elképzelése, hogy egy köszvényes aggas-
tyánhoz menj feleségül, minden bizonnyal megdöbbentett és elke-
serített – szólalt meg ismét Franciska, miután arra kérte barátnő-
jét, hogy foglaljon helyet mellette a díványon. – Azt is megértem,
nem volt bátorságod, hogy ellent mondj nemesi származására
büszke anyádnak.

– Mégis megtettem, Franziska.

– És az ellenállás, amivel szembetaláltad magad, bizonyára
fokozta kétségbeesésedet.

– Arra akarnak kényszeríteni, hogy olyan emberhez menjek
feleségül, akit gyűlölök.

– És azért gyűlölöd őt, mert életed boldogságát, ifjúságod
kellene feláldoznod.

– Gyűlölöm, mert már most rabszolgájának tekint és úgy is
bánik velem – mondta Eleonóra, és szemeiből a harag és felhábo-
rodás lángja lobbant. – Inkább a halált választanám, ha más lehe-
tőségem nem lenne, csak házasság azzal az emberrel, és a halál.

Franziska becsmérlően rázta fejét, és karjával átkarolta barát-
nője szép nyakát.

– Mindaddig, míg van olyan szív a földön, mely szeretettel és
barátsággal érted dobog, nem szabad kétségbeesned – válaszolta
bensőséges hangon. – Egy olyan férfi karjaiba vetetted magad, aki
be fog csapni téged.

– Franziska! – kiáltott fel Eleonóra rémülten. – Von
Wollheim úr egy…
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– Egy kalandor – szakította félbe őt Franziska komoly han-
gon. – Az az ember nem az, akink kiadja magát. Becsapta apádat,
a bátyád pedig egy rabszolga láncaival van hozzá béklyózva, rá-
adásul talán már napokon belül meg fog nyílni a börtön kapuja a
szélhámos előtt.

– Ez nem lehet igaz – válaszolta Eleonóra, megborzongva a
szakadéktól, amit barátnője felvázolt előtte. – Könyörgök, mondj
el mindent! Ki árulta el neked ezt a titkot? Ki állította neked, hogy
von Wollheim úr egy szélhámos?

– Én voltam, kisasszony – válaszolt egy érces férfihang.

Eleonóra döbbenten nézett körül, és mélyen elvörösödött,
amint megpillantotta a rendőrségi gyakornokot, aki a virágszoba
felé vezető átjárójában állt.

– Ön, gyakornok úr? Istenem, mit fogok én itt megtudni?
Valamennyien ismerik a lépést, amit meggondolatlanul tettem, és
amely megsemmisítő hatással lesz rám!

– Kisasszonyom, a titkát csak a barátai ismerik, akik tiszte-
letben fogják tartani, mert az ön tisztessége olyan drága a számuk-
ra, mint a sajátjuk – mondta Wilhelm, közelebb lépve. – Nem
mondhatom meg önnek, hogy ki avatott be a szándékába…

– Mégiscsak erre kérem – vágott a szavába Eleonóra, resz-
ketve felindultságában. – Nem nyugszok mindaddig, míg meg
nem tudom, hogy milyen módon jutott a tudomására.

A fiatalember tekintete elgondolkodva pihent meg a szép lá-
nyon, felfogta a kívánságát, és ő maga is azt kívánta, hogy meg-
nyugtassa.

– Meg fogom mondani, ha számíthatok szigorú titoktartására.

– Erre esküt teszek önnek.

– Rendben van. A bátyja eljegyezte magát az unokahúgával,
és ő mondta el, hogy mi a helyzet.
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– Rózsika? – kérdezte Eleonóra meglepetten. Erről az eljegy-
zésről sem nekem, sem a szüleimnek nem volt tudomásunk.

– Pedig ez a helyzet, de a bátyjának úgy tűnik, alapos oka van
rá, hogy titokban tartsa. Bauerband kisasszony arra kért, szerezzek
engedélyt arra, hogy meglátogathassa a börtönben lévő apját. Ezt
megígértem neki azzal a feltétellel, hogy a vőlegénye révén igye-
kezzen megtudni, hogy az állítólagos lovagi birtok tulajdonosá-
nak, von Wollheim úrnak milyen szándékai vannak ön iránt. Ké-
rem, ne haragudjon rám ezért, kisasszonyom. Hallgassa meg, mi-
lyen indokaim voltak erre a látszólagos indiszkrécióra. Talán még
emlékszik arra a kaszinóban tartott bálra, ahol abban a megtisz-
teltetésben volt részem, hogy táncolhattam önnel.

– Igen, még jól emlékszek arra az estére – válaszolta Eleonó-
ra, lesütve szempilláit.

– Rendben. Azóta az este óta… De minek is a hosszú beve-
zetés, térjünk rögtön a tárgyra. Von Wollheim úr az elmúlt tél
során naponta vendég volt a szülei házában, és imitt-amott már a
szóbeszéd járja, hogy rövidesen szorosabb kapcsolatba lépne az
önök családjával. Közben a jelentős földterületek felvásárlása a
hatóságok figyelmét erre az úrra terelte, és nem csak ez, hanem
más hatóságok részéről is, pontosabban Angliából és Franciaor-
szágból akták érkeztek, melyek igazolták az úrral szemben felme-
rült gyanút. Ezalatt nevek, személyleírások és fellépései miatt
felmerült néhány kétség, és mindaddig, míg ezeket nem sikerült
tisztázni, a hatóság nem szánhatta el magát döntő lépésre. Kény-
telenek voltunk tevékenységünket titkos megfigyelésre korlátozni,
és arra az eredményre jutottunk, hogy von Wollheim úr igen szo-
ros kapcsolatban áll Wilde kisasszonnyal, az idegen és szintén
meglehetősen gyanús hölggyel. Leveleket kap tőle, és küld is
neki, sőt, egyik ügynökünk állítása szerint a nemesnek kulcsa van
az idegen hölgy kertkapujához.

– Hölgyeim, megismétlem, hogy kénytelen vagyok bízni szi-
gorú titoktartásukban, mivel hivatali titkokat közlök önökkel, és
ha ez kiderül, annak következménye állásom elvesztése lehet. Ez



443

a veszély azért is kellemetlen számomra, mert arra készülök, hogy
jogászi és jegyzői vizsgát tegyek.

– Szavunkat adtuk – szakította őt félbe Eleonóra türelmetle-
nül.

– Az eddigi felismerések még mindig nem elegendőek
Wollheim úr letartóztatására – folytatta a gyakornok meghajolva.
– Nem bizonyítanak semmit, de döbbenetes gyanút terelnek a
lovagi birtok tulajdonosára, olyan gyanút, ami arra kényszerít
bennünket, hogy minden körülmények között akadályozzuk meg
elutazását. Bizonyára emlékezni fog rá, Bauerband kisasszony,
hogy Hugo bácsikáját egy éjjeliőr meggyilkolásával gyanúsítot-
ták. Ezt a gyilkosságot nem sikerült rábizonyítani. A gyenge tám-
pontok, melyek letartóztatásakor felmerültek, a vizsgálat során
teljesen tarthatatlannak bizonyultak.

– És a hatóság most azt hiszi, hogy ezt a merényletet von
Wollheim úr követte el? – kérdezte Eleonóra, levegő után kap-
kodva. – Ez döbbenetes lenne!

– Sajnos meg kell ismételnem önnek, hogy ennek a gyanúnak
vannak alapjai. Ezek a feltételezések azonban, mint már említet-
tem, olyan gyengék, hogy…

– Ez csak tévedés lehet!

– Elnézést, de ezt a véleményt nem hagyhatom szó nélkül.
Von Wollheim úr mesterien értett ahhoz, hogy megnyerje magá-
nak az ön apját, gazdag arisztokratának adva ki magát, de a ható-
ság szemeit a látszat nem vakítja el, látása sokkal élesebb, és a
maszkot hamar felismeri. Minden irányba nyomozni kezdtünk, és
most a kutatásaink eredményét várjuk abban a biztos reményben,
melyek fel fognak jogosítani bennünket a lovagi birtok tulajdono-
sának azonnali letartóztatására.

Eleonóra felemelkedett székéről, képtelen volt tovább uralkod-
ni izgatottságán. Ha mindaz igaz lenne, amit a gyakornok elmon-
dott, és milyen alapon kételkedhetett benne, akkor most döbbene-
tes szakadék szélén áll!
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– Ez a helyzet pillanatnyilag – ragadta magához a szót a fia-
talember, látva Franciska pillantását, aki ezzel arra szólította fel,
hogy folytassa.

– Amint a bátyja mennyasszonyától megtudtam, hogy ön el-
határozta, ezzel a férfivel elutazik Angliába, és az elutazást ma
estére tervezik, hosszasan elgondolkodtam azon, hogyan óvhat-
nám meg a fenyegető veszélytől. Hivatali kötelességem, hogy
feletteseimnek jelentsem Wollheim úr tervezett elutazását. Egyik
ügynökünk követte őt idáig, a pályaudvaron további ügynökök
várják, és a beszállás pillanatában le fogják tartóztatni. Így meg-
nyugodhattam abban a tudatban, hogy ennek az embernek a le-
tartóztatása megakadályozná önt az utazás folytatásában, de az is
kézenfekvő, hogy a letartóztatás önt is kompromittálná. Emlé-
keztem rá, hogy azon a felejthetetlen estén, amikor első ízben
találkoztunk a kaszinóban, Hoheneck kisasszonyt D.-ből az ön
legjobb barátnőjeként ismerhettem meg. Elhatároztam, hogy a
fiatal hölgyet beavatom a titokba, és segítségét kérem.

– Erre akkor is hajlandó lettem volna, ha Eleonóre nem a ba-
rátnőm lenne – szólt közbe Franziska.

– Örülök, hogy tervünk ilyen kiválóan sikerült, a két úrnak
fogalma sincs a meglepetésről, ami vár rájuk.

Eleonóra ott állt a fiatalember előtt, ajkainak ösztönös remegé-
se és keblének viharos hullázása elárulták, milyen hatalmas vihar
dúl benne.

– Nem is tudom, hogyan köszönhetném meg önnek – szólalt
meg reszkető hangon. – Megmentette, ami a legdrágább számom-
ra, megkímélt a szégyentől, ami megölt volna engem. Mély szé-
gyenérzettel állok ön előtt, lesújtva annak a véteknek a tudatában,
melyet elkövettem…

– Kisasszony, ön túl élesen ítélkezik egy olyan tettről, amit a
körülmények figyelembevételével jogosnak és megbocsáthatónak
tartok – vágott a szavába a gyakornok. – A veszély el lett hárítva,
most pedig beszéljük meg, hogyan lehet megelőzni a következ-
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ményeket. Valószínűleg nem lesz hajlamos rá, hogy azonnal visz-
szatérjen a szülői házba.

– Kénytelen vagyok, ha nem akarom kockáztatni jó hírem…

– Engedelmével, Hoheneck kisasszonnyal már tanácskoztunk
erről. Most már csak az a kérdés, hogy amit mi célravezetőnek
találtunk, elnyeri-e az ön tetszését. A vendéglőben lévő két urat
természetesen értesítenünk kell az elhatározásáról, kérem, írjon
néhány sort a bátyjának, melyben közli vele, hogy nem tudta el-
határozni magát az utazásra.

– Akkor azonnal ide fog jönni.

– Ez rendben is lenne, és talán abban a szerencsében is ré-
szünk lehet, hogy a nemes is vele jön. Bízza csak nyugodtan rám
ennek az ügynek a rendezését, sőt, talán óhajtom is ezt a találko-
zást von Wollheim úrral, mert csendben abban reménykedek,
hogy ebből az alkalomból egy pillantást vethetek a maszkja mögé.

– Nem tart egy bosszantó jelenettől?

– Semmi esetre sem.

– Franziska, légy oly jó… de már látom is, amire szükségem
van.

Ezekkel a szavakkal Eleonóra odasietett egy kis asztalkához,
melyen íróeszközök hevertek. Franziska kihasználta a társalgás-
ban bekövetkezett szünetet, hogy megkérdezze a gyakornokot,
megkínálhatja-e egy pohár borral.

A fiatalember tényleg szükségét érezte, hogy hosszú és fáradt-
ságos vándorútja következtében kimerült testét némileg felfrissít-
se, így elfogadta a meghívást. Franziska kisietett, és néhány perc
múlva egy palackkal és poharakkal tért vissza.

Eleonóra közben megírta és megcímezte a levelet, melyet
azonnali továbbításra átadtak a cselédlánynak.

– Hála az égnek – mondta Eleonóra mélyen fellélegezve,
mintha riasztó álomból ébredt volna. – Úgy érzem, mintha súlyos
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tehertől szabadultam volna meg, mintha ismét könnyebben és
szabadabban lélegezhetnék. Most már tényleg fel nem foghatom,
hogy egy súlyos következményekkel járó, egész további életemre
döntő hatású lépést ilyen könnyelműn képes voltam megtenni.

– Már mondtam neked, hogy a magam részéről igen jól meg-
értem – válaszolta Franziska, akinek visszatért derűs elfogulatlan-
sága. – Von Bentheim gróf volt az indirekt mozgatóerő.

– Igen, von Bentheim gróf! – ismételte meg Eleonóra, akinek
szép arcán ismét borús árnyak tűntek fel. – Most kénytelen leszek
folytatni vele a küzdelmet.

– Itt maradsz velem – mondta Franziska, átkarolva barátnőjét.
– A gyakornok úr volt olyan udvarias, hogy felkínálja magát köz-
vetítőnek közted és a szüleid között.

– A közvetítést apámra fogom átruházni – ragadta magához a
szót a fiatalember. – Ha átadna nekem egy levelet a szülei számá-
ra, akkor apám azt továbbítja, és energikusan fel fog lépni az ön
érdekében. Teljes bizalommal lehet irántunk, kisasszonyom, sza-
vamat adom, hogy a gróf tizennégy napon belül el fog utazni. Ha
apja nem akarja megmondani neki, hogy ön miért utazott el, akkor
majd mi megtesszük, és ezek után a becsülete nem fogja hagyni,
hogy tovább időzzön a szülei házában.

– De a bátyám, von Wollheim úr nem fognak…

– Semmitől sem kell tartania, a két úrnak az elkövetkező na-
pokban elég gondja lesz a saját ügyeivel.

– Tudja ön, hogy a bátyám milyen kapcsolatban áll von
Wollheim úrral?

– Nem, de sejtem. Egy pincér elmondása szerint a múlt télen
esténként rendszeresen hazárdjátékot űztek. Úgy vélem, hogy az
ön bátyja ennek következtében adósa és tehetetlen rabszolgája lett
az állítólagos lovagi birtok tulajdonosának.

Eleonóra elmélázva bólintott, egyre világosabbá vált előtte,
hogy valódi alapja lehet a nemesről alkotott képnek.
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– Gondoltam is valami ilyesmire. A bátyám túl nagy érdeklő-
dést tanúsított és sürgetett, hogy hozzam meg végre döntésemet,
és amint feltűnő igyekezetének okai iránt érdeklődtem, félreis-
merhetetlenül zavartnak mutatkozott. Most bizonyára nagyon meg
fog haragudni…

– Már látom is őt, von Wollheim úr kíséretében – szakította
félbe Franziska, aki az utcára kinézve az ablaknál állt.

Eleonóra rémülten összerezzent. A gyakornok arra kérte a lá-
nyokat, menjenek át a virágszobába, és viselkedjenek nyugodtan,
hogy semmi zaj ne árulja el közelségüket. Behúzta mögöttük a
függönyt, gyorsan kiürítette a poharát, majd felkapott a pipere-
asztalról egy könyvet, melyben látszólag gondtalanul lapozgatott a
két úr belépésekor.

Hermann meghökkent, amint észrevette a fiatalembert, de a
következő pillanatban barátságos hangon feltette neki a kérdést,
hol találhatná meg Hoheneck kisasszonyt.

– Ön tulajdonképpen a húgát keresi – válaszolta a gyakornok
komoly nyugalommal. – A hölgy megtisztelt azzal a feladattal,
hogy magyarázatot adjak önnek. Kérem, foglaljanak helyet, ura-
im!

– Mit jelentsen ez? – fortyant fel Hermann ingerülten, de a
nemes gyorsan barátja karjára tette a kezét, és határozott hangon
arra kérte, mérsékelje magát és fontolja meg, hogy egy idegen
házban tartózkodik.

– Kénytelenek vagyunk nagyon különösnek találni, hogy
Bauerband kisasszony állítólag önt bízta meg ezzel a feladattal –
fordult ezután a gyakornokhoz, akit lángoló pillantás ért el harag-
tól szikrázó szemeiből. – Mivel azonban a fiatal hölgy pillanat-
nyilag nincs jelen, és nekünk nem áll jogunkban, hogy keresni
kezdjük őt ebben a házban, így hallani szeretnénk, hogy mi mon-
danivalója van számunkra.

– Semmi több, csak annyi, hogy az utazásra nem fog sor ke-
rülni.



448

– Úgy tűnik, ön igen pontosan tájékoztatva van.

– Pontosabban, mint a hölgy, akit ön olyan lépésre bírt rá,
amely…

– Uram, nem fogom eltűrni, hogy kritizálja a húgom cseleke-
detét – fortyant fel Hermann, megszakítva a fiatalembert.

– Csak egy olyan ember cselekedetét kritizálom, aki azzal a
szándékkal szöktetett meg egy fiatal hölgyet tiszteletre méltó csa-
ládjából, hogy becsapja életének legdrágább javait, aki eljátszotta
minden becsületes férfi tiszteletét – válaszolta Wilhelm emelke-
dett hangon.

– Ezt merészeli mondani nekem? – kiáltott fel Wollheim,
akinek lángvörös pír öntötte el arcát. – Ki maga egyáltalán, hogy
ilyet merészel tenni? Készen áll arra, és van hozzá bátorsága,
hogy elégtételt adjon nekem, amit megkövetelhetek becsmérlő
szavaiért, sőt, nemesként és tisztként kénytelen vagyok ezt meg is
követelni öntől?

Gúnyos, megvető mosoly rándult meg a gyakornok ajkai körül.

– Először is bizonyítsa be nekem, hogy ön nemes és katona-
tiszt. Miután ezt megtette, arra fogom kérni, határozza meg az
időpontot, a helyszínt és a fegyvert. Mindaddig azonban, míg
bizonyítékait nem mutatja be, nem vagyok köteles elégtételre
önnel szemben.

– Ez már túl sok! – kiáltott fel Hermann. A húgom azzal is
megbízta önt, hogy sértegesse ezt az urat? Magyarázatot kérünk
arra a levélre, melyet röviddel ezelőtt kaptunk. Az előbb azt
mondta, megbízása van arra, hogy magyarázatot adjon nekünk.

– Pontosan így van – válaszolta a gyakornok nyugodt hangon.
– Bauerband kisasszony itt marad a barátnőjénél, míg a körülmé-
nyek lehetővé teszik számára, hogy visszatérjen a szülei házába.
Eltekint attól, hogy Angliába utazzon, ennek megmagyarázásáról
jobb, ha eltekintenek. Von Wollheim úr keresse a saját múltjában.
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Miközben mindezt végigmondta, átható tekintettel nézett a
nemesre, aki képtelen volt eltitkolni kellemetlen érzését, mely úrrá
lett rajta, de ennek ellenére igyekezett azt elrejteni arisztokratikus
megvetés maszkja mögé.

– Von Wollheim úr számára érthetőbb leszek, ha közlöm ve-
le, hogy munkatárs vagyok a vizsgálóbíró irodájában – fűzte hoz-
zá a fiatalember. – Remélem, ez a nyilatkozat elegendő, továbbia-
kat pedig nem adhatok. Ezek után önre bízom, mit szándékozik
tenni. Bauerband kisasszony határozottan kijelentette, hogy meg-
szakítottnak tekinti bátyja barátjához fűződő kapcsolatát. Meg-
bánta, hogy bátyja unszolására elhamarkodottan engedett, és…

– Már látom is, mi volt az alapja a történteknek – mondta
Wollheim, gúnyos pillantást vetve a gyakornokra. – A kisasszony
mindkettőnket átvert. Idefelé vezető útja nem nekünk szólt, bará-
tom, hanem ennek az úrnak. Ez után a felismerés után egy szót
sem vesztegethetünk rá. Az úr eléggé bebizonyította becstelen
gyávaságát. Úri becsületünk nem teszi lehetővé számunkra, hogy
folytassuk vele a szócsatát. Legyen olyan jó, uram, adja át legalá-
zatosabb üdvözletünket Bauerband kisasszonynak!

Rekedtes hangon felnevetve belekarolt barátjába, és magával
vonta őt kifelé a szobából.

Sápadtan, minden tagjában reszketve, lángoló haraggal nagy,
szép szemeiben állt Eleonóra az átjáróban, barátnője által átkarol-
va.

– Most végre kiismertem őt – mondta remegő hangon. – Most
már azt is tudom, mennyire elkötelezettje vagyok önnek. Ez az
ember merészel átveréssel vádolni, aki becsapott engem? Soha-
sem gondoltam volna, hogy ennek a látszólag képzett, kedves és
jó kedélyű ember ennyi hamisságot rejtegethet magában. Igen,
ennyi hamisságot, gonoszságot és alávaló érzelmeket.

– Azt is meg fogja tudni még, hogy egy szélhámos kalandor-
ról van szó – válaszolta a gyakornok, egészen átadva magát a
felemelő érzésnek, melyet a szép lány köszönete ébresztett benne.



450

– Éles szemekkel figyeltem meg ezt az embert, és feltételezésem
bizonyítást nyert.

– Apámat is figyelmeztetni kell!

– Ezt én nem tehetem meg.

– Akkor én fogom megtenni.

– Kisasszony, emlékeztetem ígéretére.

– Igaza van, ígéretem tényleg megakadályoz ebben – vála-
szolta Eleonóra, fejét ingatva. – Mégis kötelességem, figyelmez-
tetni apámat arra, hogy egy szélhámossal áll szemben.

– Én magam fogom megtenni, amennyiben ezzel a figyel-
meztetéssel már nem fenyegetem a hivatali titoktartási kötelezett-
ségemet – válaszolta a fiatalember. – Mindaddig azonban bízok az
ön hallgatására. Apjának tudnia kell, hogy ki érdemes a bizalmára.
Az ő kötelessége, hogy előzőleg komolyan utána nézzen az illető-
nek. Ők ketten talán még egyszer visszatérnek ide, miután el-
hagytam ezt a házat. Tartson ki határozottan, kisasszonyom, sima
szavakkal ne hagyja magát félrevezetni.

– Máris el akar hagyni bennünket? – kérdezte Franziska
meglepetten.

– Még hosszú út áll előttem, úti alkalmatosság nem áll ren-
delkezésemre, így kénytelen leszek időben útnak indulni, ha hol-
nap reggel ismét friss erővel a posztomon akarok lenni. Azt azon-
ban megvárom, míg levelét megírja apjának. A választ, amit arra
kapni fogok, haladéktalanul közölni fogom önnel, hogy tudja,
mihez tartsa magát.

– Ilyen körülmények között sajnos nem kérhetjük arra, hogy
hosszabban megtiszteltessen bennünket látogatásával – mondta
Eleonóra, miközben odalépett az íróasztalhoz. – Azonban remé-
lem, hogy hamarosan viszontláthatjuk.

– Talán holnapután, vasárnap? – szólt közbe Franziska, és
csintalan szemeivel olyan jelentősen nézet rá, hogy a fiatalember
akaratlanul felnevetett.
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– Majd meglátom – válaszolta. – Amennyiben lehetőségem
lesz rá, örömmel fogok eleget tenni a szívélyes meghívásnak.
Egyelőre azonban még nem tudom, hogy megtehetem-e – fűzte
hozzá némi szünet után. – Hallhatta, miként vélekedett von
Wollheim úr. Minden számára alkalmas lehetőséget ki fog hasz-
nálni.

– Ennek az embernek a vélekedései és állításai semmiféle
hatással sem lesznek rám – szakította őt félbe hirtelen Eleonóra. –
Nagyon sajnálnám, ha ezek a rosszindulatú vélekedések arra
késztetnék önt, hogy távol tartsa magát tőlünk.

Franziska egyetértett ezzel a megjegyzéssel, viccelődni kezdett
Wollheim megjegyzésein, anélkül azonban, hogy sértette volna
barátnője érzékenységét, és addig nem nyugodott, míg Wilhelm
ígéretet nem tett, hogy az elkövetkező vasárnapon meg fogja is-
mételni látogatását.

Eleonóra közben megírta a levelet, még egyszer szívélyes,
bensőséges szavakkal megköszönte a fiatalembernek felbecsül-
hetetlen szolgálatát, mellyel érdekében fellépett, és látható sajnál-
kozással köszönt el tőle.

Odalépett az ablakhoz, és elgondolkodva nézett utána, míg el
nem tűnt szemei elől, és a kérdés, mi késztethette őt arra, hogy
ilyen önzetlen módon felkérés nélkül az ismeretlen veszély órájá-
ban kiálljon mellette, még sokáig foglalkoztatta.

Azonban miközben a választ kereste erre a kérdésre, saját szí-
vében úgy érezte, hogy ő is minden áldozatra képes lenne, hogy a
fiatalembert megmentse a veszélytől, és minél tovább gondolko-
dott ilyen veszélyek lehetőségéről, minél kíméletlenebbül adta át
magát ennek az érzésnek, annál inkább felmerült lelki szemei előtt
a képe, mint egy olyan becsületes emberé, aki méltó minden jóin-
dulatú ember megbecsülésére és szeretetére.

Mindeközben a két úr a fogadóban azzal volt elfoglalva, hogy
elfogyasszák a bólét, a gyakornokkal szembeni haragjukat semmi
esetre sem megválogatott szavakkal juttatták kifejezésre.
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Hermann ragaszkodott hozzá, hogy visszatérjenek Hoheneckék
házába, és tárgyalásra kényszerítsék Eleonórát, Wollheim azonban
határozottan elvetette ezt a javaslatot, ami világosan bizonyította,
hogy véglegesen lemondott a barátja húgával való kapcsolatról.

– Hagyjuk csak annyiban a dolgot – mondta, közömbösséget
színlelve, amit haragtól izzó tekintete hazugsággal vádolt. – Már
tudjuk az ellenkezés indokát, és számunkra nem lehet kétséges,
hogy minden további próbálkozás ennek alapján meghiúsulna.

– Komolyan gondolja, hogy Eleonóra képes lenne szeretni ezt
a nincstelent?

– Minden bizonnyal!

– Ugyan már, nekem megmondta volna. Sokkal inkább való-
színű, hogy a legény vetette ki hálóját az aranyhalra, de nem hin-
ném, hogy meg is tudná fogni. Szövetséget kötött Hoheneck kis-
asszonnyal, kitalált egy olyan történetet, melynek meg kellene
fosztania húgomat ön iránti megbecsülésétől, és valóban sikerült
is elérnie ezt a célját. Most azt hiszi, hogy könnyed játékot űzhet,
de el fogja számítani magát.

Von Wollheim úr a vállát vonogatta, mintha azt akarná mon-
dani, hogy számára rendkívül közömbös, hogy a gyakornok el-
számolta-e magát, vagy sem, aztán ismét megtöltötte a poharakat.

– A napokban el fogok utazni – válaszolta, miközben lepöc-
cintette a hamut a szivarjáról. – Becsületem ezt követeli, miután
ez a fickó elutasította az elégtételt, és büntetlenül durva sértéseket
vágott a képembe.

– Ilyen gyorsan elveszíti a bátorságát?

– Ha fennálló körülmények kihívnák a bátorságom, akkor
maradnék.

– Nem óhajtja visszafizetni a megalázást annak, aki megsér-
tette?

– Minden bizonnyal, de a gyávasággal szemben nincs meg-
felelő fegyver, kivéve, ha az ember ostort ragadva nyilvános bot-
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rányt akarna provokálni. Ehhez semmi kedvem. A bosszúnak ez a
fajtája ellenkezik a becsületemmel és büszkeségemmel, az ilyes-
fajta bosszút azokra hagyom, akik naponta suhogtatják ostoraikat.

Hermann rosszallóan csóválta a fejét, szúrós tekintete kuta-
kodva vizsgálgatta a nemes úr arcát, mely a gyakornokkal folyta-
tott szóváltás óta elveszítette a színét.

– Mutathatok önnek egy másik utat, melyen hamarabb és
biztonságosabban elérheti a célját – szólt hozzá.

– Hallgatom.

– Eleonóra itt marad mindaddig, míg von Bentheim gróf vég-
re elindul hazafelé.

– Rendben van, és utána?

– Miután a veszélyes vetélytárs már távozott, a mama fontol-
gatás és késlekedés nélkül támogatni fogja önt.

– Ugyan már, csak nem gondolja, hogy megismétlem a lány-
kérést?

– Nem erre gondoltam, ez nem is volna helye lépés, viszont
üzleti kapcsolatban marad velünk, és nem mutat haragot az eluta-
sított lánykérés miatt. A többiről majd én gondoskodok. Be fogom
bizonyítani a húgomnak, mi volt az oka annak, hogy megrágal-
mazták, továbbá rá fogom beszélni a szüleimet, hogy lányuk kezét
mégiscsak kínálják fel önnek.

Megvetés vonásai rándultak a lovagi birtok tulajdonosának aj-
kai körül.

– Ön csak az adósságára gondol – mondta harapós hangon –,
a nemesember becsületére viszont nem.

Ekkor Hermann szemei is felvillantak, de nyugalmat
kényszerített magára, hiszen ennek az embernek a rabszolgája
volt, aki megsemmisítheti, ha bármilyen okból érdekében áll.
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– Mindenképpen győzne – válaszolta. – A csorba ki lenne kö-
szörülve. A gyakornoktól, mint riválistól nem kellene tartania, én
majd alaposan el fogom rontani ennek a rágalmazónak a játékát.

Von Wollheim úr odalépett a tükör elé, és ruháját kezdte igaz-
gatni. Szorosabbra kötötte a nyakkendőjét, mellényét tisztogatta a
szivar hamujától, és néhányszor végigsimított a szakállán. Min-
dezt olyan mozdulatokkal tette, mintha barátja figyelmét akarná
felhívni arra, semmi szüksége sincs rá, hogy ilyen machinációkkal
nyerjen meg magának valakit feleségnek, hiszen bármely ajtón
nyugodtan kopogtathat.

– Minek mindez? – kérdezte hűvös hangon. – Ha családot
akarok alapítani, a társadalom legmagasabb köreiben választha-
tok, de elhatároztam, hogy csak olyan hölgyet veszek feleségül,
akit szeretek. Az ön húga volt az első, aki képes volt őszinte sze-
relmet ébreszteni a szívemben, de ez a szikra már kihunyt.

– Ne mondjon ilyet!

– Nyugodtan állíthatom ezt, barátom. Ne fáradozzon tovább,
igyekezete teljesen eredménytelen lenne. Ön nem akar elutazni?

– Feltétlenül, de ez a közjáték arra késztet, hogy elhalasszam.

– Amennyiben?

– Azért, mert nyugtalanít az okoskodó gyakornok támadása.

– Ugyan már, mit érdekli magát ez a történet? Eleonórát meg
hagyja a sorsára!

– Vasárnap estig mindenesetre maradok.

– Annak ellenére, hogy tudja, az unokahúga Hamburgban vár
magára?

– Sokkal inkább ezért is – válaszolta Hermann mérgesen. Az
a tervem, hogy néhány napig eredménytelenül várakoztatom, így
később annál nagyobb valószínűséggel állíthatom, hogy az apja
már előttem elutazott, és késedelem nélkül folytatta útját.
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– Ah, már értem! Így aztán ebből arra fog következtetni, hogy
átkeljen az óceánon.

– Számomra ez egy szórakoztató utazás lesz!

– Amit nem irigylek.

– Ha Eleonóra magával tartott volna…

– Ebben igaza van, számomra is szórakoztató utazás lett vol-
na.

Von Wollheim úr ezek után utasítást adott a lovak befogására,
kiegyenlítette a számlát, és kilépett az utcára, hogy odakint várjon
a kocsira.

Csak futólag figyelt fel a kékköpenyes férfire, aki a fogadó aj-
tajában állt és filozofikus nyugalommal szívogatta rövid pipáját.
A férfi a legcsekélyebb mértékben sem fordított figyelmet rá. Ha
Wollheim megsejtette volna, milyen kabát van a férfin a köpeny
alatt, nem társalgott volna olyan derűsen és kötetlenül a barátjá-
val, aki képtelen volt leküzdeni bosszúságát a véleménye szerint
rafináltan kiagyalt terv meghiúsulása miatt.

Amint a kocsi elhajtott, a kékköpenyes férfi belépett a fogadó-
ba, de egy negyedóra múlva szapora léptekkel ugyanabba az
irányba távozott, amerre a kocsi elhajtott.

XXIV.

A kis nyugdíjas nem tartotta kellemes feladatnak a fia által rá-
bízott küldetést. Azt gondolta, és joggal, nincs joga Eleonóra és a
szülei közé lépni, és úgy fog ott állni, mint egy leöntött puli, ha a
bankár megkérdezi tőle, milyen jogon lép fel Eleonóra érdekében.
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Nem óhajtotta kitenni magát az előkelő úr ironikus, esetleg
durva megjegyzéseinek, ezért úgy döntött, hogy Eleonóra levelét
inkább a postára bízza.

Wilhelm felháborodott, amint erről tudomást szerzett, hiszen
megígérte a lánynak, hogy elviszi neki apja válaszát, így ezt az
ígéretét csak abban az esetben tudja teljesíteni, ha ő maga megy el
a bankárhoz.

Bármennyire is kedvetlenül szánta rá magát erre a lépésre, mé-
gis azzal nyugtatgatta magát, hogy ezt az Eleonóráért vívott küz-
delem kezdetének és részének tekinti.

Mióta mélyen a szép lány szemeibe nézett, és annak mélyén
saját képét vélte tükröződni, teljes komolysággal arra gondolt,
hogy ennek a pompás virágnak a birtoklásáért hajlandó megküz-
deni a sorssal, és minél inkább megszilárdult benne ez az elhatá-
rozás, annál vidámabban és bátrabban tekintett erre a küzdelemre.

Elhatározta, hogy jogászként és jegyzőként fog tevékenykedni
szülővárosában, miután sikeresen letette utolsó vizsgáit. Nem
jelentéktelen tőkével is rendelkezett, és elismert állásával minde-
nesetre szemet vethetett a bankár lányára anélkül, hogy szemte-
lenség szemrehányásától kellene tartania.

Apja persze eltanácsolta ettől, de a gyakornok igen komolyan
végiggondolta a dolgot, és úgy találta, hogy a pillanatnyi körül-
mények, és ahogyan azok a jövőben alakulhatnak, kedvezően
támogathatják elképzelését. Kitartott szilárd meggyőződése mel-
lett, hogy von Wollheim, aki állítólag egy lovagi birtok tulajdono-
sa, csupán kalandor és szélhámos, bár pillanatnyilag erre még nem
volt határozott bizonyíték. Az úr leleplezése kompromittálni fogja
a családot, és ezenkívül meglehetős biztonsággal arra is számítani
lehet, hogy Theodor Bauerband bankárt jelentős anyagi veszteség
fogja érni.

Von Bentheim gróf elutazása minden bizonnyal meg fogja tör-
ni madam Bauerband, született von Wurzer büszkeségét. Az sem
maradhat el, hogy a ráérő nyelvek a bankár szűkebb családjában
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foglalkozni fognak az eseményekkel, és elárasztják gúnnyal és
epés megjegyzésekkel.

A várható szóbeszédekkel és rosszindulatú rágalmazásokkal
szemben nem lehetne energikusabban fellépni, mint Eleonóra
eljegyzése egy tiszteletre méltó férfivel, és ami Eleonóra szemé-
lyes nézetét illeti ezzel a ponttal kapcsolatban, Wilhelm úgy vélte,
sötét szemeiben látta, hogy ezen a téren nem ütközne különösebb
akadályokba és nehézségekbe.

Elmélyedve gondolataiba ezekről a merész álmokról, melyek
sugárzó napfénnyel világították be életének pompás virágokkal
díszített útját, indult el vasárnap reggel a fiatalember a bankár
háza felé, hogy elhozza a választ Eleonóra levelére, amit délután
szándékozott elvinni a lánynak.

Nem szerencsés órát választott erre a látogatásra.

Eleonóra szülei meg voltak döbbenve lányuk levelén. Hermann
szócsatát vívott a mogorva gróffal. Elragadtatva magát egy sze-
mélyét sértő megjegyzés miatt, száraz szavakkal ismertette az
embergyűlölővel a levél tartalmát, és a legnagyobb mértékben
elkeseredett nemes a közlést követően azonnal megkezdte eluta-
zásának előkészületeit.

Theodor Bauerband összeomlani látta büszke légvárait, haragja
teljes mértékben a fia ellen fordult, akit azzal vádolt, hogy felerő-
sítette Eleonóra engedetlenségét a szüleivel szemben, ezzel kény-
szerítve őket arra, hogy igent mondjanak a lovagi birtok tulajdo-
nosának.

Hermann igen könnyedén vette apja szemrehányásait, kerülte a
találkozást anyjával, és szülei háta mögött a lovagi birtok tulajdo-
nosával közös terveit szövögette.

Von Bentheim gróf tényleg elutazott vasárnap reggel. A búcsú
órájában Eleonóra szüleit olyan szavakkal illette, melyek világo-
san kifejezésre juttatták, hogy nem csak jóindulatát játszották el,
hanem egyúttal kegyetlen ellenséget is szereztek maguknak.
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Madam Bauerband haragját férjének fejére borította, mire a
bankár irodájába menekült, hogy itt magában fortyogva szaba-
duljon meg bosszúságától.

Ebben a lelkiállapotban lepte őt meg a gyakornok. A bankár,
akinek nem volt tudomása a D.-ben lezajlott események részletei-
ről, tehát fogalma sem lehetett a látogatás céljáról, igyekezett le-
küzdeni felindultságát, de már a fiatalember első szavai után ismét
viharosan kitört rajta elfojtott haragja.

A gyakornok elmondta neki, hogy baráti kapcsolatban van
Hoheneck kisasszonnyal, és éppen a család házában tartózkodott,
amikor Eleonóra megérkezett a barátnőjéhez. Őt is bevonták bi-
zalmas beszélgetésükbe, és arra kérték, közvetítsen a fiatal hölgy
és szülei között, és bármilyen aggályát is igyekezett kifejteni ezzel
kapcsolatban, azt azzal a kifogással vetették el, hogy Bauerband
úr atyai szívére hallgatva engedékeny lesz lánya elhatározása mi-
att, és barátságosan fogja fogadni a közvetítőt.

Eddig hagyta őt eljutni a bankár, de aztán teljes erővel kitört a
vihar.

A gyakornok úr jobban tenné, ha a saját ügyeivel foglalkozna,
válaszolta fokozódó haraggal, miközben hatalmas léptekkel jár-
kált fel-alá, és csak néha állt meg, hogy tüzes pillantást vessen a
fiatalemberre, vagy gyöngyöző homlokát törölgesse. Egy tisztes-
séges, jellemes ember nem vállalkozik ilyen megbízásra, nem
tolakszik ilyen arrogánsan a szülők és gyermekük közé, ezt a gya-
kornok úr is bizonyára érezhette, hiszen nem merte személyesen
átadni a levelet. Ami magát az ügyet illeti, von Bentheim gróf már
elutazott, Eleonóra meg maradjon csak ott, ahol pillanatnyilag
tartózkodik, arra pedig nem számíthat, hogy hazatértekor barátsá-
gos fogadtatásban lesz része. Ez minden, amit hajlandó a levélre
válaszolni, és minden további beavatkozást egy idegen részéről
határozottan elutasít.

Annyira sértő volt az öregúr hanghordozása, fellépése és egész
lénye annyira gőgős és becsmérlő volt, hogy a fiatalember mélyen
sértve érezhette magát.
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Mindez azonban nem késztette arra, hogy ne számoljon be a
bankárnak a tervezett lányszöktetésről. Más indoka volt erre, és-
pedig az az óhaj, hogy figyelmeztesse az idős urat a szélhámosra,
és feltárja előtte, hogy Eleonóra milyen veszélytől szabadult meg.

Mindenről beszámolt, amit a fiatal hölgyekkel D.-ben közölt,
viszont nem tett említést a hatóság gyanújáról az állítólagos lovagi
birtok tulajdonosával szemben, és minden szó, amit kiejtett, tőrdö-
fés volt az idős úr szívébe, aki döbbenettől némán és lemerevedve
állt a gyakornok előtt, mintha nem is tudná, hogy most a beavat-
kozásáért haragudjon, vagy köszönetet mondjon.

– Mindezt nem mondtam volna el önnek, ha nem mondta
volna szemrehányásként nekem, hogy csak egy becstelen és jel-
lemtelen ember tolakodik a gyermek és szülei közé. Be kellett
bizonyítanom, hogy ez a szemrehányás rám nem vonatkozik, és
egyúttal figyelmeztetni szándékoztam egy olyan emberre, akinek
nagymértékben megbízott a becsületében. Fokozott érdekében áll,
hogy titokban tartsa a hallottakat, így nem is kell külön felhívnom
a figyelmét a szigorú titoktartásra. Bízok benne, hogy az érintet-
teknek sem fogja elárulni azt, amiről beszámoltam önnek. Ha
azonban jogos szemrehányást óhajtana tenni von Wollheim úrnak,
akkor ő ezt úgy bosszulná meg…

– Nem, feltétlenül hallgatni fogok – szólt közbe a bankár lát-
hatóan igyekezvén összeszedni magát –, hiszen hallgatnom kell,
családom és lányom becsületének megőrzése érdekében, és re-
mélem, az ön hallgatásában is megbízhatok.

– Remélem, az ügyet sikerült úgy rendeznem, hogy egyúttal
hallgatásom is garantálhassam önnek – válaszolta Wilhelm hatá-
rozott, nyugodt hangon. – Most már tudja, hogy von Wollheim úr
mennyire méltatlan a bizalmára és megbecsülésére, és természete-
sen önre bízom, milyen következtetéseket von le annak alapján,
amit elmondtam.

A bankár gondolataiba mélyedve állt az ablaknál, csak ajkai-
nak rándulásai, és szemeinek nyugtalan mozgása árulkodtak arról,
hogy milyen hatalmas szenvedélyek dúltak benne.
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– Távol áll tőlem, hogy tanácsot adjak önnek – ragadta ma-
gához a szót ismét a fiatalember, eredménytelenül várva a válasz-
ra. – Már csak azért sem merészelnék ilyet tenni, mert attól kell
tartanom, hogy indokolatlanul tovább fokoznám az ellenem tanú-
sított haragját.

– A haragomat? – kérdezte Theodor Bauerband, hevesen a
gyakornok felé fordulva. – Igaza van, kötelességem elnézését
kérnem a sértegetésért, és köszönetet mondani azért, hogy meg-
őrizte a lányom és családom a szitkozódásoktól és szégyentől. Bár
még nem teljesen világos számomra, milyen indokok késztethet-
ték erre, köszönetem mégsem lehet kevésbé meleg és őszinte.
Igen örülnék, ha egyszer alkalmam adódna rá, hogy ezt tényekkel
is bebizonyítsam. Szívesen meghallgatnám a tanácsát, gyakornok
úr, ezzel még inkább lekötelezne engem.

Csak ekkor gondolt arra, hogy székkel kínálja a fiatalembert,
és megkérdezze tőle, megkínálhatja-e egy pohár borral.

Wilhelm csak az előbbit fogadta el, még a szivart is elutasítot-
ta, mellyel a bankár megkínálta.

– Ami megtörtént, azt nem lehet meg nem történtté tenni –
mondta. – Szemrehányások és fenyegetések csak elkeseredettsé-
get és békétlenséget keltenének.

Az idős úr egyetértően bólogatott, és barátságos arckifejezése
alapján, mely lassanként visszatért, arra lehetett következtetni,
hogy kezdi szimpatikusnak találni a gyakornokot, aki fölénye
ellenére semmiképp sem lépte túl az udvarias szerénység határait.

– Éppen ezért azt tanácsolnám önnek, hogy sem a feleségé-
vel, sem a fiával, sem a lányával ne beszéljen arról, amit elmond-
tam önnek. Jobb, ha senkivel sem sejteti, hogy ura a helyzetnek,
így sokkal inkább tehet olyan intézkedéseket, melyeket szüksé-
gesnek tart a további károk elhárítása érdekében. Remélem, ért
engem.

– Teljes mértékben, mindenben egyetértek önnel.
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– A gróf úr, amint már ön is említette, elutazott, Wollheim úr
pedig az őt ért kudarc után szintén nem sokáig fog itt maradni a
városunkban.

– Már tegnap megüzente a fiammal, hogy rövid időn belül el-
utazik. Őszintén szólva nem kívánom az elutazását, mert közös,
nagyszabású vállalkozásokba bonyolódtam vele …

– Melyek attól tartok, nem lesznek előnyösek az ön számára.

– Gyakornok úr! – szólt közbe a bankár enyhe szemrehányás-
sal.

– Azt is válaszolhatná nekem, hogy ehhez én semmit sem ér-
tek, ezt az ellenvetést azonban csak fenntartásokkal fogadhatom
el. Miután felismerte, mennyire hiányos ennek az embernek a
becsülete és jelleme, további következtetéseket is le kell vonnia.
Nem hinném, hogy még most is teljes bizalommal van iránta.
Nyugodtan végiggondolva a dolgot, minden bizonnyal be fogja
látni, hogy…

– Hagyjuk ezt! – kérte az idős úr, láthatóan kellemetlenül
érintve. – Természetesen az üzleti érdekeimnek megfelelően fo-
gok cselekedni.

– Elnézést kérek, ha túl messzire merészkedtem. Később, ha
majd beszélhetek, emlékeztetni fogom erre az órára, és be fogom
bizonyítani önnek, hogy figyelmeztetésemnek nyomós indokai
voltak. Megismétlem, von Wollheim úr néhány napon belül olyan
helyre távozik, ahonnan a legnagyobb valószínűséggel egyhamar
nem fog visszatérni.

– Ah, talán valami közelebbit is tud? – kérdezte Theodor
Bauerband, megdöbbenve a hallottaktól.

– Igen, de hivatali kötelezettségem tiltja, hogy ezeket közöl-
jem önnel.

Az öreg a fejét csóválta, kérdő tekintete mereven, lázas fe-
szültséggel figyelte a gyakornokot.

– Ezt nem értem – válaszolta.
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– Csak türelem, hamarosan mindent meg fog tudni, és akkor
majd emlékezni fog szavaimra. Csak azt tanácsolnám, hogy a
fiatal hölgy levelét az atyai szív teljes jóindulatával és szeretetével
válaszolja meg, engedje meg neki, hogy mindaddig a barátnőjénél
maradjon, míg anyja haragja alábbhagy, és határozottan a megbé-
kélésre törekedjen. Ezzel gyermeke szívét szorosan és határozot-
tan magához kötheti, ismét megerősítheti a köteléket, mely meg-
lazult von Bentheim gróf látogatása következtében, és helyreállít-
hatja családi körének békéjét.

A bankár mélyen felsóhajtott.

– Úgy tűnik, minden vonatkozásban pontosan informálva van
– mondta bizalmatlan pillantást vetve a fiatalemberre. Méltóság-
teljes nyugalma kétségtelenül hatással volt jelenlegi hangulatára.

– Csak a véleményemet mondtam el…

– És közben fején találta a szöget. Köszönöm önnek, gyakor-
nok úr. El kell ismernem az előnyeit annak az útnak, melyet
megmutatott nekem, és követni fogom. Eleonóra azt kívánja, hogy
ön vigye el neki a választ?

– Végül is már magamra vállaltam a közvetítő szerepét – vá-
laszolta Wilhelm tréfás hangon.

– És ezzel a szereppel érdemeket akar szerezni magának?

– Ó nem, semmi mást nem kívánok, csak azt, hogy a szülők
megbocsássanak félrevezetett gyermeküknek.

– Valóban ez lenne az egyetlen kívánsága?

– Talán még az az óhajom is kapcsolódik hozzá, hogy lelep-
lezzek egy lelkiismeretlen csalót, és áthúzzam becstelen terveit.

Theodor Bauerband karosszékével az íróasztalához gördült.

– Élesen ítélkezik von Wollheim úrról – mondta elgondolko-
dó ábrázattal, fejét ingatva.

– Sohasem ítélkezek bizonyítékok nélkül.
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A bankár átható tekintettel nézett a fiatalemberre, úgy tűnt, a
lelke mélyére akar hatolni és kikutatni, mit tarthat még titokban
előtte, Wilhelm arcán azonban csak a férfias határozottság voná-
sait látta, mely páncélként védte titkait.

A bankár ismét a fejét rázta, aztán gyorsan leírt néhány sort.

– Saját és családom becsülete az ön kezeiben nyugszik –
mondta komoly hangon, miközben átadta a fiatalembernek a ke-
cses kis levélkét. – Bízok benne, hogy nem fog visszaélni életünk
legdrágább kincsével. Kérem, adja át üdvözletem a lányomnak, és
mondja el neki, komoly gondot fogok fordítani anyja megbékél-
tetésére. Semmi esetre se térjen vissza korábban, míg ez a megbé-
kélés meg nem történt.

Kezet nyújtott a fiatalembernek és kikísérte a kapuig. Wilhelm
emelkedett hangulatban, örömteli érzéssel hagyta el a házat arra
gondolva, sikerült neki úgy megkezdeni a küzdelmet, hogy több
kilátása van a győzelemre, mint a vereségre.

Megszerezte a bankár elismerését és barátságát, felbecsülhe-
tetlen szolgálattal köszönetre kötelezte, és a végkifejletig jogosult-
ságot szerzett a közvetítői szerepre.

Bár még mindig távol állt Eleonóra anyjától, mégis közeli volt
annak lehetősége, hogy nemsokára őhozzá is közelebb kerüljön,
csak türelemmel kell kivárnia az elkövetkező napok eseményeit,
és saját javára kihasználni azokat.

A kis nyugdíjas persze hitetlenkedve csóválta a fejét, amint fia
ebéd közben kinyilatkoztatta büszke terveit és álmait. A gyakor-
nok azonban nem vette komolyan az apja által feltárt akadályokat,
és ha egy-egy ilyen akadály elrettentette az öregurat, a fia nevetve
lerombolta azokat.

Ha Eleonóra viszonozná a szerelmet, mely azon a kaszinó béli
estén szívében fellobbant, egy időre elszunnyadt, majd szenvedé-
lyesen ismét lángra gyúlt, ha kezét nyújtaná neki, hogy életének
további vándorútja során vele tartson, akkor többé már semmiféle
akadály nem riaszthatná vissza.
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Apja egyáltalán nem volt ma abban a hangulatban, hogy bele-
menjen ebbe a témába, és részletesen megvitassa a fiával. Az
öregúr nagyon el volt foglalva a festővel, és a kis hercegnővel
kapcsolatos gondolataival. Következő nap hozzák meg az esküd-
tek a vádlottra vonatkozó ítéletüket. A kis nyugdíjas ebéd előtt
Mathias és Konrád Bauerbanddal hosszabb társalgást folytatott
erről, aztán meg akarta látogatni Rózsikát, de nem találta őt a la-
kásán.

A kérdés, milyen ítéletet fognak hozni az esküdtek, lefoglalta
gondolatait és érzelmeit, fia közléseire így csak felületesen volt
képes odafigyelni, és ez lehetett az oka annak, hogy gyorsan és
könnyelműen eleresztette a füle mellett Wilhelm reményeit.

A gyakornokot apja kétségei a legcsekélyebb mértékben sem
zavarták, szilárdan ragaszkodott elképzeléseihez és reményeihez,
és a D. felé vezető úton lelke a legédesebb álmokban ringott.

Lelki szemei előtt elvonultak a jövő képei, ahogyan a szerelem
és reménység legvirágzóbb színeivel lefestette maga elé, gyönyö-
rűséggel nézegette ezeket a képeket, és elfelejtette, hogy ezek
semmivel sem többek, mint fantazmagóriák, légvárak, melyek
ismét szertefoszolva eltűnhetnek a semmiben.

Von Wollheimre, a lovagi birtok tulajdonosára is gondolt.
Alapjában véve neki köszönhette jelenlegi kapcsolatát a bankár
szép lányával.

Ha beszámolhatott volna a bankárnak arról, milyen gyanú me-
rült fel ezzel az emberrel szemben, ha Theodor Bauerbandnak
sejtelme lehetett volna arról, hogy a hatóság mekkora igyekezettel
foglalkozik a nemessel, minden lépését figyelemmel kísérve, és
tulajdonképpen már most is fogolynak számít, akkor a bankár nem
maradt volna annyira nyugodt, amikor utalt rá, hogy felül kellene
vizsgálnia üzleti kapcsolatait a lovagi birtok állítólag gazdag tu-
lajdonosával.

A gyakornok mindezt milyen szívesen elmondta volna neki,
megindokolva figyelmeztetését, azonban hivatali kötelezettsége,
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esküje tiltotta ezt, már a csendes figyelmeztetéssel is túllépte ille-
tékességét.

Amennyiben von Wollheim úrnak tudomására jut a hatóságnak
az ő leleplezésére irányuló törekvése, úgy a tapasztalt szélhámos
esetleg megtalálná a módját, hogy letörje az ellene irányuló fegy-
verek csúcsait, és kivonja magát az igazságszolgáltatás büntető
karjainak fenyegetéséből.

Ezenkívül egyelőre még nem lehetett biztonsággal állítani,
hogy von Wollheim úr valóban szélhámos lenne, aminek tartják.
Egyelőre még hiányoztak a bizonyítékok, ezek érkezését minden
nap várták.

Mindenesetre rá terelődött a gyanú, hogy ő lehet az éjjeliőr
gyilkosa, de igen merész lépés lenne, ha a gyanú alapján letartóz-
tatnák. Ez azonban mindenképpen meg fog történni, amennyiben
Wollheim el akarja hagyni a várost.

Letartóztatása azonban lerántaná a leplet a bankár szemeiről,
és még inkább elkötelezné őt a gyakornok felé, aki oly lovagiasan
védelmezte Eleonórát ezzel a szélhámossal szemben.

Mindezt végiggondolta Wilhelm, miközben a mosolygó tájon
célja felé igyekezett, de bármennyire is ilyesmivel foglalkoztak
gondolatai, és igyekezett a távolabbi jövőbe tekinteni, mindig
Eleonóra képét látta maga előtt, és sötét, sugárzó szemeiben saját
szerelmét látta visszatükröződni.

Hamarabb elérte a kis vidéki városkát, mint amire számított, és
a Hoheneckék házában rá váró fogadtatás gazdagon jutalmazta
meglehetősen hosszú vándorútjának fáradalmaiért.

Eleonóra el volt ragadtatva apja levelétől, szép szemeinek
könnyeivel mondott köszönetet a küldöncnek. Arra kérte, hogy
nyíltan és tartózkodás nélkül mondja el tartalmát az apjával foly-
tatott beszélgetésének, és azért sem haragudott meg, amikor az
igazság érdekében arról is beszámolt, mennyire indiszkrét volt,
mivel még a tervezett szökés minden részletét is elmondta az ap-
jának.
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Eleonóra elismerte ennek az indiszkréciónak a szükségességét,
és még egyszer megköszönte a Wilhelm által alkalmazott taktikát.
Kifejezte azt a meggyőződését, hogy apja hallgatni fog, és még az
anyja előtt is titokban fogja tartani lánya leleplezését.

A fiatalok derűs csevegésével gyorsan eltelt a délután.
Franziska egy szonátát gyakorolt a zongorán, és hosszabb időre
magára hagyta barátnőjét, hogy szórakoztassa a fiatalurat.

A benyomások, melyet mindkettőjük szíve érzett ezen a délu-
tánon, kitörölhetetlenek voltak. A lángoló tekintetek, melyek
gyakran találkoztak, mindkettőjükben olyan érzelmeket keltettek,
melyekről fiatal szíveiknek mindeddig fogalmuk sem volt. Mind-
ketten úgy érezték ezekben a felemelő órákban, hogy rájuk kö-
szöntött életük tavasza, hallgatták csilingelését és dalait ujjongó
szíveikben, és mámorosan érzékelték pompás virágainak illatát,
melyek magukba zárták ennek a tavasznak éltető napsugarait.

Bárcsak hatalmuk lett volna feltartóztatni az idő múlását!
Egymásba mélyedt szemekkel hallgatva hangjaik szimpatikus
csengését, szívesen töltöttek volna együtt még néhány órát, de az
esti szürkület figyelmeztette a fiatalembert arra, hogy indulnia
kell.

Már megitta az utolsó pohár bort, amit Franziska töltött neki,
fogta kalapját és botját, amikor a cselédlány egy idegen úr láto-
gatását jelentette, aki a sarkában követte őt, és már ott is volt a
szobában, mielőtt a hölgyek elhatározták volna, hogy fogadják,
vagy elutasítják a látogatást.

Arany lornyonnal az orrán, és világos kesztyűs kezében ele-
gáns sétapálcával Hermann állt a húga előtt, a gyakornokot min-
dössze egy szempillantásra méltatva, akin látszott, hogy vérét
hirtelen elönti az epe.

– Ah, maga már megint itt van! – szólt hozzá, miközben
megvetően becsmérlő tekintettel végigmérte a fiatalembert, aki-
nek nyugodt, méltóságteljes tartása úgy tűnt, bosszantani kezdte. –
Hm, gondolhattam volna, ha ilyen emberek egyszer már betola-
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kodtak egy családi titokba, fel sem fogják, hogy mennyire terhe-
sek lehetnek.

Eleonóra aggódva pillantott a gyakornokra, aki szép szemein
látta, mennyire kérleli, hogy mérsékelje magát, és a kedvéért bo-
csássa meg bátyjának a sértegetést.

Franziska azonban azonnal mellette szólalt meg, és felháboro-
dott hangon figyelmeztette az elegáns urat, hogy az apja házában
tartózkodik, a gyakornok úr pedig az ő vendége, akit nincs joga
sértegetni.

– Ó, ebben az esetben gratulálok önnek – fordult Hermann
ironikusan a gyakornokhoz. – Ha ilyen szép ajkak védelmezik,
akkor kénytelen vagyok leereszteni a fegyvert, bármennyire is
jogosan tartom a kezemben. Remélem, máshol még lesz alkal-
munk arra, hogy elbeszélgessünk.

– Csak a jelenlévő hölgyek, és szüleik tisztelete akadályoz
meg abban, hogy kellőképpen reagáljak – válaszolta Wilhelm
lángoló tekintettel nézve ellenfelére. – Mindaddig nem vagyok
hajlandó vitába szállni önnel, míg nem oldja azt a méltatlan köte-
léket, mellyel olyasvalakivel van összebéklyózva, akit minden
tisztességes embernek meg kell vetnie. Éles, és önt is megsemmi-
sítő ítélet, amit azzal az emberrel szemben kijelentek, ítéletem
azonban bizonyítékokra támaszkodik.

A bankár fia a vállát vonogatta, és hátat fordított a gyakornok-
nak, ezzel bizonyítva megvetését.

– Eleonóra, apám küldött – mondta éles, határozott hangon.
Azonnali hazatérésed követeli, miután von Bentheim gróf ma
reggel elutazott.

A lány szép ajkai körül gúnyos mosoly rándult.

– Apánk mikor bízta rád ezt az üzenetet? – kérdezte.

– Ma reggel.

– Pontosabban akarom tudni.
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– Röviddel reggeli előtt.

– Tehát igen mérges volt rám?

– Annyira, hogy haragját azzal fejezte ki, hogy kitagad az
örökségből, és megátkoz.

– Azt nem említette, hogy meg akarja válaszolni a levelemet?

– Isten őrizz, a leveled széttépte, csak azonnali hazatérésed
tudja megbékélni őt.

– Még valami – mondta Eleonóra, jelentős pillantást vetve a
gyakornokra, akinek szemeiben a harag izzása villant. – Hol tar-
tózkodik pillanatnyilag von Wollheim úr?

– Fogalmam sincs, von Wollheim úr szószegésed következté-
ben indokoltnak látta, hogy szakítson valamennyiünkkel.

– Ez megint csak valótlanság – válaszolta a lány, felvonva
szemöldökét. – Még mindig nem elég a szomorú felismerés, me-
lyet tegnapelőtt tettem? Azt hiszed, hogy gyanútlanul és köny-
nyelműen besétálok egy olyan csapdába, mely mellesleg megje-
gyezve annyira silány, hogy nem válik kitalálóinak dicsőségére?
Apánk nem adott neked semmiféle megbízást, itt van a válasza a
levelemre, melyben nem csak megbocsát, hanem hozzá is járul
ahhoz, hogy a barátnőmnél maradjak. Ő maga is azt kívánja, hogy
egy ideig maradjak itt, míg lecsillapodnak a szülői házban magas-
ra csapó hullámok.

Odatartotta a levelet bátyja szemei elé, de a fiatalember nem
vette magának a fáradtságot, hogy elolvassa. Csak futó pillantást
vetett apja számára jól ismert kézírására.

– Csak azt mondhattam el, milyen utasítást adott nekem –
válaszolta. – Ha ennek az utasításnak nem akarsz eleget tenni,
akkor egyedül téged fognak sújtani a következmények. Holnap
reggel hosszabb útra indulok, von Wollheim úr pedig néhány nap
múlva utazik el, tehát azoktól, akiket ellenségednek vélsz, a to-
vábbiakban már nem kell tartanod.



469

– Rád nem haragszok – mondta Eleonóra gyorsan. – Te is fél-
re lettél vezetve. Csak azt sajnálom, hogy egy olyan embernek
szenteltél barátságot és bizalmat, akit a gyakornok úr helyes
megjegyzése szerint minden becsületes embernek meg kell vetnie.

Az elegáns úr erre ismét a vállát vonogatta.

– Ő se nem kém, se nem szélhámos – válaszolta, és beesett
szemeiből szúrós pillantás érte a gyakornokot, aki közben csend-
ben társalgott Franziskával. – Csak az ilyenek érdemelnek meg-
vetést. Tehát nem akarsz velem jönni?

– Nem.

– Akkor küldetésem teljesítve van, és ajánlom magam.

Valamennyien úgy érezték, mintha lidércnyomástól szabadul-
tak volna meg, amint a fiatalember elhagyta a házat.

Semmi kétség sem fűződött hozzá, azzal a szándékkal jött,
hogy húgát egy előkészített csapdába csalja, de arra egyelőre nem
jöttek rá, milyen jellegű lehetett ez a csapda.

Eleonóra számára ez a tapasztalat annál fájdalmasabb volt, mi-
vel meg lett fosztva bátyja megbecsülésének maradékától is. Most
már semmi kétsége sem fűződött hozzá, hogy engedelmes esz-
közként támogatta Wollheim megvetendő és alantas szándékát.

Wilhelm még néhány szót váltott a fiatal hölgyekkel. Meg-
nyugtatta Eleonórát, arra kérte, tartson ki elhatározása mellett, és
tanácsa, vagy apja írásbeli utasítása nélkül semmiféle döntésre ne
szánja el magát, aztán ő is elhagyta a házat, hogy elinduljon haza-
felé.

Annyira vidám volt és boldog, és most ez az ember elrontotta
derűs hangulatát!

A felhők azonban magasba emelkedve a derűs égen, gyorsan
ismét szertefoszlottak a sötét szemek csillogó tekintete előtt, me-
lyek oly hálásan és bensőségesen tekintettek rá, bármerre is né-
zett.
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Nem tudta eldönteni, le kellene-e leplezni a bankár előtt
Hermann manipulációit, vagy inkább tekintsen el ettől. Amennyi-
ben megteszi, csak tovább fokozza ellenfele elkeseredettségét, és
a leleplezéssel Eleonóra számára sem nyert volna semmit, tehát
jobbnak találta, ha eltekint ettől, ha hallgat, és mindaddig kivár,
míg Hermann ellenségeskedése kényszeríti arra, hogy használja
ellene fegyvereit.

Már túljutott útjának felén, amikor a bankár fia egy nyitott ko-
csiban elhaladt mellette.

Lornyonnal az orrán, égő szivarral a szájában, gonosz, gúnyos
mosolytól eltorzult arccal ült a fiatalúr a kocsi hátsó ülésén. Húga
védelmezője mellett köszönés nélkül haladt tovább, de abban a
pillanatban, amikor kettejük tekintete találkozott, a gyakornok
akaratlanul összerezzent a gyűlölettől, álnokságtól és gonoszság-
tól, melyek a szúrós tekintetből áradtak felé.

Kénytelen volt egy rosszindulatú majomhoz hasonlítani, aki
egy szerencsésen végrehajtott kópéság után biztonságos magas-
ságból tekint le gúnyosan a károsultra. Ebben a pillanatban tény-
leg hasonlított az őserdő lakójára.

Azonban nem riadt meg ennek az embernek a gyűlöletétől és
álnokságától. Azt gondolta, ha kutatni akarna és kinyomozná az
életmódot, ami arra készteti a gazdag bankár büszke fiát, hogy
akarata ellenére, engedelmes rabszolgája legyen a szélhámosnak,
akkor elegendő fegyvert találna ellene, ezért félelem nélkül vár-
hatja ellenfele ellenségeskedéseit, mert ebben a küzdelemben
kétségtelenül győzni fog.

Hazaérvén apját nem találta otthon. A kisöreg az asztalosmes-
ter nappalijában üldögélve nagy igyekezettel tanácskozta meg
vele, mi fog történni, ha másnap elítélik a festőt.

Délután megint meg akarta látogatni Rózsikát, de lakását ismét
zárva találta. Mathias Bauerband is eredménytelenül járt ott, de az
öregúr ebben nem talált semmi különöst, ami nyugtalanította vol-
na.
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Azt a meggyőződését hangoztatta, Rózsika igényt tart arra,
hogy egyedül legyen. Bezárta magát, hogy magányában ne za-
varják. Másnap tanúkét meg kell jelennie a bíróságon, utána majd
lehet vele értelmesen beszélni.

Ha Hugo fivérét elítélnék, ami ismét kétségessé vált az éksze-
rész házába történt betörés után, úgy a kis hercegnőnek nem ma-
rad más lehetősége, mint visszatérni nagybátyja házába, és talán
jobb is lenne számára, ha ez az eset bekövetkezne, mintha apját
szabadlábra helyeznék.

A két idős úr ezen a témán hosszasan vitatkozott, a mellette és
ellene szóló esélyeket alaposan mérlegelték, és nem sejtették,
hogy „a császár szakállán vitatkoznak”.

Rózsika közben már Hamburgban volt, kimenekülve családja
gyámságából. Konrád számára pedig nem volt kétséges, hogy a
vádlottat szabadlábra kéne helyezni.

Apjával még nem közölte testvére beismerő vallomását. Kép-
telen volt rászánni magát, hogy apjának ezzel is további fájdalmat
okozzon. Csak az ékszerésznek számolt be a beismerő vallomás-
ról, és becsületszavát adta, hogy az eltulajdonított kövek értékét
meg fogják téríteni neki.

Stern úgy nyilatkozott, hogy ezzel meg van elégedve, és meg-
ígérte, hogy vallomását olyan formában fogja visszavonni a vizs-
gálóbíró előtt, ami a vádlottat minden gyanú alól felmenti.

Konrád mindezt el akarta mondani Rózsikának, de ő is úgy
járt, mint a többiek. Zárt ajtaja előtt kénytelen volt eredménytele-
nül visszafordulni.

A nyugdíjas késő este távozott. Helene vőlegénye elkísérte egy
ideig, akinek ismét elkezdte Mathias mesterrel szemben kifejtett
nézeteit magyarázni, amit hevesen védelmezett.

Strom végül elköszönt a kisöregtől, aki izgatottan folytatta út-
ját.
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Ma hirtelen annyi minden történt körülötte, hogy összezavaro-
dott. Gondok a festő és a kis hercegnő körül, kétségek és remény-
ségek, melyeket a fia ébresztett benne, bosszúsága Rózsika ma-
kacssága miatt, aki ráadásul most még látni sem akarja azokat,
akiknek őszinte és hűséges barátságáról meggyőződhetett. Nem is
tudta, hogyan tud úrrá lenni ezeken a gondokon.

Útja elvezetett a vendéglő mellett, ahol von Wollheim, a lovagi
birtok tulajdonosa lakott. Amint odaért, és elmélkedéséből magá-
hoz térve felnézett, a még kivilágított bejáratnál két személyt vett
észre, akikben azonnal felismerte Wollheimet és Hermann
Bauerbandot.

Olyan hangosan társalogtak, hogy csak meg kellett állnia, hogy
minden szót megértsen.

– Holnap reggelre meghívom egy villásreggelire – monda
von Wollheim, és a nyugdíjas a rideg, kimért hangon csendes
fenyegetést vélt felismerni.

– Majd meglátom, lesz-e rá időm – válaszolta Hermann kité-
rően. – Tudja, hogy holnap este el akarok utazni, így némely dol-
got még el kell intéznem, így pillanatnyilag még nem tudom, lesz-
e rá lehetőségem, hogy elfogadjam szivélyes meghívását.

– Ebben az esetben nekem kell ellátogatnom önhöz.

– Hogy elbúcsúzzon?

– Nem csak erről van szó, hanem rendezni akarom a köztünk
fennálló nyitott ügyeket is.

Úgy tűnt, ez a válasz aggasztó benyomást keltett Hermannban.
Hosszan hallgatott, aztán sajátos igyekezettel megkérdezte, miért
óhajtja ezt a barátja, mivel nézete szerint nyitott ügyeiket már
régen rendezték.

– Ebben téved – válaszolta von Wollheim úr, és a kis nyug-
díjas úgy vélte, a hűvös, éles hang még inkább fenyegetésként
érthető. – Holnap majd részletesen megbeszéljük, és minden bi-
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zonnyal gyorsan egyességre fogunk jutni. Tehát számíthatok ön-
re?

– Ha feltétlenül így óhajtja!

– Hogyan értsem ezt barátom, talán meg akarja tagadni tőlem
azt a megtiszteltetést, hogy elköszönhessek?

– Rendben van, megoldom, hogy meglátogathassam.

– Hánykor?

– Tizenegy óra körül.

– Rendben van, otthon fog találni, bármikor is érkezik. Jó éjt.

A nemes visszatért a vendéglőbe. Hermann olyan igyekezettel
távozott, mint egy űzött vad, és rövidesen eltűnt a nyugdíjas te-
kintete elől a következő utcasarkon, aki gondolataiba mélyedve
csóválta kopasz fejét, majd felszippantott egy adag tubákot, és
fáradhatatlanul hadonászva maga körül, folytatta útját.

XXV.

Elérkezett a bírósági ülés napja. Azzal a kifogással, hogy jelen
akar lenni a tárgyaláson, Hermann elhagyta apja irodáját, de nem
vádlott nagybátyjának tárgyalása, hanem von Wollheim volt útjá-
nak célja, akinek ellenséges fellépése ráadásul nagymértékben
nyugtalanította.

A maga részéről még semmi alapját nem látta kétségbe vonni,
hogy von Wollheim úr nem az, akinek kiadja magát, azaz egy
gazdag nemes, akinek büszke lehet a barátságára.

Bizakodva várta, hogy barátja, legalább is egyelőre meg fog
elégedni az adóslevéllel, ami elegendő biztonságot nyújt számára
követelésével szemben, annál is inkább, mert von Wollheim úr
ismerte a körülményeket, melyek arra késztették adósát, hogy egy
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időre elhagyja a várost, és ő maga szabad akaratából, persze az
egyelőre még nem egyeztetett feltételek alapján, eltekint követelé-
sétől.

Mi lehet tehát az alapja a hirtelen felmerülő ellenséges maga-
tartásnak?

Talán az ő hibája lenne, hogy a nemesnek csalódnia kellett re-
ménységében? Ne lenne von Wollheim úr nagy hálára kötelezett
barátja iránt? Hát nem szövögetett Hermann azonnal újabb terve-
ket, sőt már meg is tette az első lépéseket, hogy húgát a nemes úr
karjaiba vezesse?

És hálából a lovagi birtok tulajdonosa most arra akarja kény-
szeríteni, hogy törlessze adósságát annak ellenére, hogy tudja,
barátja képtelen előteremteni a jelentős összeget?

Minél tovább elmélkedett aggodalmán, annál súlyosabb volt
számára a nyomasztó teher, és minél inkább érezte, annál inge-
rültebbé vált a hangulata.

Az utóbbi napokban annyi gondja és kellemetlensége adódott,
hogy ez az újabb izgalom inkább elmaradhatott volna. Von
Wollheim úr tudta ezt, így még kíméletlenebbnek tartotta viselke-
dését.

 A lovagi birtok tulajdonosa sajátságának megfelelő, megnyerő
modorral fogadta a fiatalembert. A dívány előtti asztalon két sze-
mély számára villásreggeli volt felszolgálva, és az ezüst hűtő-
edényben két palack pezsgő állt.

– Ma utoljára köszönthetem lakásomban – mondta von
Wollheim úr igen illedelmes és elkötelezett hangon, miközben
szemeiből villámgyors, kutakodó pillantást vetett barátjának iz-
gatott arcára. – Ön ma este utazik el, én pedig holnap korán reggel
a postavonatot fogom igénybe venni, hogy elhagyjam a várost,
ahol néhány keserű tapasztalatot kellett szereznem.

Ezen szavak kíséretében egy intéssel hellyel kínálta a fiatal-
urat, ő pedig egy karosszékben foglalt helyet vele szemben, majd
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kihúzta a dugót az egyik palackból, megtöltötte a poharakat, és
egy intéssel felszólította barátját, hogy ragadja meg az egyiket.

Hermann csak néhányat kortyolgatott a tüzes borból, miközben
keze remegett, amint a poharat a szájához emelte.

– Tehát tényleg el akar hagyni bennünket? – kérdezte.

– Igen, és azt hiszem, indokaimat már megneveztem önnek.

– És mi lesz a vállalkozásaival?

– A távolból fogom rendezni.

– A bankunk erősen részesedik benne.

– Amennyiben veszteségeik lesznek, pótolni fogom azokat –
válaszolta Wollheim, büszkén hátravetve a fejét. Kérem, szolgálja
ki magát, én majd némi lazacot fogok fogyasztani.

Hermann mechanikusan megragadta a tányért, melyet a nemes
nyújtott felé. A sejtelem, hogy egy katasztrófa előtt áll, ami a kö-
vetkező pillanatban fog rátörni, nyomasztó rémálomként lebegett
előtte, és lelki szemei előtt villámgyorsan végigvonultak a pilla-
natok, melyeket ebben az elegáns szalonban a rulettre áldozott.

Nem vette észre, hogy Wollheim éles szemekkel figyeli, álnok
gonoszság vonásai rándulnak ajkai körül, ámde ennek ellenére a
tekintete félreismerhetetlen aggodalommal az ajtót is figyeli.

Ha képes lett volna rá, hogy megfigyelje barátját, minden bi-
zonnyal észrevette volna, hogy belső félelem gyötri a földbirto-
kost, olyan félelem, mely erős ellentmondásban volt megjátszott
derűjével.

Ez a felismerés talán visszahívta volna emlékezetébe a gyakor-
nok figyelmeztetését és fenyegetését, de ez a visszaemlékezés sem
lett volna hasznára, hiszen bizalma von Wollheim úr iránt rendít-
hetetlen volt.

– Semmi sem tarthatja vissza? – kérdezte Hermann némi szü-
net után, miközben ránézett, és közben megragadta a poharat. –
Hiszen szereti Eleonórát…
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– Már nem, annak már vége! – szakította félbe Wollheim hű-
vös hangon. – Csak futó mámor volt, és ez a mámor elszállt,
kénytelen voltam felébredni, amikor rájöttem, hogy a fiatal hölgy
szerelme irántam csak hiú hazugság és képmutatás volt.

– Ne mondjon ilyet! Eleonórát megtévesztette egy rágalma-
zó…

– Ugyan már, ha tényleg őszintén szeretett volna, a rágalma-
zó süket fülekre talál.

Ezen szavai közben Wollheim tekintete ismét az ajtót súrolta,
miközben Hermann visszatolta a tányért és kiürítette a közben
ismét megtöltött poharat.

– Apám nagyon fogja sajnálni ezt – mondta a fiatalember. –
Tartózkodó válaszában keresi a magyarázatot, melyet a lánykérés-
re adott.

– Azért sajnálja, mert attól tart, hogy üzleti érdekei sérülhet-
nek ennek következtében – válaszolta von Wollheim úr vállát
vonogatva. – Sajnálkozása azonban nem mérvadó a számomra.
Hagyjuk ezt, elhatározásom szilárd, semmi sem késztethet arra,
hogy megváltoztassam. Mikor indul útnak, barátom?

– Ma este.

– Már tegnapelőtt el kellett volna utaznia!

– Nem, mert nem árthat, ha a lány egy kicsit unatkozik Ham-
burgban, és fokozódó türelmetlenséggel várakozik rám. Azt fo-
gom mondani neki, lehetetlen volt számomra, korábban jönni,
majd csodálkozásomat fogom kifejezésre juttatni, hogy még
Hamburgban találom. Tervem jól átgondoltam, feltétlenül sikerül-
nie kell. Azt fogom mondani neki, hogy apjának már napokkal
korábban meg kellett érkeznie. Elmegyek a hajózási vállalkozó-
hoz, akinek a címét a szökevény megkapta, és elhozom tőle apja
levelét, melyben a bolond festő közli vele, nem volt ideje rá, hogy
felkeresse, a hajó haladéktalanul útnak indult, a következő hajó
érkezésekor várni fogja New-Yorkban. A lány nem fog kételkedni
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a levélben, és semmi kifogása sem lesz, ha azt javaslom neki,
hogy a következő hajóval utazzon New-Yorkba.

– És aztán? – kérdezte Wollheim gúnyos mosollyal ajkai kö-
rül.

– Aztán New-Yorkban eredménytelen keresgélés kezdődik,
én pedig véget vetek a kis regénynek.

– Feleségül veszi Rózsit?

– Ó nem, annyira bolond azért nem vagyok!

– De nem tart a családja bosszújától?

– Ki jönne rá a történtekre?

– És mi van, ha a lány írni fog odaátról?

– Majd én gondoskodok róla. Hallottam, hogy New-Yorkban
könnyedén lehet szép lányok számára fedelet szerezni, aztán
nyomtalanul el is lehet tüntetni őket.

– Minden bizonnyal, de gondolja, hogy a családja közben
nyugodtan fog viselkedni? Az első gyanú önre fog terelődni. Rá
fognak jönni, hogy egy fiatal hölggyel Hamburgból New-Yorba
utazott Itt is és odaát is megmozgatják a rendőrséget, és a nyomo-
zás következtében a gyanú egyre inkább önre fog terelődni. Mivel
akarja majd igazolni magát?

– Ugyan már, egyszerűen meg fogom magyarázni, hogy a
vádakat nem ismerem el, így magyarázkodásra sem kötelezhet-
nek. Az arcátlanoknak ajtót fogok mutatni…

– Nagyon könnyedén veszi a dolgot – mondta Wollheim gú-
nyosan. – Vizsgáljunk meg egy másik esetet. Tegyük fel, hogy a
lány apját holnap felmentik. Ezt követően miként fog alakulni a
helyzet?

– Nem másként, mint ahogyan jelenleg is van – válaszolta
Hermann magabiztos hangon. – Rajtam kívül senki sem tudja,
hová utazott a kis hercegnő. Engem senki sem vádolhat azzal,
hogy én késztettem erre az utazásra. Egyébként sem valószínű,
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hogy az esküdtek ítélete felmentés lesz, ha azonban a várakozás
ellenére mégis ez történne, akkor a háttérben még mindig ott van
az őrültek háza, ahonnan a bolond festő képtelen lenne kiszaba-
dulni.

Von Wollheim úr közömbösen vonogatta a vállát, és megkí-
nálta barátját egy szivarral.

– Tudnia kell, a magam részéről én nem lennék ennyire nyu-
godt – mondta. – Én már régen követtem volna az ifjú hölgyet.

– Talán meg is tettem volna, ha az ön iránt érzett barátságom
nem tartott volna vissza – válaszolta Hermann, kutakodó tekin-
tettel nézve a nemes arcára.

– Hagyjuk ezt! – hárította el Wollheim, és ismét gonosz mo-
soly rándult ajkai körül. – A barátsága talán többet ártott, mint
használt. Még mindig nem tudom elhárítani a gyanút, hogy a terv
idő előtt el lett árulva. – Eleonóra biztos nem mondta volna el
barátnőjének, és a gyakornok sem véletlenül bukkant fel D.-ben.
Valószínűleg ön lehetett, barátom, aki fecsegett, az én ajkam
egyetlen szó sem hagyta el, Eleonóra ajkait pedig a szégyenérzet
tartotta zárva. Megvannak a magam különös gondolatai, de ne
vesztegessük az időt haszontalan elmélkedésekre.

– Én csak megismételhetem önnek…

– Ne is folytassa, hagyjuk ezt a témát! Tegnap este már em-
lítettem, hogy az örökre szóló búcsú előtt rendeznünk kellene a
köztünk fennálló nyitott ügyet. Elgondolkodott talán azon, hogyan
történhetne ez a legjobban?

– Nem – válaszolta Hermann durva és barátságtalan hangon.
– Nem tartottam szükségesnek, mert úgy véltem, hogy ez az ügy
már régen megnyugtató módon rendezve lett.

– Ah, milyen könnyedén túlteszi magát ezen!

– Semmi esetre sem! Megfelelő biztosítékot kapott!

– Az adóslevélre gondol?
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– Hogy értsem ezt, uram, talán kételkedik…

– Ne izgassa fel magát, barátom, nyugodtan is rendezhetjük a
dolgot – mondta a földbirtokos, miközben a második palackból is
kihúzta a dugót. – Persze rendelkezésemre áll öntől egy tízezer
tallérról kiállított adóslevél. Ennek az összegnek egy részét kész-
pénzben adtam kölcsön, a fennmaradó része becsületbeli adósság,
amit a mi társadalmi rétegünkben huszonnégy órán belül kész-
pénzben szoktak törleszteni. Ön már nagykorú, az adóslevél tehát
törvényesen érvényes, ezt belátom, azt azonban nem, hogy ez
tényleges biztonságot jelentene számomra mindaddig, míg apja
után nem örököl.

Hermann fel akart ugrani székéről, de mégis nyugalmat
kényszerített magára. Belátta, hogy ehhez az ellenfélhez még nem
nőtt fel, és haragjának szenvedélyes kitörése csak nevetségessé
tenné.

– Mindaddig, amíg apja él, rendelkezni fog a vagyona felett –
folytatta Wollheim megkezdett hűvös, üzleti hangon. – Nem fogja
megengedni, hogy ekkora összeg felett rendelkezzen, és ki tud-
hatja, hogy esetleg milyen szerencsétlenség éri őt az idők folya-
mán. Ne haragudjon, hogy mindezt elmondom önnek. Be kell
látnia, hogy minden üzletember, minden bankár alá van rendelve a
szerencse változó forgatagának, hogy valamely üzleti partnerének
hirtelen, váratlan bukása az ő házát is magával ránthatja.

– Úgy látom, nincs valami jó véleménye az üzleti hátterünk-
ről – vetette közbe Hermann, tompa, rekedt hangon, reszketve
idegességében.

– Őszintén szólva tényleg ez a helyzet.

– Wollheim úr!

– Engedelmével, ezzel csak azt akarom mondani, hogy házuk
nem rendelkezik egy Rotschild báró üzleti hátterével, így egy
jelentős veszteség mindig a bukás veszélyét jelentheti. Azt pedig
senki sem tudhatja, hogy ilyen veszteség mikor következik be.
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 A fiatalember igyekezett becsmérlő közömbösség látszatát
kelteni, próbálkozása azonban eredménytelen volt belső félelme
miatt, melyen képtelen volt úrrá lenni. A lornyon, amit orrára
igyekezett tenni, nyilvánvalóan azzal a szándékkal, hogy hitele-
zőjére gúnyos, leereszkedő pillantást vessen, kiesett reszkető ke-
zéből. Aztán lázas izgalmában kialudt szivarját nyomta szét a
hamutartóban.

Von Wollheim úr számára, akinek figyelmét nem kerülték el
ezek a mozdulatok, nyilvánvalóvá tették barátja gondolatait és
szándékait. Gúnyosan elmosolyodva adósát egy újabb szivarral
kínálta meg, de ő energikus fejrázással elutasította.

– Nem veheti tőlem rossz néven, ha ilyen körülmények kö-
zött, és tekintettel arra, hogy örökre elköszönünk egymástól, ko-
molyabb biztosítékot követelek.

– Mit tekint ön komolyabb biztosítéknak? – kérdezte
Hermann, haragos pillantást vetve ellenfelének komoly, rideg
arcára.

– Készpénzt.

– Az nincs.

– Ezzel nem tud megetetni!

– De istenem, hiszen maga is tudja, hogy a kezeim meg van-
nak kötve.

– És ezt korábban nem tudta? – kérdezte Wollheim éles han-
gon. – Igenis tudta, és…

– Kíméljen meg a szemrehányásaitól, melyekhez semmi joga
sincs! – fortyant fel Hermann szenvedélyesen. – Megmondtam
önnek, hogy az adósságot részletekben törleszteni fogom, és ezt a
javaslatot elfogadta.

– Bocsásson meg, de az akkori beszélgetésünk óta a helyzet
lényegesen megváltozott – vágott szavába a földbirtokos, most
már fenyegető hangon. – Ön éppen hosszú útra készül, ahonnan
talán egy éven belül sem tér vissza, és az a lehetőség is fennáll,
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hogy ez az utazás apját arra fogja késztetni, hogy kitagadja az
örökségből. Ha ez a kétségtelenül fennálló lehetőség bekövetke-
zik, úgy az adóslevele még annyit sem ér, mint a papír, amelyre
megírták.

– Képes ezt mondani nekem? – kiáltott fel Hermann, képtele-
nül arra, hogy továbbra is megőrizze nyugalmát. – Ön, aki eddig a
barátomnak nevezte magát? Nagyon csalódtam önben, von
Wollheim úr!

A nemes erre a vállát vonogatta, mintha azt akarná mondani,
hogy számára mindez teljesen közömbös, most másról van szó,
mint barátságról és banális szófordulatokról.

– Ha én tartoznék önnek ilyen jelentős összeggel, szintén
törlesztést vagy megfelelő biztosítékot követelne – válaszolta. –
Ebben a vonatkozásban, úgy gondolom, mindketten üzletemberek
vagyunk, ami persze nem zárja ki, hogy egyúttal barátok is le-
gyünk és azok is maradhassunk.

– Miután olyan szavakat intézett hozzám, melyek kétségbe
vonják tisztességem…

– Ne bosszantsa fel magát. Ha kételkedni akarnák a tisztessé-
gében, akkor kapcsolata az úgynevezett kis hercegnővel elég in-
dítékot adna erre. Fontolja meg még egyszer a körülményeket,
ahogyan felvázoltam önnek, és ismét megkérdezem, a készpénzen
kívül milyen más biztosítékot tud adni nekem!

Hermann leírhatatlan idegességgel ugrott fel ültéből. Nagy lé-
pésekkel elkezdett járkálni a szobában, mialatt a földbirtokos ké-
nyelmesen szürcsölgette a pezsgőjét, egy darabka lazacot eszege-
tett, majd újabb szivarra gyújtott.

– Pénzt nem tudok visszafizetni önnek – mondta reszkető
hangon. Nekem magamnak is jelentős összegre lenne szükségem
a távoli úthoz.

– Ugyan már, minden bizonnyal találni fog valami lehetősé-
get, hogy megszerezze.
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– Mondjon nekem egy ilyen lehetőséget!

– Ön cégvezetői jogokkal rendelkezik a házuknál.

– És hogyan tovább?

– Ha kiállít egy váltót valamelyik neves londoni vagy párizsi
bankra, a papírt a tőzsdén szívesen megvásárolják.

– Talán én személyesen ajánljam fel eladásra? – kérdezte
Hermann harapós gúnnyal. – Csak nem azt akarja, hogy a saját
aláírásommal kezdjek el kereskedni?

– Isten őrizz, a váltót énrám forgatja, én pedig egy váltóügy-
nököt fogok megbízni az eladással.

Hermann hosszasan álldogált gondolataiba mélyedve. Deren-
geni kezdett előtte, hogy ez az út a legegyszerűbb és legrövidebb
adósságának törlesztésére. Természetesen becsapja apját, adóssá-
gát azonban kénytelen visszafizetni. A határozott, erélyes hang,
ahogyan Wollheim a követelését közölte vele, nem hagyott semmi
kétséget.

– És ha nem teszem meg? – kérdezte.

– Akkor kénytelen leszek apjának bemutatni az adóslevelét –
válaszolta a földbirtokos rideg hangon.

A fiatalember összerezzent, szemeiben hirtelen a düh és gyű-
lölet emésztő lángja lobbant.

– Méltó lenne ez egy nemeshez? – kiáltott fel.

– Már mondtam az előbb, hogy én elsősorban üzletember va-
gyok.

– Már rájöttem. Uzsorás és játékos.

– Mérsékelje magát, barátom, a lakásomban tartózkodik!

Hermann a fogai közé szorította alsó ajkát, Wollheim azonban
látszólag tudomást sem vett adósa idegességéről. Osztatlan fi-
gyelmét a füstfelhőcskére fordította, mely körözve szállt a szalon
elegáns plafonja felé.
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– Sajnálom, hogy ezt kellett mondanom önnek – ragadta ma-
gához ismét a szót némi szünet után –, azonban ön nem akarja
belátni, hogy a követelésem teljesen jogos. Egyszerűen nem
akarja elismerni a tényeket. Ma el fog utazni egy meglehetősen
bizonytalan cél irányába, én pedig örökre elköszönök öntől. Mi-
lyen jogon akar haragudni rám, ha elköszönésünk előtt igyekezek
rendezni az ügyeinket? Adja át nekem a váltót, ezzel megelégszek
annak ellenére, hogy tudom, ez sem nyújt számomra elegendő
biztonságot, mivel csak remélhetem, de nem lehetek biztos benne,
hogy az apja elismeri aláírását a dokumentumon, és honorálni
fogja.

– Ön halmozza a sértegetéseket! – válaszolta Hermann, heve-
sen az asztalhoz lépve, miközben tárcáját elővette a zsebéből. –
Olyan lépésre kényszerít, melynek a legkellemetlenebb követ-
kezményei lehetnek számomra, de mégis megteszem, még na-
gyobb megvetést érezve ön iránt! Ön csábított a játékra, gondos-
kodott róla, hogy adósságom egyre nagyobb legyen. Igen uram,
azt hiszem, már átlátok magán.

Wollheim gúnyosan elmosolyodott, egy démon rosszindulatú
mosolya volt ez, aki áldozatának kínlódásán legelteti a szemét.

– Ez igen olcsó megfogalmazás volt – mondta higgadtan. –
Ilyesmit mindig csak az ön rangja béli emberektől hallottam.
Megvetése igencsak hidegen hagy, de mielőtt még folytatná sérte-
gető megjegyzéseit, emlékeztetném arra, hogy rendelkezek olyan
eszközökkel, melyekkel a sértegetéseiért visszavághatok. Nagy
ostobaság öntől, hogy ilyen hangot merészel használni velem
szemben, mivel mégiscsak tudja, hogy hatalmamban áll megaka-
dályozni Hamburgba utazását, és a rendőrségen kezdeményezhe-
tem, hogy komolyan foglalkozzanak önnel. Ha ezt megtenném,
nem sértené az önbecsülésem, mivel nem ígértem hallgatást ön-
nek, egyébként is, a viselkedése akkor is felmentést jelentene
számomra, ha lett volna ilyen ígéretem, ezért azt tanácsolom,
hogy hallgasson!

Hermann ismét leült az asztal mellé. Látni lehetett rajta, hogy
válaszolni akart, ami valószínűleg újabb olajat öntött volna a tűz-
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re, de erőszakkal magába fojtotta a szavakat, melyek már a nyel-
vén voltak, és maga elé tett egy váltónyomtatványt, amit a tárcá-
jából vett elő. Az ezüst jeges vödör mellett elegáns íróeszközt
talált. Von Wollheim úr helyesen megítélve a körülményeket,
minden szükségesről gondoskodott, és adósa számára az ügy ren-
dezését igyekezett megkönnyíteni a lehetőségek szerint.

Néhány perccel később Hermann átnyújtotta neki a váltót,
melyre a földbirtokos csak futó pillantást vetett, majd elégedetten
bólintott.

– Örülnék, ha ennek a papírnak az eladásával lenne szíves
holnap reggelig várni – szólt hozzá a fiatalúr nehezen magára
erőltetett nyugalommal.

– Tudja, hogy holnap reggel elutazok.

– Akkor halassza el egy nappal az elutazását.

– Attól tart, hogy a tőzsdén kételkednének az aláírás valódi-
ságával?

– Ó nem, már számos, a házunk által kibocsátott váltót aláír-
tam.

– Önnek így tehát közömbös lehet, hogy a papír mikor kerül
át más kezekbe – mondta Wollheim. – Az ügy tehát rendezve
lenne. Egy kis prédikáció persze követni fogja az apja részéről, de
ha erre sor kerül, ön már az óceán túlsó partján fog időzni, a távol-
ról érkező lövés pedig jó védekezés a cél szempontjából. Később
hálás lesz nekem azért, hogy bizonyos mértékig kényszerítettem
az ügy ily módon történő rendezésére, mivel hirtelen megszaba-
dítottam egy olyan kötelezettségtől, ami talán még hosszú éveken
át nyomasztotta volna.

Hermann hallgatott. A gyűlölet és megvetés érzése olyan mér-
tékben hatalmasodott el rajta, hogy még egykori barátjának te-
kintetét is kerülte, attól tartva, hogy gyűlölete lángra lobbanhat, és
jól tudta, hogy saját érdekeit veszélyeztetné, ha tovább ingerelné
veszélyes ellenfelét.
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Felhúzta hát fehér glaszé kesztyűjét, felkapta a kis oldalsó
asztalról kalapját és botját.

– Ennyire siet? – kérdezte Wollheim gonosz gúny enyhe ár-
nyalatával. – Remélem, nem civakodva válunk el egymástól, sér-
tegető szavai, melyeket nekem mondott, már régen el vannak fe-
lejtve.

– Nem hiszem, hogy bármit is meg kellene bocsátania nekem
– válaszolta Hermann keserűen. – Az adósság törlesztve van, és
elválásunk megtörtént.

– Akkor minden jót önnek, Bauerband úr! – mondta a föld-
birtokos anélkül, hogy felállt volna karosszékéből. – Remélem,
hogy gyakran emlékezni fog rám.

– Minden bizonnyal – válaszolta a fiatalúr ugyanolyan hara-
pós, szarkasztikus hangon. – A közeljövőben lesz rá alkalmam
bőven. Az viszont már más kérdés, hogy emlékeim megtisztelők
lennének-e az ön számára.

– Önre bízom, hogy megtalálja a választ erre a kérdésre.

– Ön már bizonyára megtalálta.

– Kétségtelenül, de nem abban az értelemben, ahogyan ön
gondolja. Kérem, üdvözölje nevemben az apját, és mondja meg,
hogy a napokban írni fogok neki, és számlakivonatomat fogom
kérni tőle.

Igen gúnyosan még egyszer meghajolt, de Hermann ezt már
nem vette észre. Kirohant anélkül, hogy válaszolt volna.

Következményeit annak, amit megtett, hogy kiszabaduljon en-
nek az embernek a béklyóiból, ebben a pillanatban még nem tudta
belátni. Hangulata viharos volt, képtelen volt rendezni gondolata-
it, és valamilyen elhatározásra jutni, amit követhet.

Minden külső benyomásra érzéketlenül el akart rohanni Beier
nyugdíjas mellett, de a kisöreg elállta útját arra kényszerítve, hogy
megálljon.
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Látta a haragtól szikrázó, átható tekintetet, és saját izgatottsága
ellenére észrevette, hogy a kisöregben is vihar tombolt.

– Fiatalúr, a mennyasszonya, a kis hercegnő eltűnt – szólt
hozzá az öreg az inkvizíció egy bírájának hangján. Az ifjú hölgy
beidézése ellenére nem jelent meg apja ügyének tárgyalásán.

– És ezt miért mondja el nekem?

– Mert úgy vélem, tudja, hol tartózkodik pillanatnyilag Ró-
zsika – válaszolta a kisöreg, hatalmasat hadonászva a karjával.

– Azt hiszem, az ön agyában gyakran cikáznak olyan véleke-
dések, melyek keserű ellentmondásban vannak a logikával – gú-
nyolódott a bankár fia, előkelően nézve le az egykori fodrászra.

– A kisöreg felemelte spanyol sétapálcáját, de a következő
pillanatban karját ismét leeresztette, és megvetés kifejezése ült ki
becsületes, jóindulatú arcára.

– Ezért később még elégtételt fog adni nekem – válaszolta. –
Most nagyon sietnem kell. Maga tudja, hol van Rózsika. Éppen
abból a házból jövök, ahol eddig lakott. Ajtaja be van zárva ép-
púgy, mint tegnap és tegnapelőtt is.

– Tegnap… tényleg igaza van – válaszolta Hermann, mint aki
távoli gondolataiból tár magához. – Én is jártam ott, és szintén
zárva találtam az ajtót. Valószínűleg el kellett mennie valahová.
Én nem vagyok az őrzője, és időm sincs rá, hogy mindenre odafi-
gyeljek, ami történik vele.

– Ah, ez a válasz egy jellem és érzelmek nélküli emberhez
lenne méltó! – zsörtölődött a kisöreg, Hermann azonban már nem
hallotta ezeket a szavakat. Sietősen folytatta útját, a nyugdíjasnak
pedig semmi kedve sem volt, hogy utána menjen. Visszasietett a
bírósági tárgyalóterembe, ahonnan csak azért távozott, hogy Ró-
zsikáért menjen.

A hír, hogy Rózsika már néhány napja eltűnt, igen eltérő be-
nyomást keltett.
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A bírák a fejeiket csóválták, az esküdtek sugdolózni kezdtek
egymással, a férfi azonban, aki a vádlottak padján ült két csendőr
között, szenvedélyesen felugrott, és durva kifejezésekkel illette
családját, mert nem csak a szabadságától és becsületétől, hanem a
gyermekétől is megfosztották.

Mathias mester és Konrád, egyedüli jelenlévők a család részé-
ről, tiltakozni akartak a vádaskodás ellen, az elnök azonban meg-
vonta a vádlottól a szót, és a tárgyalás folytatódott.

A beidézett tanúk nyilatkozatai inkább kedvezőek, mint ve-
szélyesek voltak a festő számára, csak excentrikus lényéről tettek
említést, és leginkább korábbi Amerikába menekülésére vonat-
koztak és ravaszságára, ahogyan menekülését megvalósította, és
átverte hitelezőit.

Már most ingadozni kezdtek a vád érvei, a fő tanú nyilatkozata
pedig megadta a végső lökést.

Stern ékszerész őszinte nyíltsággal bejelentette, elhamarkodta
a festőnél talált drágakövek azonosítását, készen áll megbánni
tévedését, és kártalanítani a vádlottat. Aztán azt bizonygatta,
mennyire indokolt volt, hogy sajátjának vélte a drágaköveket, és
az akkori körülmények között egyetlen ékszerész sem kételkedett
volna, sajátjaként elismerni azokat. Állításának igazolásaként
megmutatott néhány gyémántot, melyek a vádlottnál találttal fel-
tűnő hasonlóságot mutattak, majd azzal folytatta, már tudja, ki
lopta el a köveket, de értéküket már megtérítették, a tolvaj az iga-
zságszolgáltatás karjaiból kivonta magát, a nevét pedig nem
mondja meg. Készen áll arra, hogy bocsánatot kérjen az alaptala-
nul megvádolt vádlottól.

Nyilatkozata következtében igen komoly feddésben részesí-
tette őt az elnök, az államügyész pedig meg akarta támadni, sőt
figyelmen kívül hagyni a tanúvallomást.

Amint azonban Konrád is igazolta az ékszerész állítását, és es-
kü alatt nyilatkozott, hogy ő is ismeri a tolvajt, és annak saját
szájából hallotta beismerését a bűncselekménnyel kapcsolatban,
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az államügyész tiltakozása szertefoszlott és a védő győzedelmes-
kedett.

A szikár ember alig hallotta, milyen kedvező fordulatot vett a
sorsa. Gondolatai kizárólag a gyermekével foglalkoztak. Izzó,
kérdő tekintete gyakran súrolta a nyugdíjast, mintha közelebbi
felvilágosítást várna tőle, aztán ismét tüzes pillantást vetett Kon-
rádra és Mathias mesterre, akiket szövetségben Theodor fivérével
szerencsétlensége okozójának tekintett.

Azt sem hallotta, hogy az orvosok azon a kérdésen vitatkoz-
nak, hogy szellemileg normálisnak tekinthető-e állapota, vagy
megbomlott. A szakértőként meghívott orvosok doktor Horn ki-
vételével úgy nyilatkoztak, hogy a festő megrögzött mániái nem
veszélyesek, téboly kitörésétől nem kell tartani, és nincs alapos ok
a vádlott ideggyógyintézetbe zárásának.

Doktor Horn szakértői véleménye azonban ettől messze eltérő
volt, azonban kisebbségben maradt. Nem sikerült saját vélemé-
nyének megnyerni valamelyik kollégáját, és a védő, az államügy-
ész és az esküdtek keresztkérdéseinek hatására kénytelen volt
határozott állásfoglalását annyira mérsékelni, hogy ne kompro-
mittálja magát, így véleménye végül elértéktelenedett.

Az államügyész így már nem tarthatta fenn a vádat, a gyilkos-
ságra egyébként sem találtak bizonyítékokat Hugo Bauerband
ellen, és már az ékszerész tanúvallomásának igazságában sem
lehetett kételkedni.

A védő arra korlátozta magát, hogy komoly szemrehányásokat
tegyen a vizsgálóbírónak és az ékszerésznek, és az esküdtek rövid
tanácskozás után meghozták ítéletüket: „Nem vétkes”. Ennek
alapján az elnök elrendelte a vádlott azonnali szabadlábra helye-
zését.

Mathias mester volt az első, aki sok szerencsét kívánt a szikár
embernek. Ezt olyan meleg, szívélyes módon tette, hogy az ítélet
feletti öröméhez semmi kétség sem fűződhetett. Konrád is kezet
nyújtott a nagybátyjának, Hugo Bauerband azonban úgy lépett el
mellettük, mintha fogalma sem lenne róla, hogy őhozzá szóltak.
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Hevesen odalépett a nyugdíjashoz, belekarolt a kisöregbe, és
kivonszolta magával anélkül, hogy egy szót szólt volna.

Mathias mester és Konrád döbbenten néztek utána, aztán az
öregurat kezdte elönteni az epe, és már éppen durva szavakkal
akarta szellőztetni haragját a gyalázatos viselkedés miatt, de Kon-
rád megsejtve a közelgő vihart, azzal a megjegyzéssel igyekezett
megelőzni azt, hogy bizonyára Beier híre élesztette újjá bácsikája
gyűlöletét családja ellen. Csak ki kell várni, míg meggyőződik
gyűlöletének alaptalanságáról. Még azt is hozzáfűzte, hogy apja
menjen csak nyugodtan haza, ő majd követi őket, és kifürkészi,
hogy a kis hercegnő tényleg nyomtalanul eltűnt-e.

– Krokodilkönnyek! Látni sem tudom! – kiáltotta a festő le-
vegő után kapkodva, amint kilépett a bíróság épületéből. – Most
örömükben sírni fognak, hogy ártatlanságom elismerést nyert, és
ha elítéltek, vagy diliházba zártak volna, ugyanezt tennék.

– Gondolja? – kérdezte a nyugdíjas döbbenten, haragtól szik-
rázó tekintettel nézve fel a szikár emberre. – Ezzel nagy igazság-
talanságot követ el Mathias fivérével szemben.

A festő nem kevésbé haragosan rázta szürke sörényét, és ide-
gesen tekergetni kezdte kecskeszakállát.

– Ismerem én a viperafajtájukat, engem nem tévesztenek meg
álszenteskedő maszkjaikkal.

– A gyűlölet beszél magából!

– Nem a gyűlölet, hanem a tapasztalat! – fortyant fel vadul a
szikár ember. – A gyermekemet is el akarták idegeníteni tőlem.
Hát nem ellenségeskedést esküdtek ellenem, mert a lányom velem
tartott? Hát nem már annak idején is a diliház perspektíváját hely-
zeték kilátásba, menedékhelynek becézve azt? Törődtek velem,
miközben kétségbeesett kínok között gyötrődve a börtönben ül-
tem? Tettek valamit azért, hogy kiderüljön az ártatlanságom? Hát
nem ők terjesztették be a kérvényt, hogy a bíróság nyilvánítson
őrültnek? Még, hogy én őrült lennék! Persze lehetnék is, ha meg-
fontolom, milyen a testvéri szeretet.
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– Befejezné végre? – kérdezte a kisöreg fokozódó bosszúság-
gal.

– Nem! – kiáltotta a festő olyan hangosan és élesen, hogy a
közelben lévők megálltak, és fejeiket csóválva néztek a különös
pár után. – Csak azon csodálkozok, hogy a másik szélhámos kro-
kodil, a csalárd módon örökséget szerző fivérem nem volt jelen,
hogy meghatott könnyeket hullasson.

– Ennek alapján megítélheti, hogy ki az igazi ellensége!

– Ennek alapján? Talán csak nem tartja magát Mathias fivé-
ren ügyvédjének? Ne fáradjon, hallani sem akarom védői beszé-
dét!

– Meg kell hallgatnia!

– Akkor is, ha nem akarom? – kérdezte a szikár ember, hosz-
szú karjával hatalmasat csapva a levegőbe. – Komolyan mondom,
erre nem tud kényszeríteni! De el fogok számolni velük, ha el-
lopták a gyermekemet.

– Nyugalom, csak nyugalom! – szólt rá Beier, aki nehezen
tudott lépést tartani kísérőjével. – Egyelőre még nem tudjuk, hogy
a gyermeke tényleg elhagyta-e a lakást. Mathias mester, Konrád
és én, mindannyian jártunk a házban tegnap és tegnap előtt is, és
kénytelenek voltunk eredménytelenül távozni. Nem lehetséges,
hogy Rózsika bezárta magát? A bánat, a gondok és bizonytalan-
ság, az ingadozás félelem és reménység között, befolyásolhatta
hangulatát.

– Még, hogy bezárkózott volna szobájába, miközben apja
vádlottként a bíróság előtt áll? – vágott a szavába a festő. – Ezt
maga sem hiheti, ami pedig engem illet, semmi szükségem egy
ilyen szánalmas vigasztalásra.

A nyugdíjas levette kalapját, és zsebkendőjével törölgetni
kezdte kopasz fejét, aztán előszedte tubákos szelencéjét, hogy a
szikár embert megkínálja egy csipetnyi tubákkal.
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– Rögvest meggyőződhetünk róla – válaszolta. – Ha aggo-
dalmunk indokolt, akkor a véleményemet nem fogom titokban
tartani, de azt már most megmondom magának, ha nem hagy fel
indokolatlan gyűlöletével Mathias fivérével és annak családjával
szemben, akkor leveszem a kezem magáról, és aztán nézheti, ho-
gyan rendezheti egyedül a problémáit.

– Majd csak megtalálom a magam útját – dörmögte a festő,
akit kísérője fenyegetése úgy tűnt, mégiscsak megfontolásra
készteti. – Mathias különben sem törődött velem.

– Nem saját maga volt vétkes ebben?

– Ugyan már, csak úgy kezeltem őt, ahogyan megérdemelte!

– Akkor azt is fontolja meg, ki vette volna magához a gyer-
mekét, ha ő nem tette volna meg? Erről később majd még alapo-
san elbeszélgetek magával, most mással vagyunk elfoglalva.

Odaértek a házhoz, a festő hevesen felrohant a lépcsőn, olyan
hevesen, hogy felérvén, a folyosón kénytelen volt megállni, hogy
levegőhöz jusson.

A nyugdíjas közben már az ajtóhoz ért. Bekopogott, de senki
sem válaszolt.

Rekedt kiáltás hagyta el a szikár ember ajkait, és akkorát rúgott
az ajtóba, hogy a zár kiszakadt a helyéről, és a zárnyelvet tartó
lemez messzire berepült a szobába.

A helyiségben még úgy volt minden, ahogyan otthagyta letar-
tóztatásának órájában, csak egyvalami hiányzott, a kis hercegnő.

Beier odasietett Wiedemann asszony ajtajához, de az is zárva
volt, és megismételt kopogása is eredménytelen maradt.

A festő reménytelenül igyekezett egy levelet, vagy bármi más
jelzést találni gyermekétől, ami támpontot adhatott volna további
kutatáshoz. Eredménytelenül keresgélt ilyesmi után, és kétségbe-
esése majdnem tombolássá fajult, miközben a kis nyugdíjas ta-
nácstalanul és zavartan csodálkozott és döbbent kijelentéseket tett.
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– Elrabolták a gyermekemet! – üvöltötte a szikár ember, vad
haragjában szürke sörényét rázva. – Az én szegény, ártatlan
gyermekemet! – De jaj annak, aki elmerte követni ezt az ember-
rablást! Meg fogom fojtani, úgy igaz mint, hogy van Isten az ég-
ben. Apránként fogja bevégezni lábaim előtt, és nem fogok meg-
kegyelmezni, irgalmat érezni halálának órájában.

– Az ég szerelmére, nyugodjon már meg végre! – kérlelte a
nyugdíjas, nagy igyekezettel dörzsölgetve a koponyáját, miközben
nagy léptekkel járkált fel-alá a szobában. – Ezzel az izgalommal,
szenvedélyes gyűlölettel és dühhel semmit sem ér el, itt csak nyu-
galommal és tiszta fejjel lehet nyomra bukkanni és követni azt.

– Még, hogy nyugalom! – gúnyolódott a festő, akinek izzó
szemeiből tüzes pillantások lövelltek a kisöreg felé. – Persze,
maga nyugodt lehet, hiszen semmitől sem fosztották meg. Csak
nem hiszi, hogy a gyermekem saját szabad akaratából szaladt el?

Beier nem válaszolt erre a megjegyzésre. Gyorsan odalépett
Mathias mester fiához, aki éppen ekkor lépett be, és szinte úgy
tűnt, mintha meg akarná védeni őt a festő dühkitörésétől.

– Tehát igaz lenne? – kérdezte Konrád remegő hangon, mi-
közben kutakodó tekintettel nézett körül a szobában.

A szikár ember karba öltötte hosszú kezeit, és izzó szemeit át-
ható tekintettel szegezte rá.

– Bőgjél csak, átkozott krokodil! – sziszegte összeszorított
fogai között. Te, és a fajtád mindig készen álltok a könnyezésre!

– Ne hallgasson rá! – kiáltotta a nyugdíjas. – Megőrült, és
mindenkit felelőssé tesz azért, ami a kis hercegnővel történhetett.

– Csak egyvalakit tehet felelőssé a történtekért – válaszolta
Konrád, akinek keblében a harag és keserűség minden más érzést
elnyomott. – Csak egyvalaki tud felvilágosítást adni Rózsika sor-
sáról.

– Ki az az egyvalaki? – kiáltotta dörgedelmes hangon a festő,
közelebb lépve a fiatalemberhez.
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– Hermann.

– A gazember fia?

– A bankár fia.

– Mi köze van neki az én gyermekemhez?

– Eljegyezték egymást Rózsikával.

Erre hatalmas üvöltésben tört ki a szikár ember elfojtott dühe,
majd kiáltását harsány nevetés követte, egy őrült ember nevetése.

A másik kettő döbbenten hátrált, de a következő pillanatban
Konrád inas karjaival átkarolta nagybátyját, határozott erővel
lenyomta egy székre, miközben arra kérte a nyugdíjast, hozzon
olyan gyorsan egy üveg bort, ahogyan csak lehetséges.

A szikár ember dühöngött és kapálódzott, de az izmos karok-
ból nem tudott kiszabadulni, és Konrádnak végül lassacskán sike-
rült rábírnia, hogy hagyja abba a balhézást, és nyugodjon meg.

A festő most már csendben végighallgatta, amit a másik kettő
elmondott neki. Konrád közölte vele, hogy Hermann mikor, hol és
milyen módon lépett szorosabb kapcsolatba Rózsikával, Beier
pedig elmondta, milyen apai gondossággal volt Matihas mester
Rózsika iránt, mire figyelmeztette őt az öregúr, milyen javaslato-
kat tett neki, és milyen makacssággal találta szembe magát.

Tépelődve, magába roskadtan, időről időre lángoló tekintetét
felemelve, kutakodó pillantást vetve Konrád becsületes arcára, ült
ott némán a szikár ember. Egy idő után felugrott ültéből, és mint-
ha csillapodott volna gyűlölete, és bűnhődni akarna igazságtalan
fellépéséért, kezet nyújtott a fiatalembernek.

– Akkor hát össze kell tartanunk – mondta magára erőltetett
nyugalommal. – Nem nyugodhatunk, míg Rózsikát meg nem ta-
láljuk, és meg nem fenyítjük a fickót, aki megszöktette. – Mondd
meg az apádnak, aki a saját fia miatt is szívbe ható fájdalmat
érezhet, hogy fel fogom keresni, miután rendeztem számlám a
gazemberrel. Egyedül akarom felkeresni, senki se kísérjen el.
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Rókaképéből ki fogom deríteni az igazságot, bármilyen álarc mö-
gé is rejtőzzön.

Beier döbbenten le akarta beszélni erről, felajánlotta, hogy ő
maga fogja vallomásra bírni a bankár fiát, rábírja, hogy őszintén
mondjon el mindent, de a festő makacsul kitartott előbbi elhatáro-
zása mellett. Kirohant, és a lépcsőről még visszakiáltott, nem tűri
el, hogy bármelyikük is elkísérje.

– Így kénytelenek vagyunk a sorsára hagyni – mondta a kisö-
reg, kopasz fejét csóválva. – Erőszakkal nem tarthatjuk vissza.
Maradjon itt, én majd a távolból követni fogom. Nem hagyhatjuk
magára. Vagy inkább ebédelni menne?

– Elment az étvágyam – válaszolta Konrád.

– Nekem is, különben sem tudom, délután háromkor hol
ehetnénk. Maradjon itt, remélem, nemsokára visszatérek.

A kisöreg is elsietett, hogy a bankár háza előtt várja be a fej-
leményeket.

XXVI.

Theodor Bauerband a legnagyobb mértékben nyugtalannak
érezte magát, amikor megtudta, hogy fivére ismét szabadlábon
van.

Horn doktor a bírósági tárgyalás befejeztével azonnal részlete-
sen beszámolt neki a történtekről, és azzal kezdte vigasztalni,
hogy ismét szabad lehetőségük van korábbi tervük végrehajtására.
Meggyőző hangon kijelentette, hogy csapdát fog állítani a festő-
nek, amibe az gyanútlanul be fog sétálni. Csak néhány napra van
szüksége, hogy meg tudja tenni a szükséges előkészületeket.
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A bankárt azonban nem győzte meg ez az ígéret, mivel túl jól
ismerte fivére gyűlöletét ahhoz, hogy megnyugtatta volna a doktor
javaslata.

Hermann is meg volt döbbenve. Tervei során nem vette figye-
lembe a festő szabadlábra helyezésének lehetőségét, és most már
sajnálta, hogy nem utazott el korábban a kis hercegnő után.

 Semmi kétsége sem volt afelől, hogy a festővel közölni fogják
Rózsikához fűződő kapcsolatát. Kénytelen volt arra számítani,
hogy Beier nyugdíjas őrá fogja terelni a gyanút, hiszen már Beier
szájából hallotta, hogy őt gyanúsítja a lány megszöktetésével.

Elgondolkodott azon, hogy nem kellene-e azonnal elutaznia,
de nem talált semmi kifogást, amivel magyarázatot adhatna apjá-
nak úti terve megváltoztatására.

Ezen túlmenően azt is belátta, hogy az öregúr nem volt a legal-
kalmasabb hangulatban ahhoz, hogy a helyzetet nyugodtan meg
tudja beszélni a fiával, indokokat meghallgasson és megvizsgál-
jon. Theodor Bauerband túlzottan el volt foglalva saját gondjaival,
hogy más dolgokra is képes lett volna figyelmet fordítani.

A kis hercegnő eltűnéséről még fogalma sem volt. Horn doktor
megfeledkezett róla, hogy ezt közölje vele, így még inkább kelle-
metlenül érintené, ha a festő hirtelen belépne, amint az várható
volt, hogy felelősségre vonja Hermannt.

A fiatalúr nem tudta, mit tegyen, félelme és nyugtalansága
percről percre fokozódott. Ahányszor csak lépteket, vagy hango-
kat hallott odakintről, összerezzent, mint akit hirtelen lecsapó
villám vakít el. Tanácstalanságában és zavarában, abban remény-
kedve, hogy ezzel csillapítja nyugtalanságát, és gondolatait arra
kényszerítheti, hogy mással foglalkozzon, a beszélgetést a lovagi
birtok tulajdonosára terelte.

Apjának beszámolt arról, hogy von Wollheim úr bejelentette,
másnap reggel elutazik, és üzleti ügyeit a távolból fogja lebonyo-
lítani. Kitért a szakítás okára, amit nagyon sajnál, beszélt a hátrá-
nyokról, melyek üzleti ügyeiben érni fogják, és végül kijelentette,
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Eleonórát kényszeríteni kéne arra, hogy igent mondjon, és kezét
nyújtsa neki, hogy kibékítse.

Theodor Bauerband azonban haragosan felfortyant, emlékezve
a gyakornok szavaira. A nemest durva szavakkal lelkiismeretlen,
tisztességéről megfeledkezett gazembernek nyilvánította, és ha
von Wollheim úr nem szakította volna meg üzleti kapcsolataikat,
akkor azt ő maga tenné meg.

Hermann ebből levonta azt a következtetést, hogy Eleonóra
tervezett elszöktetéséről apja már értesült. Úgy vélte, Eleonóra
saját maga közölhette vele, hogy tettének őszinte beismerésével
teljes megbocsátást biztosítson magának.

Most már bosszantotta, hogy megemlítette a témát. Az öregúr
bosszúságát ezzel csak tovább fokozta. Hogy mérsékelje apja
rossz hangulatát, saját utazásáról kezdett beszélni, és hirtelen
eszébe jutott, hogy néhány dolgot gyorsan még be kell szereznie,
amire sajátos módon eddig még nem gondolt.

Theodor Bauerband enyhén biccentett, mivel alapjában véve
kedvére volt, hogy fia távozni akar az irodából. Szükségét érezte
annak, hogy kínzó gondjaival magára maradjon. Azonban abban a
pillanatban, amikor Hermann megragadta a kalapját, minden elő-
zetes kopogás nélkül drasztikusan feltépték az ajtót, és az iroda
küszöbén megjelent a festő szürke, tisztának éppen nem mondható
öltözetben.

A bankár kényszeredett mosollyal elé akart menni, de képtelen
volt rá. Beleremegett a tüzes pillantásba, mely eltalálta, lábai ro-
gyadozni kezdtek, kénytelen volt megkapaszkodni karosszéke
támlájában.

Hugo Bauerband becsukta maga mögött az ajtót és megállt. Iz-
zó tekintete ekkor a fiatalemberre irányult, aki csak nagy igyeke-
zettel volt képes megtartani a nyugalmát.

– Hé! – ti nem hullajtotok krokodilkönnyeket afeletti örömö-
tökben, hogy meghiúsultak nyomorult ellenségeim machinációi? –
kérdezte metsző hangon. – Nem, mert nem is tehetitek, mivel
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lebukott merénylőként álltok itt előttem, mint akik a bíró halálos
ítéletére várnak!

– Hugo, ez igen különös üdvözlés ilyen hosszú távollét után!
– mondta a bankár, felemelve fejét. – Csak örülhetünk szabadláb-
ra helyezésednek, és ha alaptalan, rejtélyes gyűlöleted azt súgja
neked…

– Még, hogy az én gyűlöletem? – vágott szavába a szikár em-
ber. – Gondolj csak apánk hagyatékára, és egyből a napnál is vilá-
gosabb lesz számodra megvetésem! Veled azonban most nincs
semmi dolgom, később majd elszámolunk, nem csak az örökség
elsikkasztásáról, hanem testvéri szeretetedről is, mely a diliházban
szánt nekem megfelelő elhelyezést! Istenem, mennyire nem sze-
retnék én emberek előtt állni úgy, mint ahogyan te állsz most itt
előttem!

Theodor Bauerband a vállát vonogatta, és batisztkendőjével tö-
rölgette nedves homlokát, éspedig olyan ábrázattal, mintha azt
akarná mondani, egy őrülttel nem vagyok hajlandó vitatkozni.

– Hozzád fordulok most, fiatalúr – folytatta a festő, meg-
semmisítő pillantást mérve Hermannra. – Igaz lenne, hogy elje-
gyezték egymást a lányommal?

Látszólag elcsodálkozva nézett Hermann a szikár emberre, az-
tán ugyanolyan módon, hasonló ábrázattal vonogatta a vállát, mint
apja tette.

– Rózsika igent mondott nekem, még mielőtt ön odaátról
visszatért volna – válaszolta. – Ha fogalmam lett volna arról, hogy
hazatér, megköszöntem volna a megtiszteltetést, hogy a veje le-
hetek.

Theodor Bauerband megelégedetten bólintott. Ez egy olyan
válasz volt, aminél jobbat ő maga sem mondhatott volna.

– Szégyentelen, magáról megfeledkezett ficsúr! – kiáltott fel
azonban a festő, öklét felemelve, és ez az ököl a következő pilla-
natban nagy dörrenéssel csapott le a pultra.
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A bankár a csengőzsinór felé nyúlt, és komoly, határozott han-
gon megszólalt:

– Ilyen fellépést nem fogok tűrni a házamban, még azt is
kockáztatva, hogy az utcán az emberek összefutnak, és végig
fogják nézni a színjátékot.

– Csengess csak, csengess riadót! – kiáltotta a festő mérhe-
tetlen dühhel. – Hívd csak a szolgáidat, dobasd csak ki durva ke-
zekkel saját fivéredet az ajtó elé, de számolj a következményekkel
is. Mielőtt a rabszolgáid hozzám nyúlnának, ez a fickó szétvert
koponyával fog heverni előttem.

– Ez megőrült – mormolta Theodor Bauerband döbbenten.

– Őrült lennék? – folytatta a szikár ember, akinek éles füle
meghallotta a szavakat.

– Mennyire örülhetnél, ha tényleg az lennék, ha jogod lenne
hozzá, hogy kényszerzubbonyt húzass rám! Ez a fickó megszök-
tette a lányomat. Nyomtalanul eltűnt. Elrabolta tőlem. És akkor
még maradjak nyugodt? Meg fogom fojtani, kitépem remegő szí-
vét a testéből, ha nem mondja meg nekem azonnal, hol találom
meg szegény, becsapott gyermekem!

– Ha ez nem maga a téboly, akkor tényleg nem tudom…

– Válaszolj! – üvöltötte a festő. – Üres kifogásokkal nem
fogtok lerázni! Róza néhány nappal ezelőtt elhagyta a lakásunkat,
senki sem tudja, hová ment, semmit sem hagyott hátra, ami a
nyomára vezethetne. Egyedül te tudod, hogy hol van, tőled köve-
telem vissza a gyermekemet.

– Rózát már napok óta nem láttam – válaszolta Hermann da-
cosan, miközben a bankár egyre fokozódó aggodalommal figyelte
fivére minden mozdulatát. – Fogalmam sincs róla, hogy miért
hagyta el a lakását, és hová mehetett.

– Ezt én is tanúsíthatom – szólt közbe a bankár. – Hermann
ráadásul néhány napja úgy nyilatkozott, hogy megszakítja kap-
csolatát Rózával.
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– Persze, a te kívánságodra. Mi?

– Nem, hanem saját elhatározásomból – válaszolta Hermann,
előbbi bosszús hangján. – Nem illünk egymáshoz, egyébként első
találkozásom önnel meggyőzött arról, hogy kapcsolatunkba soha-
sem egyezne bele!

– Zeuszra mondom, tényleg soha! – kiáltott fel a szikár em-
ber, szavait ismét hatalmas robajt keltő ökölcsapással megerősít-
ve. Fel nem foghatom, hogy a gyermekemnek egy ilyen kiélt ma-
jom nyerte meg a tetszését.

– A sértegetéseid minden mértéket meghaladnak – szólalt
meg Theodor Bauerband, most már ő is emelt hangon. Hallottad,
hogy gyanúd teljesen alaptalan, most már komolyan kérlek, hogy
hagyd el a házam, ha nem akarod…

– Rossz lelkiismereted miatti félelmed az oka annak, hogy
minden sarokban kísértetet látsz – szakította őt félbe gúnyosan a
festő. – Azt hiszed, hogy elhiszem ennek a ficsúrnak a hazudozá-
sait? Nézz csak rá, hát nincs a homlokára írva, hogy tudatában van
a vétkességétnek? Nem úgy áll itt előttem, mint egy dacos bűnö-
ző, akit frissen rajtakapva pimaszságokba menekül, hogy megúsz-
sza a büntetést?

– Ez már tényleg sok! – kiáltott fel Hermann, remegve az
idegességtől. – Csak megismételhetem, fogalmam sincs róla, hol
van most Róza! Egy alaptalan gyanú nem jogosíthatja fel ilyen
sértegetésekre! A lány talán azért távozott otthonról ma reggel,
hogy részt vegyen a bírósági tárgyaláson. A félelem és izgalom,
amiben hetek óta része volt, legyűrte. Az is lehet, hogy a bírósági
épület felé tartva ájultan esett össze, és valamelyik házban várja,
hogy erőre kapjon, és visszatérhessen a lakásába.

– Valóban, ez egy természetes magyarázat lányod eltűnésére
– válaszolta a bankár. – Ha Róza örökre elhagyta volna a lakását,
akkor kétségtelenül találtál volna valamit, ami támpontot adhatna
arra, hogy mi késztette erre a lépésre.
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– Ez az egyetlen válasz, amit adhatok – folytatta Hermann,
majdnem eltúlzott igyekezettel. – Ha akarja, elismerheti, hogy
Róza eltűnése ily módon megmagyarázható.

A festő meghökkent, ennek valószínűségére még nem gondolt.
Szalmaszál volt ez, amit megragadott, bár maga is jól tudta, hogy
ehhez nem fűzhet túlzott reményeket.

Theodor Bauerband figyelmesen nézte, amint elgondolkodva
álldogált, kétségeivel küzdve. Elhatározta, hogy dühödt és gyűlöl-
ködő kitörésének megismétlődése esetén hívni fogja a személy-
zetét, és kényszeríteni fogja fivérét a háza elhagyására. Reszketve
állt előtte, képtelen volt fellépni egy becsületében megsértett em-
ber bátorságával és méltóságával, és éppen félelmével és gyáva-
ságával szolgáltatta annak bizonyítékát, hogy lelkiismerete nem
volt mentes azoktól a vétkektől, melyekért szemrehányást kapott.

Hermann ezzel szemben összeszedve magát ismét rátalált
büszkeségére és szemtelenségére. Nyugodtan várta bácsikája
újabb támadásait, melyektől már nem félt.

A szikár ember végül magához tért elmélkedéséből, éles só-
lyomszemei áthatóan tapadtak a fiatalember fásult képére, de nem
voltak elég élesek ahhoz, hogy áthatoljanak a pimaszság maszk-
ján.

– Ez volna az utolsó lehetőség – mondta rekedt hangon. Ma
estig ki kell derülnie, hogy gazember vagy-e, aminek még mindig
tartlak, vagy sem. Isten kegyelmezzen neked, ha gyermekem ma
estig nem kerül elő! Téged pedig felelőssé teszlek miatta – fordult
a fivére felé. – Meg fogsz érteni engem, tartsd szemed előtt el-
számolásunk óráját, és gondoskodj róla, hogy addig vétkeid ne
gyarapodjanak!

Ezen szavai közben hirtelen elhatározással sarkon fordult és
távozott. A másik kettő még hallotta, hogy odakint a folyosón
tovább tombol és zsörtölődik.

Theodor Bauerband hosszasan nézte kutakodva a fiát.
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– Tényleg nem tudod, hogy hol tartózkodik Rózsika? – kér-
dezte, és hanghordozása komoly fenyegetésként hangzott.

– Nem – válaszolta Hermann ridegen.

– Akkor megnyugodhatok, és abban is bízhatok, hogy a lány
hazamegy, mielőtt beesteledik. Most már beláthatod, mekkora
ostobaság volt, hogy eljegyeztétek egymást. Az eljegyzés csak
táplálja ennek az őrültnek a gyűlöletét irántunk, és egy ilyen em-
ber gyűlöletének gyakran van megsemmisítő hatása. Gondolni
sem merek rá, milyen következményei lehetnének ránk nézve
Rózsika eltűnésének. Ez az őrült nem fontolgatná, hogy dühében
meggyilkoljon bennünket.

– A gyűlölete elsősorban ellenem irányul – mondta a fiatal-
ember látszólagos nyugalommal. – Én pedig nem félek tőle, de
családunk érdekében tanácsosnak tartom, hogy elutazzak, amilyen
gyorsan csak lehet.

– Igen, igen – vetette közbe élénken a bankár. Ez a legjobb.
Megtetted előkészületeket?

– Minden készen áll.

– Az ajánlólevelek és hitellevelek…

– Az irattárcámban vannak.

– Rendben. Légy takarékos odakint, és fogadd meg a taná-
csaim, melyeket tegnap részletesen elmondtam neked. Az ügyet
az idegen hölggyel holnap elutazásod után rendezni fogom. A
gyalázatos követelését nem teljesíthetem. Úgy hiszem, elég oka
lehet rá, hogy féljen a rendőrségtől, és ebben az esetben hamar
kész leszek vele. Párizsból hetenként írjál. Lafitte barátom minden
bizonnyal adni fog neked irodájában valamilyen beosztást. Hasz-
náld ki az alkalmat, és tanulj! Kerüld a rossz társaságot, tartsd
távol magad a nőktől és játékasztaloktól. Mire néhány hónap múl-
va hazatérsz, választok neked egy feleséget. Remélem, addigra a
béke is visszatér a házunkba.
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Ez utóbbi szavainál az öregúr mélyen felsóhajtott, aztán odalé-
pett az ablakhoz, hogy egy ideig kitekintsen a virágokkal díszített
kertbe.

Már hányszor pihentette szemeit ezen a kedves látványon,
hányszor nyugtatta meg magát és felindult hangulatát!

Ma ez nem sikerült. A látvány fájdalmat okozott neki, érezte,
hogy kebléből hiányzik a békesség és öröm.

– Párizsban megérdeklődheted, hogy von Wollheim úr tény-
leg olyan gazdag háttérrel rendelkezik-e – ragadta magához némi
szünet után a szót, miközben Hermann azzal foglalatoskodott,
hogy iratokat és leveleket rendezzen a pultján. – Az utóbbi na-
pokban kétségek merültek fel bennem…

– Melyeknek valószínűleg semmi alapja sincs – szólt közbe
Hermann.

– Ki tudja! Wollheim váltóit mindeddig készségesen hono-
rálták, de házunk éppen most hozta forgalomba jelentős összegről
szóló váltóit Párizsban és Londonban, melyek a vele szemben
támasztott követelésünk fedezetéül szolgálnak, és ha ezeket nem
honorálják… Na, igyekszek ebből pillanatnyilag még nem csinál-
ni gondot magamnak.

Theodor Bauerband dörzsölgetni kezdte kezével szemeit,
mintha olyan képeket akarna elűzni, melyek aggodalmat keltettek
benne, aztán letelepedett íróasztala mellé, hogy munkával terelje
el figyelmét, amire most szüksége volt.

A festőt a ház előtt a kis nyugdíjas fogadta, örömmel lelve ba-
rátra, akivel megbeszélheti feltételezéseit.

Pusztán csak azért, hogy megnyugtassa, és ne idézzen elő
újabb gyűlölködéseket, Beier inkább magába fojtotta vélekedései-
nek valószínűségét, hiszen ő maga sem hitt azokban.

Olykor karjával hadonászott, sétapálcáját lóbálta, vagy felszip-
pantott egy csipetnyi tubákot. Némán haladt a szikár ember mel-
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lett, aki fáradhatatlanul hangoztatta a bankár és fia elleni gyűlöle-
tét, és utóbbit bosszúval fenyegette.

A kisöreg mindezt nem helyeselte, de ellenvéleménye sem
volt, hiszen tudta, hogy csak olajat öntene a tűzre. Jobbnak látta,
ha hagyja kitombolni a vihart.

Így érkeztek a házhoz, ahol Konrád várta őket. A festő nagy
igyekezettel ment fel a lépcsőn, abban a persze halvány remény-
ben, hogy gyermeke közben hazatért, amint azonban belépett a
szobába, ott csak Konrádot találta.

A fiatalember nem vette észre, vagy nem értette az intést, me-
lyet a nyugdíjas tett lopva felé. A maga nyílt módján Hermann
vélekedését pimasz hazugságnak nevezte, mellyel Rózsika meg-
szöktetője csak időt akar nyerni.

Magának Hugo Bauerbandnak is ez volt a véleménye, de amint
nézetének megerősítését hallotta, vad haraggal felfortyant, és a
nyugdíjasnak nagy igyekezetébe került, hogy megakadályozza
ismételt látogatását a bankárnál.

Bizonygatta neki, hogy ezzel az újabb látogatással semmit sem
érne el, csak kitenné magát annak a veszélynek, hogy kidobják az
ajtó elé, a hazugság hálóját, melyet a bankár fia vont köréje, kép-
telen lenne széttépni, és ennek a hálónak a szálait sem tudná kö-
vetni.

Konrád ezzel egyetértett, és azt tanácsolta, hogy a lány eltűné-
sét jelentsék be a rendőrségen, és titokban figyeltessék Hermannt,
emellett fáradhatatlanul kutassanak a városban és környékén, míg
nyomra nem találnak. Ezen kívül csodálkozását fejezte ki azzal
kapcsolatban is, hogy Wiedemann asszony, Rózsika bizalmasa
szintén nyomtalanul eltűnt.

Ennek a névnek a hallatán a festő felugrott székéről, ahová
nem sokkal előtte kimerülten letelepedett.

– Wiedemann! – kiáltotta. – Tényleg, ő volt az az asszony,
akinek barátságát Rózsika leveleiben nem győzte dicsérgetni!
Nem ismerem az asszonyt, de ennek ellenére nem tudtam túltenni
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magam a bizalmatlanság érzésén, ahányszor csak rábukkantam
nevére a gyermekem leveleiben.

– Még nem jött haza – mondta Konrád. – Többször próbál-
koztam az ajtajánál.

– Vajon mi oka lehetett, hogy titokban elhagyja a lakását? –
szólalt meg a nyugdíjas, kopasz fejét dörzsölgetve. – Becsületes,
szegény asszony, és Rózsika tényleg hűséges, részvétteljes barát-
nőre lelt személyében.

– Olyan pontosan ismeri azt a nőt, hogy ezt biztonsággal ál-
líthatja? – kérdezte a festő gyanakvóan. – Látni akarom, vajon a
lakását tényleg örökre elhagyta-e.

Kisietett, Konrádnak meg kellett mutatnia neki az ajtót, és
amikor többszöri kopogtatásra sem kapott választ, nem sokat töp-
rengett, és még mielőtt Beier megakadályozhatta volna, egy erő-
teljes rúgással kinyitotta az ajtót.

A nyugdíjas heves szemrehányást akart tenni a szikár ember-
nek önhatalmú eljárásáért, de a csodálkozástól nem tudott szóhoz
jutni, amint tekintete az öregasszonyra tévedt, aki nyugodtan ült
asztalánál a felnyitott biblia előtt.

A festő egyetlen hatalmas ugrással bent termett a szobában.
Bizalmatlanságát semmi sem fokozhatta volna jobban ezzel az
asszonnyal szemben, mint az a tény, hogy szándékosan rejtőzkö-
dött előlük.

– Miért nem nyitott ajtót? – kérdezte dörgedelmes hangon.

– Azért, mert egyedül akartam lenni – válaszolta az asszony
nyugodtan, kenetteljes hangon. – Ki jogosította fel azonban magát
arra, hogy berúgva az ajtómat, erőszakkal hatoljon be a szobám-
ba? Doktor úr, itt maga a háziúr, követelem, hogy javíttassa ki a
kárt, és szereltessen erős reteszt az ajtómra.

– Ez mind meg fog történni – ragadta magához a szót a nyug-
díjastól a festő. – Azért rúgtam be az ajtót, mert meg akartam
győződni arról, hogy maga is nyomtalanul eltűnt-e.
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– Mit törődik ezzel?

– Hé öreglány, ne vágjon ilyen ócska dumákat a képembe!
Igaz az állítás, hogy maga a gyermekem barátnője?

– Büszke lennék rá, ha igennel válaszolhatnák erre a kérdés-
re, ha az ember egyáltalán büszke lehet valamire.

– Akkor talán azt is meg tudná mondani, hogy hol találom
meg a gyermekemet – kiáltotta a szikár ember türelmetlenül.

Hervadt arcán a legnagyobb csodálkozás kifejezésével pillan-
tott fel az asszony.

– Hát Rózsikát nem találta a szobájában? – kérdezte.

– Nem!

– Akkor bizonyára el kellett mennie valahová.

– Pont azon a napon, amikor a sorsomról döntöttek?

– Tényleg igaz, a mai napon kellett meghozni magáról az
ítéletet – mondta az öregasszony, aki úgy tűnt, csak ekkor tért
magához egy hosszú, nehéz álomból. – Szabadlábra helyezték,
nem igaz? Ó, mennyire örülni fog ennek a kedves kis barátnőm.
Gyakran hullajtott forró könnyeket, de sohasem veszítette el hitét
Isten segítségében. Igen, az Úr jóságos és igazságos, napjának
sugaraival egyaránt süt le jókra és gonoszokra…

– Térjünk a tárgyra, asszony – vágott a szavába idegesen
Hugo Bauerband. – Mikor látta utoljára a gyermekemet?

Wiedemann asszony hallgatott, kezeit ölében összekulcsolva
úgy ült ott, mint egy szent.

A szikár ember bosszúsága fokozódott. Konrád is felismerte az
álszent maszkot, csak a nyugdíjas tartott ki meggyőződése mellett,
hogy ez az asszony egy jóságos, jámbor, hűséges lélek.

– Mikor látta utoljára Rózát? – ismételte meg a festő mogor-
ván a kérdést.

– Mikor is? – reagált rá az asszony. – Három nappal ezelőtt.
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– Ah, tehát már akkor eltűnt a gyermekem?

– Eltűnt? – Erről semmit sem tudok. Nem, ez nem lehet igaz.

– Jézusom! Ha ez a banya nem szövetségese annak a gazfic-
kónak, vigyen el engem a hóhér! – kiáltotta a szikár ember dü-
höngve.

– Nem tudom, mit akar ezzel mondani – válaszolta az öreg-
asszony, előbbi, álszenteskedő hangján. – Rózát már három napja
nem láttam, mert azóta nem hagytam el a szobámat. Az utóbbi
három nap számomra a megemlékezés napjai, amikor a férjemre
és gyermekeimre emlékszek. Minden esztendőben magányos el-
zártsággal, böjtöléssel és imádkozással töltöm el ezeket a napokat.
Róza tudta ezt, és bár arra kért, hogy ilyenkor is átjöhessen hoz-
zám, de kénytelen voltam visszautasítani.

A festő türelmetlenül dobbantott lábával a padlóra, arca elbo-
rulva felizzott, a viccnek itt vége volt számára. További fegyvere
nem volt ezzel a némberrel szemben, de ennek ellenére nem tudott
szabadulni attól a véleményétől, hogy a vénasszony minden bi-
zonnyal meg tudná oldani a rejtélyt.

– Egy protestáns számára különös ez a megemlékezés –
mondta Konrád éles hangon. A nyugdíjas azonban szemrehányó
pillantással hívta fel figyelmét arra, hogy ez egy alkalmatlan és
sértő megjegyzés volt.

– Róza elhagyta a lakását, és a szobában, amit zárva talál-
tunk, semmit sem tudunk felfedezni, ami alkalmas lenne arra,
hogy rájöjjünk távozásának okára – fordult a látszólag döbbent
nőhöz. – Csak sejtjük, hogy a vőlegénye késztethette erre a szá-
munkra rejtélyes lépésre.

– Hogyan? Rózsika kisasszony mennyasszony volt? – kér-
dezte Wiedemann asszony, kétkedve ingatva fejét, mintha arra
akarna utalni, képtelen felfogni, hogy a barátnője ezt elhallgatta
előtte.

– Hát nem is tudta? – fortyant fel a festő.
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– Nem, erről egy szót sem szólt nekem.

– Ez hazugság, képmutatás! – kiáltotta a szikár ember képte-
lenül arra, hogy elfojtsa belső viharát.

– És maga tudta? – kérdezte az öregasszony, akinek szürke
szemeiből gonosz pillantás érte a festőt. – Elmondta? Ó, ő nagyon
tudott hallgatni, ha akart, ezt gyakran tapasztaltam, nekem, a leg-
jobb barátnőjének sem mondott el mindent. És most titokban eltá-
vozott? Ezt képtelen vagyok elhinni, nekem minden bizonnyal
szólt és elköszönt volna. Nem hiszem el az egészet, még sötétedés
előtt bizonyára haza fog jönni.

– Jegyese volt egy fiatal, mindig elegáns öltözetű fiatalem-
bernek – ragadta magához a szót ismét a nyugdíjas, jelentőségtel-
jes pillantást vetve a szikár emberre, arra kérve, hogy mérsékelje
magát és maradjon nyugton. – Bizonyára gyakran látta itt az urat.

– Az unokatestvérére gondol? Igen, kétszer láttam, de nem
hinném, hogy a vőlegénye lenne. Olyan rideg és közömbös volt,
és csak nagyon ritkán jött ide.

– Már megint hazudik – kiáltotta Hugo Bauerband, izzó sze-
meivel változatlanul figyelve az asszonyt.

– Mikor látta őt itt utoljára? – kérdezte Konrád.

– Ó, már nagyon régen, talán két hete – válaszolta az öreg-
asszony, akire láthatóan semmi hatással sem voltak a festő sértő
megnyilvánulásai.

– Azóta nem látta?

– Nem.

– Az utóbbi napokban nem vett észre semmi szokatlant a lá-
nyon?

– Hol szomorú volt, hol vidám, bátor vagy levert, ahogyan a
hangulata változott. – Csak egyvalami nem tetszett nekem rajta.
Az utóbbi napokban elveszítette reményét, hogy apját fel fogják
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menteni, és egyszer azt is kijelentette, nem éli túl, ha apját börtön-
be vagy diliházba zárják.

– Ez megint csak hazugság! – dörögte Hugo Bauerband. Az
előbb Istenbe vetett bizalmáról, Rózsika reménységeiről beszélt,
most meg azt mondja, hogy elvesztette minden reményét. Maga
egy…

– Hallgasson már el végre! – szólt közbe Beier. Ne sértegesse
az öregasszonyt mindaddig, míg nincs rá oka. A magam részéről
kezeskedek az őszinteségéért.

– Kezeskedjen felőlem az ördög nagyanyjáért! – üvöltötte a
szikár ember. – Tudom, hogy mit tartsak erről a banyáról! Meg-
mondom magának, asszony, elveszett, ha a kezeim közé kerül!
Nem akarja megmondani nekem, hol van a gyermekem? Annyira
megfeledkezett magáról, hogy elrabolja apától a gyermekét, a
gyermektől az apját?

– Ilyen kérdésre nem vagyok hajlandó válaszolni – mondta az
öregasszony, szürke szemeivel az előtte heverő könyvre meredve.
Lényem nyitott Isten és az emberek felé, lelkiismeretem pedig
puha párna a számomra.

Beier kikísérte a festőt. A szikár ember ezt akaratlanul tűrte,
képtelennek érezve magát arra, hogy tovább küzdjön az asszony-
nyal.

Szélhámosságáról, hazudozásairól és gonoszságáról azonban
olyan határozottan meg volt győződve, hogy ezt a meggyőződését
semmi sem ingathatta meg, és ez Konrád véleményében is meg-
erősítésre talált, aki olyan érvekkel és támadhatatlan indoklással
bizonygatta a nyugdíjasnak mindezt, hogy a kisöreg végül elbi-
zonytalanodott a „jámbor, hűséges lélek”-ben, és kezdett osztozni
abban a véleményben, hogy Wiedemann asszony be lehet avatva a
sötét titokba.

Végül elhatározták, hogy Beier bejelenti a rendőrségen a lány
eltűnését, Konrád megfigyeli a bankár fiát, Hugo Bauerband ezzel
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szemben a lakásában marad, és estig várakozni fog Rózsika haza-
tértére.

Ha este nyolcig, a sötétedés kezdetéig nem ér haza, a festő
Mathias fivérét akarta meglátogatni, és majd ott találkozik a ba-
rátaival, hogy megtanácskozzák a további lépéseket.

Most már felmerült benne az igény, hogy kibéküljön testvéré-
vel, akinek érdemeit elismerte Konrád és a nyugdíjas közlései
alapján. Remélte, hogy személyében új barátra és szövetségesre
talál, és belátta, hogy most barátokra van szüksége.

Az egyik széken üldögélve, fejét kezére támasztva és fáradt
szemeit félig lehunyva, a múlt különféle, változó képei vonultak
el lelki szemei előtt.

Visszaemlékezett arra az órára, amikor viszontlátta, és az elra-
gadó, felemelő érzésre, arra az érzésre, hogy ismét rátalált gyer-
mekére, ami értelmet adott az életének.

Visszaemlékezett az elválás órájára, a vigasztalan napokra, a
sötét cellájában eltöltött álmatlan éjszakákra, gyermeke leveleire,
melyek némi napsugarat jelentettek élete sötét éjszakájában, a
tervekre, melyeket szövögetett, és a légvárakra, melyeket a jövő
számára építgetett.

Cellájának magányában arra felismerésre jutott, hogy eddigi
élete elveszett és elhibázott élet volt. Belátta, hogy büszkesége a
saját művészetére nem volt jogos, hogy valamennyien, akik eddig
babérkoszorút képzeltek a fejére, hiú bolondok, tudatlanok, vaga-
bundok vagy rosszindulatú emberek voltak. Nem érezte a megelé-
gedettség érzését, ha visszagondolt a múltjára, és komoly, keserű
szemrehányásokat tett magának azért, mert nem volt szerető apja
gyermekének.

A megbánás démona meglengette ostorát a feje felett, és gú-
nyos nevetéssel a kétségbeesés karjaiba űzte.

Legfontosabb elhatározása az volt, hogy kiszabadulva a bör-
tönből új életet kezd, munkával és komoly gondokkal terhelt éle-
tet, hogy elnyerje gyermeke tiszteletét és szeretetét. Ettől kezdve
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szerető, gondoskodó apja akart lenni, alávetni magát mindenféle
munkának, hogy Rózának gondtalan, kellemes egzisztenciát te-
remtsen. Ki akart békülni a családjával és elfogadni minden, meg-
békélésként felé nyújtott kezet.

Mindegyiket? Ó nem, Theodor fivéréét semmi esetre sem! Ne-
ki nem tudott megbocsátani, iránta érzett gyűlöletét képtelen volt
mérsékelni. Ennyire meg volt győződve arról, hogy ez a fivére
becsapta.

És ez a gyűlölet újabb táplálást kapott, amikor megtudta, hogy
Theodor kérvényezte tébolyulttá nyilvánítását. Ennek az ember-
nek képtelen volt megbocsátani. Lehetetlen lett volna számára,
hogy megszorítsa a kezét, és bátyjának nevezze.

Így üldögélt a szikár ember gondolataiba mélyedve, miközben
egyre sötétebb lett az alacsony szobában. Az est árnyai leeresz-
kedtek, és a lelkét burkoló éjszaka is egyre sötétebb lett.

A csillagok lassan kihunytak egymás után, fenyegetően sötét
felhők kezdtek tornyosulni, és gigantikus szellemalakok tárták ki
felé fenyegető karjaikat, hogy összenyomják.

Hallgatózni kezdett. Ez meg mi volt?

Menyire más, éles és durva volt most az öregasszony hangja!

A festő a falhoz szorította a fülét, és hallgatózni kezdett.

– Megígérte nekem – hallotta egy fiú hangját. – Be kell tarta-
nia ígéretét.

 – Többet adtam neked, mint amennyit megérdemeltél – riká-
csolta a vénasszony.

– Egy tallért ígért nekem – kiáltotta a fiú. – Meg akartam
kapni, amint a kisasszony elutazott. A kisasszony már elment, és
ha nem kapom meg a tallért, el fogom mesélni az egész házban…

– Varjúfióka kifelé! – kiáltotta az asszony. – Mi közöm van
hozzád és a kisasszonyhoz? Apád, az a csavargó börtönben ül, te
is oda fogsz jutni, szemtelen, szégyentelen csirkefogó!
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A festő gyorsan felemelkedett. Odaát valami katasztrófa tör-
ténhetett, hallotta a gyerek üvöltését és az ütéseket, melyek két-
ségtelenül a fiatal szövetséges hátára záporoztak.

Hallotta, hogy feltépték, majd becsapták az ajtót, és a követke-
ző pillanatban már ott is állt a folyosón a gyerekkel szemben, akit
arra kényszerített, hogy térjen be vele a szobájába.

– Milyen szolgálatot teljesítettél annak a nőnek, hogy egy
tallért követelhettél tőle? – kérdezte tompa hangon. – Beszélj hal-
kan, mondd meg nekem az igazat! Ha hazudsz, összetöröm a
csontjaidat, de ha őszinte leszel, megkapod tőlem a tallért!

A gyerek félénken a szikár ember képébe nézett, és félni kez-
dett annak szenvedélyes izgatottságától.

– Nem árulhatom el – válaszolta. – Ha az öreglány megtud-
ná…

– Én majd megvédlek tőle.

– Nem ismeri azt a banyát.

A festő felegyenesedett, és türelmetlenül megrázta szürke sö-
rényét.

– Nézz csak meg engem! – mondta a gyereknek. – Elhiszed,
hogy elég erős vagyok, egyetlen csapással leteríteni azt a gyenge
némbert? Ha a vén boszorkány bántani akar, csak szólj nekem, és
meg fogja bánni. Itt van a tallér, és most beszélj!

A fiú félénken körülnézett, mintha attól tartana, hogy az öreg-
asszony hirtelen kiléphet a falból.

– Az asszony néhány nappal ezelőtt rám bízott egy levelet –
suttogta nagy igyekezettel. – Azt mondta, hozzam ide, és adjam át
Bauerband kisasszonynak. Ha érdeklődne, mondjam azt, hogy
apám börtönőr a fogházban, de semmi mást ne áruljak el, és a
kisasszony is hallgasson, mert apám kirúgják a szolgálatból.

– Kicsoda a te apád?
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– Azt nem tudom, sohasem láttam. Azt beszélik, hogy bör-
tönben van.

– És téged is oda akarnak juttatni! – kiáltotta a szikár ember,
aki egyre fokozódó haragja miatt megfeledkezett a szükséges
óvatosságról. – Tovább, fiacskám, folytasd!

– Az asszony azt mondta nekem, ha jól teljesítem a megbí-
zást, ad nekem egy tallért, és egy második tallért is kaphatok,
miután a kisasszony elutazott, de most be akar csapni.

– A kisasszonynak hová kellett utaznia?

– Azt nem tudom.

– Próbálj visszaemlékezni. A helység nevét nem mondta?

– Nem.

– A kisasszony sem nevezte meg?

– Nem. Amikor átadtam neki a levelet, nagyon elcsodálko-
zott. Az apám után érdeklődött. Másnap levelet akart küldeni az
apjának, aztán halkan Wiedemann asszonnyal beszélt.

– Ah! A banya is jelen volt? – kérdezte Hugo Bauerband
reszkető hangon.

– Igen, de úgy tett, mintha az ügy egyáltalán nem érdekelné.

– Azt nem hallottad, hogy a kisasszony miről beszélgetett
vele?

– Egy szót sem.

– Másnap átvetted a levelet?

– Amikor ideértem, a kisasszony nagyon el volt foglalva. Azt
hiszem, a ruháit csomagolta be. Azt mondta, nem volt ideje meg-
írni a levelet, de már nincs is rá szükség. Aztán adott néhány ga-
rast, és este láttam, amint elhagyta a házat.

A festő hangosan felüvöltött fájdalmában és dühében. Most
már tudta, hogy gyermekét becsapták és megszöktették, és bár
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még képtelen volt világosan átlátni a helyzetet, mégis semmi két-
sége sem volt, hogy valaki szövetséget kötött ezzel az asszonnyal,
Rózsika vesztére.

Ki lehet ez a másik? Hermann? Nem maradt ideje, ezt végig-
gondolni. Az érzelmek, melyek magával ragadták, összezavarták
őt, és képtelenné tették arra, hogy megfogalmazzon és kövessen
egy meghatározott gondolatot.

Szenvedélyes izgalmában megragadta a gyerek kezét.

– Gyere velem! – mondta felháborodástól elcsukló hangon. –
Gyere, és meg leszel elégedve a jutalmaddal – fűzte még hozzá,
aztán berontott az öregasszony szobájába, de szerencséjére a vén-
asszony a dühkitöréstől tartva korábban már elmenekült. A festő
ebben a pillanatban gyilkosságra is képes lett volna.

– Tehát hallgatózott – mondta fogcsikorgatva. – Az elszá-
molás elől azonban nem menekülhet!

Még szorosabban megragadta a gyerek kezét, akinek percről
percre egyre fokozódott félelme a tomboló ember dühtől eltorzult
arca miatt. Kisietett vele az utcára, és hatalmas léptekkel Mathias
fivérének háza felé tartott.

XXVII.

Konrad rendíthetetlen hittel kitartott Hermann elleni gyanúja
mellett, jóllehet gyanúját nem tudta kellőképpen megindokolni.

Képesnek tartotta őt a kis hercegnő megszöktetésére, és más
magyarázatot nem talált a sötét rejtély megoldására, mint azt,
hogy Hermann a gyanútlan lányt valamilyen csapdába csalta, és
számára ismeretlen rejtekhelyen fogságban tartja Rózsikát.

Meg volt győződve, hogy csak a ficsúr minden lépésének éles,
szakadatlan megfigyelése vezethet a rejtély megoldásához, és
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elhatározta, hogy sem fáradozástól, sem áldozattól nem fog visz-
szariadni, hogy ezt a célt elérje.

A bankár házával srégen szemben volt egy borozó. Konrad
betért, és helyet foglalt az ablaknál. Innen megfigyelhette a házat
anélkül, hogy tartania kellett volna a leleplezéstől.

Az esti szürkületben észrevette, hogy nagybátyja háza előtt
több csomagot pakoltak fel egy kocsira, mely elindult a pályaud-
var felé. Nem sokkal ezt követően Hermann kilépett a házból, és
ahogyan a ház küszöbén elköszönt apjától, a megfigyelőnek el-
árulta, hogy a fiatalúr hosszabb időre akar elutazni.

Konrád elhatározása gyors volt. Elővette pénztárcáját, meg-
számolta tartalmát, aztán elővette irattárcáját, melybe reggel, mi-
előtt a bírósági tárgyalásra indult, betett néhány bankjegyet, hogy
átadja bácsikájának, ha erre engedélyt kap.

Az eredményt megfelelőnek találta, szükség esetén elegendő
pénz állt rendelkezésére.

Szívesen hazament volna, hogy beszéljen apjával, és legalább a
tervét elmondja neki, de a szülői ház a pályaudvarral ellentétes
irányban volt a városban, és arra már nem maradt ideje, hogy
megtegye a távoli kerülő utat.

Amint a pályaudvarra ért, észrevette unokatestvérét a peronon,
a hordár kocsija a csomagokkal már szintén ott volt. Konrád
azonnal felismerte a bőröndöket, melyeket nagybátyja háza előtt
pakoltak fel, és amikor közelebb lépett, észrevette, hogy célállo-
másként Hamburg van megjelölve rajtuk.

Késedelem nélkül jegyet vett, aztán gyorsan írt néhány sort egy
cetlire, és megbízta az egyik csomaghordárt, hogy vigye el
Bauerband asztalosmesternek.

Hermann nem vette észre unokatestvérét, a peronon társalgott
néhány ismerősével, aztán még mindig fecsegve és nevetgélve,
lornyonnal az orrán beszállt az indításra váró vonat egyik kocsijá-
ba.
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Konrád csak ekkor szállt fel, meggyőződve róla, hogy a meg-
felelő nyomra bukkant.

A vonat elindult, óriáskígyóra hasonlítva, izzó szemekkel to-
vagördült, míg végül eltűnt az esti szürkületben, és egyhangú
zakatolása elhalt a távolban.

A hordár ekkor elindult a Mathias mester háza felé vezető
úton.

Az öregember leírhatatlan félelemmel és nyugtalansággal jár-
kált fel-alá a lakószobában, és egyre sűrűbbé vált a füstfelhő, mely
körülvette. Az anya és Helene az asztalnál ültek kézimunkázva,
miközben a kis nyugdíjas kezeit sétapálcájának fejére támasztva
részletesen beszámolt a délután eseményeiről.

– Hát ebbe bele lehet őrülni! – kiáltott fel Mathias mester,
megszellőztetve félelmét és dühét. – Az a nő, a Wiedemann soha
nem tetszett nekem – jelentette ki.

– Én pedig kijelentem, hogy semmi köze sincs az egész ügy-
höz – szakította félbe a nyugdíjas bosszúsan, miközben elővette
tubákos szelencéjét, és felszippantott egy csipetnyi dohányt.

Az öregember a fejét rázta, és mélyen felsóhajtott.

– Az elkövetkező napokban majd megtudjuk, hogy kinek van
igaza – mondta mérgesen. – Maga az egyetlen, aki védelmezi az
öreglányt.

– És Rózsika!

– Szegény, gyanútlan gyermek! Milyen könnyedén meg lehet
nyerni a bizalmát egy ilyen ártatlan léleknek! Ha a banya, aho-
gyan vélem, maga az ördög…

– Mathias! – figyelmeztette őt az anya.

– Ugyan már, a véleményem nem rejtem véka alá. Édes iste-
nem, hát már soha sem lesz vége az izgalmaknak, a bosszúságnak
és bánatnak? Múlt ősz óta, amikor Hugo fivérem visszatért, meg-
számlálhatom a vidám órákat. Először Rózsika hálátlansága, aztán
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Hugo ellenségeskedései, letartóztatása, a kis hercegnő makacssá-
ga, a rémes bosszúság, amit Rudolf okozott nekünk… Ezt tényleg
nem lehet szótlanul elviselni! És még mindig nincs vége! Állítom,
hogy Rózsika már nincs is a városban!

– Remélhetően Konrád hoz majd valami hírt – mondta Beier
elgondolkodva. – A rendőrségen megtettem a feljelentést, még ma
este elkezdik a nyomozást.

– Valaki a házunk felé tart – kiáltotta Helene, felugorva szé-
kéről, mire várakozó feszültséggel valamennyien az ajtóra me-
redtek, melyen át ekkor a festő belökte a reszkető gyereket.

A szikár ember idegességében teljesen megfeledkezett arról,
hogy üdvözölje a jelenlévőket. Rövid, akadozó mondatokkal be-
számolt arról, mit tudott meg a gyerektől, és beszámolóját szám-
talan átkozódással és fenyegetéssel szőtte át a vénasszonnyal
szemben, akit a kisöreg ekkor már nem mert továbbra is védelmé-
be venni.

Mathias mester magánkívül volt döbbent dühében. Azonnal fel
akarta keresni a nőt, és ezt az elhatározását a festő is támogatta,
azonnal készen állva arra, hogy vele menjen, és kijelentette, hogy
a banyát addig fogja kínozni, míg őszinte vallomást nem tesz.

Anya és Helene képtelenek voltak a felháborodott férfiakat
visszatartani, de ekkor a nyugdíjas elállta útjukat és felhívta rá a
figyelmüket, hogy olyan cselekmény elkövetésére készülnek, ami
számukra és egész családjuk számára mérhetetlen nyomorúságot
idézhet elő.

– Az asszony elmenekült – mondta. – Felismerte az őt fenye-
gető veszélyt, és nehezen képzelhető el, hogy a napokban felbuk-
kan a házban. Hol akarják megkeresni? Bizonyára nem fogják
megtalálni, ezzel szemben a rendőrségnek, mely ismeri az ilyes-
fajta népség búvóhelyeit, talán nagyon gyorsan sikerülni fog, le-
tartóztatni őt.

Mathias mester belátta, hogy a kisöregnek igaza van. Levette a
kalapját, és folytatta tanácstalan vándorlását a szobában, miköz-



517

ben a festő heveseket dobbantott lábával a padlón, tüzes pillantást
vetve a nyugdíjas csillogó, kopasz fejére.

– Tegyük fel, hogy megtalálnák – folytatta Beier –, és akkor
mit tennének, hogy elérjék céljukat? Abban a hangulatban,
amelyben most vannak, még egy gyilkosságtól sem riadnának
vissza, és ezzel mit érnének el?

– Semmit – mormolta az öregember bosszúsan. – Mindene-
setre nagy öröm lenne számomra, ha megfojthatnám ezt a sátánt.

A kisöreg nagy igyekezettel dörzsölgette a koponyáját, aggo-
dalmas pillantást vetve a festőre, aki alig tudott úrrá lenni a bel-
sejében tomboló viharon.

– Csak egyetlen nyomot találtunk – szólalt meg –, ezt pedig
energikusan követnünk kell. Rózsika egy levélben kapott felszó-
lítást arra, hogy hagyja el a várost, és csak az a némber tudja en-
nek az utazásnak a célját.

– Csak a némber? – kiáltott közbe a szikár ember. – A  csir-
kefogó fivérem nyomorult fia is ismeri, aki kiagyalta ezt a tervet.

– Nekem is ez a véleményem – válaszolta Beier egyetértően.
– A cselszövést azonban csak cselszövéssel lehet leküzdeni, nem
pedig erőszakkal. Konrád magára vállalta, hogy megfigyeli az
unokatestvérét, várjunk csak visszatértére, tőle talán majd megtu-
dunk valamit.

– Mit tudhatnánk meg? – fortyant fel a festő. – A gyermekem
már nincs a városban!

– Nyugalom, az isten szerelmére nyugalom! – kérlelte a kisö-
reg, miközben az anya Helene intésére kiment, hogy egy üveg
bort, meg valami harapnivalót hozzon be a nagybátyjának.

– Még ma este beszélni fogok a rendőrséggel, és
Wiedemannra is felhívom a figyelmüket. Az asszonyt tartóztassák
le, és hallgassák ki! Mindaddig, amíg Hermann itt van a városban,
gyermekét nem fenyegeti veszély, feltételezve, hogy tényleg ő a
terv felbujtója. Hagyatkozzunk Konrádra, ó majd figyelni fog.
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– Igen, tényleg ez az egyetlen helyes megoldás – mondta
Mathias mester, kezet nyújtva a testvérének. – Tartsunk össze, és
ne nyugodjunk addig, míg meg nem találjuk Rózsikát, és csábító-
jának támadását el nem hárítottuk. Foglalj helyet Hugo, igyál egy
pohár bort! Attól tartok, hogy ma még nem ettél semmit.

Tehetetlenül, az izgalmaktól és rárontó érzelmektől kábultan
hagyta magát a szikár ember az asztalhoz kísérni. Mechanikusan
kiürítette a poharat, melyet Helene elé tolt, aztán ismét megtöl-
tötte, hogy még egyszer hevesen kiürítse.

– Az ügy pillanatnyilag még nem elég világos ahhoz, hogy már
most valami határozott tervet találjunk ki – ragadta magához a
szót ismét Beier, miközben a maga élénk módján hamarosan fel-
szippantott egy csipetnyi dohányt, és hadonászni kezdett. – Elha-
markodott lépésekkel csak elrontanánk a játékot. Vajon hol ma-
radhat Konrád ilyen sokáig? Azt hiszem, úgy vélhetem…

– Én pedig csak azt mondhatom, hogy nem reménykedek
benne! – szólt közbe Hugo Bauerband, aki úgy öntötte magába a
bort, mint a vizet, és ezáltal az egyébként is felfortyant vérét to-
vábbi forrongásra késztette. – Az ilyen fickóknak direkt a testét
kell kezelésbe venni. Pofonokkal kell kényszeríteni őket arra,
hogy eldobják maszkjukat. Miért is nem fenyítettem meg ma dé-
lelőtt! – kiáltott fel bosszúsan. – Hogyan hagyhattam félrevezetni
magam, mivel mégiscsak tudtam, hogy milyen álszenteskedő
alakkal állok szemben!

Mathias mester komor, aggodalmas képpel csóválta a fejét és
odalépett az ajtóhoz, mivel épp az előbb kopogtattak.

Bármennyire feldúlt volt ő maga is, nem tudott egyetérteni
testvére szenvedélyes, mértéktelen háborgásával. Ez a düh a leg-
rosszabbat jelentette annak számára, aki ellen irányult.

Amint ajtót nyitott, a hordár lépett be, és átadta a cetlit, majd
röviden elköszönve távozott.

Az öregúr odalépett az asztalhoz, a nyugdíjas pedig barátja
válla felett kíváncsian pillantott a papírra.
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„Nyomra bukkantam” – olvasta Mathias mester. – „Hermann
elutazik, ugyanazon a vonaton követem őt. Célba érve megírom,
hová küldjetek pénzt és csomagot.”

– Na, ehhez mit szól? – kérdezte Beier győzedelmesen a fes-
tőt, aki tágra nyílt szemekkel bámult a fivérére. – Még mindig
kételkedik benne, hogy Konrád több információt szerez, mint mi
valamennyien?

– Hová utazhatott? – kérdezte a szikár ember hevesen. –
Mathias, pénzt kell adnod, hogy követhessem.

– Jobb, ha rábízza a továbbiakat – mondta a nyugdíjas. – Ma-
ga túl heves, Konrád nyugodtabb.

Mathias Bauerband elgondolkodva összehajtogatta a cetlit, és a
zsebébe tette.

– Most már én is nyugodtabb lettem – válaszolta. Mostantól
Rózsika legalább nincs védtelenül kitéve ennek a nyomorult em-
bernek az akaratával szemben. Igen, tényleg egy nyomorult fickó-
ról van szó – folytatta, mintegy válaszként felesége figyelmeztető
tekintetére. – Szánalmas módszerhez folyamodott, hogy Rózsikát
a város elhagyására késztesse. És aki ilyen eszközöket vesz
igénybe, annak szándékai nem lehetnek tisztességesek, hanem
kitartóan gyalázatos gazember. Ezzel kapcsolatban már nincs is
semmi kétség, de ugyanúgy az is kétségtelen, hogy Konrád most
közelebb kerül a lányhoz, és védelme ki fogja őt menteni a ve-
szélyből. Azt nem tudjuk, hogy útjuk célja hová vezet, és talán
jobb is így, mert te, Hugo, féktelenségeddel és mértéktelen, min-
den óvatosságot nélkülöző dühöngéseddel figyelmeztetnéd a csá-
bítót, és mindent elrontanál. Ne mondd azt, hogy ez téves nézet.
Megismétlem, hogy jobb ez így. Útközben talán Rózsika is gyanút
fog, mindamellett még az is lehetséges, hogy holnap vagy holna-
pután saját késztetéséből visszatér, és végtelenül boldogtalan len-
ne, ha apját nem találná itt, ezért itt kell maradnod! Hová is utaz-
hatnál? A pénzt örömmel azonnal odaadnám neked, ha utazásod-
nak látnám valami célját, de képtelen vagyok belátni, hogy bármi
haszna lenne, ha céltalanul útnak indulnál. Maradj itt nálam,
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Hugo, berendezem neked Rudolf szobáját, és legalább olyan em-
berek között maradsz, akiknek szívélyes részvétében megbízhatsz.

Még egyszer kezet nyújtott a fivérének, és a szívélyes hang
utat talált a szikár ember szívéhez. A festőnek akaratlanul köny-
nyek szöktek a szemébe, amikor megrázta a derék ember kezét, és
megköszönte jóságát és részvétét, és emlékezvén korábbi iga-
zságtalan gyűlölködésére, méltatlannak találta azt.

– Igazad van – mondta, és mintha derűs napsugár suhant vol-
na végig futólag borús ábrázatán. – Pillanatnyilag nem tehetünk
jobbat, mint várni Konrád további híreire. A rendőrséget azonban
értesíteni kell, az a nyomorult nőszemély nem maradhat szabadlá-
bon.

– Ezt a feladatot én magamra vállalom – szólt közbe a kisö-
reg, miközben minden korábbinál nagyobb igyekezettel dörzsöl-
gette kopasz fejét.

– Én pedig köszönettel elfogadom barátságos meghívásod,
amennyiben feleséged hajlandó befogadni vendégként – mondta
Hugo.

– Szívest örömest, válaszolta a ház asszonya. – Akkor is, ha
nem szívesen látta volna fedele alatt ezt a vendéget, nem mert
volna ellentmondani a férjének.

– Igen, mostantól békésen fogunk egymás mellett élni – vála-
szolta a festő. – Gyűlölet és civakodás többé már nem választhat
el bennünket. Gyűlölködésem során végiggondoltam néhány dol-
got, és arra a belátásra jutottam, hogy igazságtalanul ellenséges-
kedtem veled. Ez a felismerés azonban csak terád vonatkozik,
Mathias, őrá azonban nem. Az ő nevét ne említsd előttem! Az
ellene érzett gyűlöletem sohasem fog mérséklődni.

Mathias Bauerband közbe akart szólni, de a szikár ember elhá-
rítóan felemelte a kezét, és megrázta szürke sörényét, mintha arra
akarna utalni, hogy az ő szemében a bankár sohasem tudja majd
tisztázni magát.



521

– Most távozok, hogy néhány holmit elhozzak korábbi laká-
somból – folytatta. – Talán jobb is lenne, ha csak holnap térnék
vissza…

– Még ma este várni fogunk rád – szakította őt félbe Mathias.
– Helene rendbe hozza a szobádat, különben sincs még olyan
késő.

– Annál jobb, úgy érzem, nem szabad egyedül maradnom,
kétségbeejtő lenne, ha vigasztalan magányomban csak a saját
gondolataimmal lennék elfoglalva. Jaj a fejem, szegény fejem!

A szikár ember kezével végigsimított a homlokán, fogta a ka-
lapját és bizonytalan léptekkel elindult kifelé. Csak most, abban a
pillanatban, amikor el akarta hagyni a szobát, jutott eszébe a fi-
úcska, aki az egyik sarokban a padlóra kuporodott és semmiféle
zajjal nem merte felhívni magára a figyelmet. Egy pillantással
felszólította, hogy kövesse.

Némán lépkedett a csendes, sötét utcákon a nagy, sötét ház fe-
lé, melyben a gyermeke oly borús, nehéz órákat élt át, és amint
odaért, a fiút felszólította, hogy kövesse a lakásába.

– Mindent elmondtál, amiről tudomásod van? – kérdezte, mi-
után meggyújtott egy gyertyát. Gondolkodj egy kicsit, talán
eszedbe jut, hogy esetleg hallottad egy város nevét.

A gyerek a fejét rázta. Hugo Bauerband még egyszer kinyitott
minden szekrényt és fiókot, ezekbe elgondolkodva belenézett,
mint aki tudja, hogy azt, amit keres, úgysem fogja megtalálni.

A gyerek megkérdezte, hogy most már elmehet-e. A festő
igenlően bólintott, de ekkor rövid, száraz köhögést hallott a folyo-
só felől.

– Ez ő! – suttogta a gyerek rémülten.

– Kicsoda? A boszorkány? – kapta fel a fejét a szikár ember,
a következő pillanatban megragadva a gyertyát, majd hevesen
feltépve az ajtót, kivilágított a folyosóra. – Zeuszra mondom, ez a
sátán, de most elszámolunk vele!
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Testvérének és a nyugdíjasnak a figyelmeztetéséről máris meg-
feledkezett. A gyűlölet emésztő parazsa és a bosszúvágy ismét
vadul fellobbant benne.

Az asszony a padlásra vezető, szűk, sötét lépcsőn ment felfelé,
ahonnan erős reteszekkel ellátott csapóajtón át a padlástérbe ért.

Ez a helyiség a nagy ház lakói számára öreg kacatjaik tárolásá-
ra és ruháik szárítására szolgált.

Hugo Bauerband az asszony után sietett. A gyertya elaludt a
huzatban. Megfordította a gyertyatartót, nyilván azzal a szándék-
kal, hogy fegyverként használja.

Látta, hogy az asszony a csapóajtó nyílásán át belépett a pad-
lástérbe, és a következő pillanatban el is tűnt a szeme elől. A gye-
rek szorosan követte a festőt.

– Gyakran jártál idefent? – kérdezte suttogva, miközben
eredménytelenül igyekezett látni valamit a sötétben.

– Igen, gyakran – válaszolta a gyerek –, de éjszaka sohasem,
csak nappal.

– Akkor gyere, add a kezed, és vezess engem.

A gyerek elbizonytalanodott, de a férfi rászólt, hogy engedel-
meskedjen. Szapora léptekkel elindultak, de nem sokkal azután,
hogy odafent eltávolodtak a csapóajtótól, hallották, hogy az nagy
zajjal lecsapódott.

A reteszek csikorgása, követve a gonosz asszony rekedt, gú-
nyos nevetésével elárulta kettejüknek, hogy csapdába estek, és
valószínűleg egyhamar nem tudnak kiszabadulni.

– Sátán! – üvöltötte a festő, miközben a gyerek rémülten,
hangosan felkiáltott. – Mi lehetne ennél nagyobb csel és álnokság
egy rosszindulatú banya részéről? Van még másik kijárat a csapó-
ajtón kívül?

– Nincs.

– És ablakok?
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– Ó, uram, azok olyan magasan vannak, hogy nem lehet elér-
ni.

– Hallani fogják, ha lármát csapunk?

– Nem hiszem. Az alattunk lévő emeleten Wiedemann asz-
szony és egy öreg, süket zenész lakik, aki az üstdobját szokta
püfölni, aztán még egy orgonista a feleségével, ők reggelente
szoktak hazajönni.

– De idefenn a padlástérben még szobáknak is kell lenniük! –
mondta a festő.

– Csak kettő, de azok pillanatnyilag nincsenek kiadva. A
kettő közül az egyikben nemrég két csavargó lakott, de Beier
doktor kirakta őket az utcára, mert nem tetszettek neki.

– És a másik kamra?

– Már évek óta nem laknak benne. Úgy hallottam, hogy ab-
ban meggyilkoltak egy férfit.

Gyorsan, suttogva mondott szavai közben a gyerek megbor-
zongott.

– Tudod, melyik oldalon vannak a kamrák? – kérdezte a fes-
tő, miközben eredménytelenül próbálta felnyitni a csapóajtót.

– Igen.

– Akkor vezess oda!

– A világ minden kincséért sem! Oda nem megyek, kedves
uram, maradjunk itt, abban a kamrában kísértetek vannak.

– Badarság – mondta Hugo Bauerband nyers hangon. – Nin-
csenek kísértetek. Vezess!

A festő fenyegető, parancsoló hangja megszeppentette a fiúcs-
kát, megfogta a szikár ember kezét, és lassan, félénk léptekkel
elindult előre, időnként kikerülve egy-egy gerendát, melyek alá-
támasztották a tetőt. Kísérőjét olyan biztonságosan vezette, hogy
az elcsodálkozott rajta.
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– Ó, uram, rossz időben gyakran szoktunk játszani idefent –
mondta a gyerek. – Ismerek én itt minden gerendát és lyukat a
padlóban.

– És meg vagy győződve, hogy senki sem hallja meg, ha lár-
mát csapunk?

– Biztos vagyok benne.

– Akkor kénytelenek leszünk megvárni, míg kireggeledik.

– Elérték az első ajtót, de zárva volt, a második úgyszintén.

Úgy tűnt, a fiúcska megkönnyebbült ennél a felismerésnél,
mert mélyen fellélegzett és akaratlanul „hál’ istennek” sóhaj sza-
badult el ajkairól.

Hugo Bauerband letelepedett a padlóra. Csak most érezte,
mennyire kimerült. Világos volt számára, a nő bezárta, hogy időt
nyerjen elmeneküléséhez. Bármennyire is elkeserítette, hogy gya-
nútlanul besétált a csapdába, titokban mégis elégtételt érzett annak
tudatában, hogy a rendőrség talán már ebben a pillanatban meg-
kezdte az asszony keresését.

Ha letartóztatják, mint ahogyan arra számítani lehetett, felesle-
ges volt minden ravaszsága, és ha bűnösségét nem hajlandó ön-
ként beismerni, akkor is őrizetben marad a tanúvallomások alap-
ján.

Börtöne ismeretének teljes hiányában nem maradt más hátra a
festő számára, mint várakozni a hajnali derengésre, és remélte,
hogy akkor majd talál valami lehetőséget a hely elhagyására.

Ha nem veszik észre segélyhívását, úgy gondolta, a padlón ke-
res sérült helyet, és áttöri. Ez igazán nem okozhat komoly nehé-
zséget számára. És akkor… Ez meg mi?

Döbbenten felugrott, kezével görcsösen megragadta a gyerek
karját.

– Semmi szagot sem érzel? – kérdezte idegességtől reszkető
hangon. – Ez nem valami tűznek a szaga?
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– Igen, ez tényleg füst – hangzott a válasz. – Talán a ké-
ményből szivárog, a ház már nagyon öreg, és a doktor hallani sem
akar róla, hogy bármit is megjavíttasson.

– Nem, Zeuszra mondom, ez a füst nem a kéményből szár-
mazik! – kiáltotta Hugo Bauerband. Ez tűz! Tűz van! Tűz van! –
kiáltozta.

Ez utóbbit éles hangon ordította, aztán a csapóajtóhoz rohant,
rávetette magát és hallgatózni kezdett. Úgy vélte, hogy hallja a
lángok sistergését, és most már azt is észrevette, hogy a padló
minden repedéséből füst szivárog.

– Tűz van! – ordította ismét, a csapóajtón dörömbölve. – Az a
nyomorult banya felgyújtotta a házat!

Most már a fiúcska is kiáltozni kezdett, és ketten akkora lármát
csaptak, hogy azt már a földszinten is hallani kellett, hacsak nem a
saját bajával volt mindenki elfoglalva a házban.

A füst gyorsan szétterjedt az egész házban, de mint ilyen eset-
ben mindig, és elsősorban nagy, számtalan, a szegényebb osztály-
ba tartozó családok által lakott épületben történni szokott, senki
sem gondolt arra, hogy a tűz keletkezésének helyét próbálja meg-
keresni. Csak saját magára, hozzátartozóira és szegényes holmijá-
nak biztonságba helyezésére gondol mindenki elsősorban, ami
minden más gondolatot elnyom, még az emberiességét is.

A tűz a legfelső emeleten tört ki, ezt mindenki tudta, és többen
is úgy gondolták, hogy a bolond festő lehet a gyújtogató. Ez kez-
detben csak vélekedés volt, de néhány perccel később már min-
denki megütközést keltő meggyőződéssel ezt állította.

Másfelől senki sem gondolt a festőre, senkinek sem jutott
eszébe feltenni a kérdést, hogy odafent a tűzfészekben emberek
halálos veszedelemben lehetnek, senki sem érdeklődött a festő
iránt. Azt feltételezték, hogy a gyújtogatás után elhagyta a házat.

A lángnyelvek már a tetőszerkezetet nyaldosták, már fekete
füst gomolygott hatalmas oszlopként, fenyegető óriási kísértetként
a csillagos éjszakai égbolt felé, a tűz fényében már vörösleni kez-
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dett a sötét horizont, amikor megjelent az első segítség, és velük
együtt a kis nyugdíjas is, a ház tulajdonosa.

A tűzoltók behatoltak a házba. Beier a holmijukat kimentő,
csoportba verődve álldogáló lakóknál a festő iránt érdeklődött.

– Ő volt a gyújtogató – kiáltotta egybehangzóan több hang is.

– Ki állítja ezt? – kiáltott fel haragosan a kisöreg.

– A Wiedemann mondta – válaszolta egy hang.

– Ah, a Wiedemann! – mondta bosszúsan a nyugdíjas, levéve
kalapját, hogy kabátja ujjával letörölje homlokát. – Akkor már
tudom is, mit tartsak a történtekről. Az amerikait senki sem látta?

– A Wiedemann – válaszolta ugyanaz a hang.

– Közületek senki más?

– Nem, nem – hangzott összevissza a válasz.

– Mikor látta őt állítólag a Wiedemann?

– Röviddel a tűz kitörése előtt. Elmondása szerint tombolva
rohant ki a házból.

Dühében hangosan felkiáltva a nyugdíjas berohant a házba, és
odakiáltott a tűzoltóknak, hogy kövessék.

A fecskendők már dolgoztak az utcán, a külső falhoz támasz-
tott létrákon a tűzoltók már könnyedén másztak felfelé, mint a
macskák, amikor a kisöreg kénytelen volt megállni a legfelső
emelet felé vezető lépcső előtt, mert a felé hömpölygő füst lehe-
tetlenné tette, hogy tovább menjen. Ebben a pillanatban azonban
határozottan segélykiáltásokat hallott, velőtrázó hangon, amire
csak életveszélyben lévő ember képes.

Néhány tűzoltó is meghallotta a kiáltozást. Megpróbáltak to-
vább nyomulni, de ez lehetetlen volt, mert a lángnyelvek már a
lépcső korlátját nyaldosták.

Lesiettek, a ház csak az elülső részén égett, ezért megpróbálták
az ellenkező oldalon elérni a tetőszéket.
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A létrákat beakasztották, egyre feljebb másztak a fürge, erő-
teljes alakok, halált megvető bátorsággal. Néhányan feljutottak a
tetőszékhez, baltáikkal egy nyílást kezdtek kibontani a tető bur-
kolatában. Mások a fecskendő tömlőjét húzták fel és igyekeztek
erről az oldalról megakadályozni a tűz tovaterjedését. Eközben a
többiek felhúztak egy mentőhevedert.

A kibontott nyíláson füstoszlop hömpölygött szembe velük, de
mi riaszthatta volna vissza ezeket a merész embereket, akik halál-
félelmet nem ismerve vették fel a küzdelmet az elemekkel?

A nyíláson át bemásztak a tetőtérbe, és nemsokára egy emberi
testet eresztettek le a mentőhevederen, akit aztán egy másik is
követett, majd a tűzoltók is lemásztak a létrákon és köteleken.

A festő eszméletlenül hevert a kisöreg karjaiban. A tűzoltókat
kísérő orvos azonnal hozzálátott az ellátásához, hogy a kábultat
magához térítse ájult állapotából. A gyereket azonban már semmi-
féle próbálkozással nem sikerült megmenteni, mert sajnos meg-
fulladt.

A tűzoltóság folytatta a küzdelmet az elszabadult elemekkel,
igyekezetüket azonban kénytelenek voltak elsősorban arra korlá-
tozni, hogy megmentsék a szomszéd házakat az öreg ház leomló,
heves lánggal égő száraz gerendáitól, melyek a lángtengerben
szikracsóvával árasztották el környezetüket, szövetségben a víz-
zel, az emberekkel szemben.

A nyugdíjas kérte, hozzanak oda egy hordágyat. A még mindig
eszméletlen festőt annak fivére házába szándékozott vitetni, akit
egy küldönccel már értesített a történtekről.

És ha valaha is az igazságos gondviselés az oly szívesen két-
kedők, a legszentebbet is kritizálók ostoba tekintetét kézzelfog-
hatóan megmutatta, akkor most éppen ez történt.

A hordágyat cipelő tűzoltók lassan lépdeltek a mentőcsapat-
októl nyüzsgő utcán. Elhaladtak a bámészkodó tömeg előtt, a
kisöreggel az élükön, aki utat tört számukra a tömegben.



528

A nyugdíjas egyszer csak hirtelen bepillantva a tömegbe,
gyors, határozott mozdulattal megragadta egy idős nő karját, és
felkiáltott:

– Itt van a gyújtogató! Itt van az a nő, aki már annyi bűncse-
lekményt követett el, hogy bárki szörnyetegnek nevezhetné!

Az öregasszony ki akarta szabadítani magát, körmével össze-
karmolta a kisöreg képét, de az továbbra is határozottan fogta a
karját, míg végre az odaérő rendőrök letartóztatták, hogy rács
mögé kísérjék.

XXVIII.

Ugyanabban az órában, amikor a nyugdíjas házában hirtelen
felcsaptak a lángok, von Wollheim teljesen váratlanul belépett
húga budoárjába, ahol Fanny és Rudolf éppen elmélyülten beszél-
getett.

Azt, hogy érkezésére nem számítottak, Fanny látható megle-
pődése igazolta, amint felállt beléptekor, és ez a meglepődés va-
lóban jogos volt. Wollheim zavart, szinte eltorzult arcvonásai
egyértelműen arról árulkodtak, hogy veszélyben van, melynek
elhárítására már nincs lehetősége.

Wollheim első szavai igazolták ezt a feltételezést. Miután ba-
rátságosnak éppen nem mondható, futó pillantást vetett húga sze-
retője felé, letette kalapját és kabátját, letelepedett egy székre, és
tompa hangon azt mondta, attól tart, hogy mindennek vége, és a
nagy szerencsével megkezdett pályának hamarosan vége lesz eb-
ben a nyomorult fészekben.

Aztán bort kért, és miközben Fanny töltött, nyugtalan tekinte-
tével ismét haragos pillantást vetett a fiatalemberre, aki szorgal-
masan reszelgetett egy kulcsot.
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– Már régen el kellett volna utaznunk – szólalt meg. – A
rendőrség megfigyeltetett bennünket anélkül, hogy sejtettük vol-
na, mi pedig olyan bolondok voltunk, hogy biztonság érzésében
ringattuk magunkat. Attól tartok, hogy nyomoztak a múltunk után,
és már csak néhány hiányzó bizonyítékra várnak, hogy levágják a
szárnyainkat.

– A mieinket? – kérdezte Fanny döbbenten, miközben Rudolf
kérdő tekintettel felpillantott.

Wollheim igenlően bólintott.

– Lépésről lépésre utánam küldték a kémeiket, így azt is tud-
ják, hogy a komornád gyakran hozott nekem tőled leveleket, és az
sem kizárt, hogy az ellenem folyó vizsgálatba téged is bevontak.
Ez a következménye annak, hogy nem hallgattál a tanácsomra.

Ezen szavainál felállt, úgy tűnt, hogy mozognia kell, mert nagy
léptekkel elkezdett fel-alá járkálni.

Fanny a félelemtől szótlanul nézett egy ideig utána. Az a sej-
telem, hogy azt akarja mondani neki, szakítsa meg kapcsolatát a
kedvesével, akit bátyja gyűlölt, félelemmel töltötte el, ami las-
sacskán haraggá változott vele szemben.

– Ez csak feltételezés – válaszolta olyan hangon, mely érzé-
keltette haragját. – El nem tudom képzelni, hogy olyasvalamit
tettünk volna, ami magunkra vonta a rendőrség figyelmét.

– Úgy tűnik, túl rövid az emlékezeted – válaszolta Wollheim
vállát vonogatva, és tekintete ismét súrolta a fiatalurat. – Már az
éjjeli őr meggyilkolása is fatális árnyat vetett a jó híredre.

Rudolf összerezzent, de a következő pillanatban folytatta a re-
szelgetést.

– Hermann ma este elutazott – ragadta magához a szót
Wollheim némi szünet után. – Kimentem a pályaudvarra, hogy
elköszönjek tőle. Különböző dolgokat még meg akartam beszélni
vele, ami bár számomra kisebb jelentőségű volt, az ő számára
azonban fontos. Még nem volt ott. Kimentem a peronra, hogy ott
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várakozzak rá. Egy sötét sarokban véletlenül észrevettem két
rendőrt, akik nagy igyekezettel társalogtak egymással. Kezdetben
nem törődtem vele, miről beszélnek, azonban hirtelen meghallot-
tam a saját nevem. Erre felfigyeltem, és amit hallottam, alkalmas
volt arra, hogy nagymértékben nyugtalanítson, és ajánlatosnak
láttam, hogy sürgősen elhagyjam a pályaudvart.

Az egyik rendőr felhívta kollégája figyelmét a személyemre, és
lelkére kötötte, azonnal tartóztasson le, ha észreveszi, hogy el
akarok utazni, de a letartóztatással várjon az utolsó pillanatig, és
ezt megelőzően más módon próbálja megakadályozni elutazáso-
mat. A néhány szóból, amit megértettem, egyértelműen kiderült,
hogy olyan gyanú áll fenn velem szemben, amire még nincs bizo-
nyíték, és elutazásomat minden eszközzel meg kell akadályozni,
szükség esetén akár letartóztatással is.

– És most mit szándékozol tenni? – kérdezte Fanny, aki most
már nem tudta könnyedén túltenni magát aggodalmán.

Azonnal visszasiettem a fogadóba, magamhoz vettem az érték-
papírokat és bankjegyeket, és más lehetőség nem marad számom-
ra, mint titokban elhagyni a várost. Holnap reggel akartam elutaz-
ni, már minden előkészületet megtettem, most azonban meg kell
változtatni a tervem. Segítened kell nekem, Fanny!

– Mit tegyek?

– Add nekem az egyik ruhádat, és mivel pillanatnyilag nincs
kiadva körözés ellenem, csak a személyem felügyelete van elren-
delve, így remélem, hogy egy hölgyet, aki napkeltekor kimegy a
szabadba, hogy élvezze a pompás tavaszi reggelt, nem fogják
pontosan megfigyelni. Ha már kijutottam a városból, gondoskodni
fogok róla, hogy nyomom ne legyen követhető.

Fanny elgondolkodva ingatta a fejét, nem tudott egyetérteni
ezzel a tervvel. Felhívta bátyja figyelmét arra, hogy alakja, test-
tartása és járása elárulná, de Wollheim nem értett egyet aggodal-
mával. Azt válaszolta, hogy ezt a szerepet már gyakran, és mindig
sikeresen eljátszotta. Meg van győződve róla, hogy ebben az eset-
ben is eredményesen fogja alkalmazni.
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– Más lehetőséget nem látok arra, hogy megmenekülhessek
szorult helyzetemből – fűzte hozzá. – Menekülésemmel téged is
nagy veszélytől szabadítalak meg. Ha letartóztatnak, te is elveszí-
ted a szabadságodat, és a nyomozás, ami következne, számodra
csak katasztrofális következménnyel járhat.

– Fanny felismerte ennek a megjegyzésnek a helyességét.
Gyorsan bement a hálószobájába, és amikor nemsokára visszatért,
csak annyit mondott a bátyjának, hogy odabent minden a rendel-
kezésére áll.

Wollheim távozott, és amint kifelé ment, Rudolf tekintete izzó
gyűlölettel követte.

– Ez az ember a vesztünket fogja okozni – mondta bosszúsan
a fiatalember. Minek jött ide, ha a veszély a sarkában követi?

– Ő a bátyám – válaszolta Fanny, miközben elnézést kérő
szemekkel nézett rá. – Ahányszor csak veszélyben voltam, mindig
tanácsokkal látott el, és tevékenyen kiállt mellettem.

– Miután ő maga keltette a vészhelyzetet – vetette oda Rudolf
keserűen.

– Nem így volt, drága barátom, néha túl könnyelműen tettem
ki magam veszélyeknek anélkül, hogy ő is vétkes lett volna.

A fiatalember összehasonlította a kulcsot, melyet eddig reszelt,
az előtte heverő viaszlenyomattal, és úgy tűnt, hogy meg volt
elégedve a vizsgálat eredményével.

Fanny szavai kevésbé voltak kedvére, melyek keserűségét
nyilvánvalóan tovább fokozták.

– Ha meggondolom, miről mondtam le miattad, és ha emel-
lett komolyan felteszem magamnak a kérdést, kiért is hoztam én
tulajdonképpen ezt az áldozatot, akkor megvetendőnek tartom
saját magam – mondta komoly, határozott hangon, ami keserű
megbánás érzésére engedett következtetni. – Nem én vagyok az
első, aki eldicsekedhet a szerelmeddel, egy olyan szerelemmel,
mely semmi más, mint egy emésztő szenvedély kábító mámora!



532

Hirtelen láng lobbant fel a lány sötét szemeiben. Hogyan meré-
szelhet ez ilyeneket mondani neki, hogyan sértheti meg ennyire
halálosan, őt, aki bármikor megsemmisítheti!

– Ezt eddig még nem sejtettem – válaszolta remegő hangon,
villogó szemeivel fenyegetően nézve rá. – Hittem bensőséges
szerelmed valódiságában, és esküdözésed megerősítette lelkem-
ben ezt a hitet. Most már megbántad, hogy áldozatot hoztál értem,
énértem, aki megtanított téged szeretni?

– Igen, megbántam ezt az áldozatot, mert megfosztott becsü-
letemtől és önbecsülésemtől – folytatta Rudolf egyre fokozódó
indulattal. – Megbántam azért, mert túl magasnak tartom az árát
annak, amit megvásároltam vele.

– Azért, mert egy gyáva gyerek vagy, akinek nincs elég bá-
torsága ahhoz, hogy nyugodtan szembenézzen a veszélyekkel.

– Nem, hanem azért, mert arra a belátásra jutottam, hogy…
de a szemrehányások nem változtatnak a történteken, most már a
becstelen bűncselekmények miatt hozzád vagyok láncolva. Ez
lehetetlenné teszi számomra a visszatérést a szülői házba. Ezek a
láncok még nem elég szilárdak? Még tovább kell kovácsolni őket?
Miért késlekedsz még mindig az elutazásunkkal, mivel mégiscsak
tudod, hogy ezen a helyen ingadozik a talaj a lábunk alatt? Miért
kényszerítesz erre a munkára, amitől undorodok, és amiből szá-
munkra csak újabb veszélyek keletkeznek?

Fanny lassan közeledett hozzá, karjával átkarolta a nyakát, for-
ró lehelete perzselte az arcát, sötét, csábítóan szép szemeivel pil-
lantva rá, kibontakoztatva teljes báját, mellyel mindig sikerült
visszaterelnie az ingadozót meglazult béklyóiba.

– Hogy mindez miért történik? – kérdezte halkan. – Minde-
nekelőtt visszautasítom a vádat, hogy bűncselekményekkel kötöt-
telek magamhoz. Éppoly jól tudod, mint magam, hogy szeretlek
attól a pillanattól kezdve, amikor első ízben találkoztam veled. És
azt is tudod, hogy ugyanabban a pillanatban, a te szívedben is
fellobbant a szerelem, és ez az érzés egyre erősebbé és hatalma-
sabbá vált, és mindent feláldoztam érted, amit egy nő egyáltalán
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feláldozhat. Éppoly jól tudod azt is, hogy egy szerencsétlen vé-
letlen kényszerített rá, hogy merényletet kövessél el.

– Ne is emlékeztess rá!

– Hát nem saját magad idézted fel az emlékeidet?

– Arról a cselekményről nem is beszéltem, csak a betörésre
gondoltam.

– Amire én kényszerítettelek?

– Nem így tetted?

– Nem, barátom, már sokkal előbb megtetted a kezdeti lépé-
seket. Távol áll tőlem, hogy teljesen ki akarjam menteni magam,
de semmi mást nem tettem, csak megmutattam az utat, melyen
gyorsabban és biztosabban célba érhetsz.

– És most…

– Ezt az utat még egyszer megmutatom neked, és remélem,
hogy ezúttal okosabb és óvatosabb leszel – mondta Fanny moso-
lyogva. – Elhatároztuk, hogy odakint fényes szerepet fogunk elját-
szani. Nem vándorolhatunk koldus csavargóként városról városra,
hanem az életet akarjuk élvezni, és hogy ez lehetséges legyen, jól
feltöltött pénztárcákkal kell rendelkeznünk. Ez már most is meg-
lenne, ha szövetségeseid kiválasztásakor nem lettél volna óvatlan,
de még nem veszett el minden, most még egy másik út is nyitva
áll előtted. Te magad állítottad, hogy könnyedén be lehet jutni az
ékszerész udvarába, és a pincében rosszul zárt mosókonyhán ke-
resztül be lehet hatolni a házba. Az irodán keresztül bejuthatsz az
üzlethelyiségbe, és…

– Tehát ez lenne az oka annak, hogy halogatod az elutazást? –
kérdezte Wollheim, aki ebben a pillanatban lépett be. Azt még
nem is tudjátok, hogy a fickót, aki a betörés éjszakáján elmene-
kült, ma délben letartóztatták?

– Annál jobb – mondta Fanny, gyorsan összeszedve magát. –
Ez a letartóztatás biztonságba fogja ringatni az ékszerészt.
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Rudolf rémülten ugrott fel ültéből, merev tekintettel bámulva
Wollheimre, aki szakállát már leborotválta, és az átöltözésbe is
belekezdett.

– Ha a letartóztatott megnevezi tettestársait, az sem maradhat
el, hogy a rendőrség azokat körözni kezdi, és ebben az esetben az
elutazás komoly nehézségekbe ütközik.

– A körülmények úgy alakultak, hogy az önfenntartás kény-
szere megtiltja olyan cselekmény végrehajtását, ami érintkezésbe
hozhat benneteket a rendőrséggel – folytatta Wollheim. Az éksze-
résznél történő újabb betöréstől határozottan eltanácsollak benne-
teket. Fanny, légy oly jó, segíts az öltözködésnél.

A lány követte őt a hálószobába, a bátyja kérte, segítse rendez-
ni a haját.

– Hagyd a fickót futni – mondta bosszúsan, tompított hangon.
– Mindenütt az utadban fog állni, és csak gondod lesz az eltartá-
sával. Fel nem foghatom, hogy ez a széltoló miért kelthette fel az
érdeklődésedet.

– Azért vagy képtelen felfogni, mert még sohasem voltál sze-
relmes – válaszolta Fanny, dacos vonásokkal ajkai körül.

– Ugyan már, mi más lenne a szerelem, mint érzelmi mámor.
Te is magadhoz fogsz térni ebből a mámorból, és aztán megbá-
nod, hogy nem fogadtad meg a tanácsomat. Figyeld csak meg, ez
az ember hatalmat fog gyakorolni feletted, zsarnokoskodni fog,
aztán majd eredménytelenül rázogathatod rabláncaidat, és kény-
telen leszel felélni, amit eddig szereztél.

– Na nem már! – válaszolta a lány gúnyos hangon, miközben
nagy igyekezettel folytatta tevékenységét, bátyja természetes,
hullámos haját igazgatva. – Ha tényleg úgy lenne, mint állítod,
hogy a szerelem csupán mámor, és én egyszer majd felébredek
ebből a mámorból, csak egy szavamba fog kerülni, hogy lerázzam
magamról ezt a béklyót.

– Milyen könnyelműen hangzott ez a kijelentés!
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– Azért, mert tudom, hogy hatalmam van felette.

– Rendben, de közben nem veszed figyelembe, hogy ő mek-
kora hatalomra tett szert feletted.

– Amennyiben?

– Annyiban, hogy megismerte a múltad.

– Ő talán jobb lenne, mint én?

– Éppen azért, mert nem az, éppen azért, mivel miattad jutott
erre a pályára, olyan jogokat fog követelni, melyek nagy áldozatra
fognak késztetni téged.

– Túl borúsan ítélkezel – mondta Fanny becsmérlő hangon. –
Gyűlölöd Rudolfot, és ez a gyűlölet igazságtalanságokra késztet.
Hagyjuk ezt most abba, nem válok meg kedvesemtől mindaddig,
míg arra nem késztet, hogy szakítsam meg vele a kapcsolatom.
Nos, a frizurád elkészült, csak egy éles, gyakorlott tekintet ismer-
het fel ebben az álruhában.

Wollheim a tükör elé lépett, és győzedelmes, elégedett mosoly
villant fel arcán.

– Aggodalmad alábbhagyott? – kérdezte. – már annyiszor át-
vertem a rendőrséget, miért ne sikerülne most is? Jól tudom, hon-
nan ered a rendőrség ellenséges fellépése velem szemben. A be-
képzelt gyakornok úr, aki figyelmeztette Eleonórát ellenem, a
vizsgálóbíró irodájában dolgozik. Nyilvánvalóan arra számít,
hogy megnyerheti magának a bankár szép lányát, ő, egyedül.
Hallottad? Ez meg mi volt?

Fanny is rémülten összerezzent, ő is hallotta a kopogtatást az
ajtón.

Ekkor türelmetlenül rángatni kezdték a csengőt, a lármára
minden vér távozott az állítólagos lovagi birtok tulajdonosának
arcából.

– El vagyunk veszve – mondta, futó pillantást vetve az ablak-
ra.
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– Azt hiszed, hogy ezek talán már az üldözőid lehetnek? –
kérdezte Fanny hevesen.

A csengő ismét lármázni kezdett, miközben Franziska hirtelen
benyitott a szobába. – A rendőrség itt áll a kapuban! – kiáltott fel
lázas idegességgel. – Bebocsátást követelnek a törvény nevében.

– Akkor menekülj a kertkapun át – fordult bátyja felé Fanny
egyre fokozódó döbbenettel, aki gyorsan felvette, és állig begom-
bolta kabátját.

– Azzal már elkéstünk. A rendőrség nem lesz olyan ostoba,
hogy felügyelet nélkül hagyja a hátsó kijáratot. Hová jutok, ha
átmászok a hátsó kerítésen?

– A szomszédos kertekbe.

– És azokból?

– Vagy a sikátoron, vagy valamelyik házon át próbálj elme-
nekülni!

– Rendben, mégis van tehát valami lehetőség, kimenekülni
ebből a csapdából. Igyekezz legalább egy ideig feltartóztatni a
rendőrséget, hogy némi előnyre tehessek szert! Ne nyiss addig
ajtót, míg annak betörésével fenyegetni nem kezdenek. Agyő,
viszontlátásra Londonban!

Wollheim kirohant a szobából, a lépcsőn lefutva kijutott a
kertbe. Itt is hangokat hallott. Egyes kiáltásokból arra következ-
tetett, hogy a rendőrök már készülnek a fal átmászására. Arra már
nem maradt ideje, hogy átgondolja helyzetét és kitaláljon valamit,
hogyan tovább.

Bízva szerencséjében, mely mindeddig még sohasem hagyta
cserben, átmászott a szomszédos kert meglehetősen alacsony ke-
rítésén, és azonnal eltűnt a sötétségben.

Mindeközben Franziska a zárt ajtó mögül a rendőrökkel alku-
dozott. Fenyegetésükre azt válaszolta, hogy asszonya mély álom-
ban fekszik, és engedélye nélkül nem nyithatja ki az ajtót. Várja-
nak türelemmel, míg a kisasszony felébred és felöltözik.
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Ez a magyarázat azonban semmi esetre sem nyugtatta meg a
hatóság embereit, egyikük már el akart sietni, hogy lakatost hoz-
zon, mire Franziska engedett, és beeresztette őket.

Fanny a lépcsőn állt égő gyertyával a kezében, és döbbent
hangon megkérdezte a benyomuló csapat élén lévő felügyelőt,
hogy milyen jogon merészelnek éjszaka behatolni a lakásába.

– Majd rögtön megtudja – válaszolta a felügyelő tisztességes
hangon, miközben egy kézmozdulattal megparancsolta emberei-
nek, hogy szállják meg az ajtókat és lépcsőket. – Legyen olyan jó,
és vezessen engem abba a szobába, ahol megtalálhatom a bátyját,
akivel szintén szeretnék néhány szót váltani!

Felsietett a lépcsőn, és arra kényszerítette az idegességtől resz-
kető lányt, hogy kísérje a budoárjába. Az akarata ellenére tett
mozdulata, hogy hirtelen elhatározásból menekülni kezdjen, csak
azt eredményezte, hogy a felügyelő gúnyos hangon figyelmeztet-
te, azt tanácsolja, spórolja meg a fáradtságot és keserű csalódást,
mivel a maga részéről már megtett minden szükséges intézkedést.

– Minden bizonnyal nem lesz teljesen ismeretlen az ön szá-
mára, hogy miért jöttem – folytatta, amint az előkelő budoárban a
szép lánnyal szemben állt. – Bizonyára már régebben felkészült
erre a látogatásra, mivel a közmondás: „ A korsó addig jár a kútra,
míg el nem törik” eddig mindig bevált.

– Nem értem önt – válaszolta Fanny látszólagos méltósággal,
amivel tiszteletet akart parancsolni, de ez a szándéka teljesen elhi-
bázottnak bizonyult. – Olyan hangot üt meg velem szemben, ami-
re semmi esetre sem jogosult. Megismétlem a kérdésem, miért
zavarta meg a nyugalmam, és kényszerítette a komornámat, hogy
nyissa ki a ház kapuját?

– Egyszerűen azért, mert parancsom van az ön letartóztatásá-
ra – válaszolta a felügyelő nyugodtan.

Fanny néhány lépést hátrált, izzó arca hirtelen elsápadt.

– Ezt nem gondolhatja komolyan! – kiáltotta fenyegető han-
gon. – Ez csak tévedés lehet.
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– Egyáltalán nem. Íme, itt van a letartóztatási parancs!

A felügyelő elővett egy dokumentumot a zsebéből, és odatar-
totta elé. Átható tekintete a lány sápadt arcán pihent, melyen nagy
igyekezettel visszatartott düh nyomait látta.

– Katharina Weller! Felsoroljam mindazon szerepeket, me-
lyeket bátyjával együtt eljátszott? Egy évvel ezelőtt még
Sternberg bárónőnek mondta magát, aki Baden-Badenben eltulaj-
donította egy gazdag orosz értékes briliánsgyűrűjét. Nem sokkal
később kénytelen volt titokban elhagyni Párizst, mert…

– Felügyelő úr! Ezért a sértegetésért felelősségre fogom von-
ni! – szakította őt félbe Fanny emelt hangon, de bármennyire is
igyekezett a sértett ártatlan szerepét eljátszani, ebben a pillanatban
nem tudta félrevezetni a felügyelő éles és gyakorlott tekintetét.
Belső félelme, melyen képtelen volt úrrá lenni, a maszkot világo-
san felismerhetővé tette.

– Bármikor készséggel állok rendelkezésére – válaszolta a
felügyelő, visszatérve a korábbi udvarias hangra. – Sajnos azon-
ban az ön múltja nem teszi lehetővé számomra lemondani arról,
hogy elkísérjen bennünket ezen az éjszakán. Nagy igyekezetünkbe
került beszerezni azokat a bizonyítékokat, melyek feljogosítanak
bennünket arra, hogy helyiségeinkben ingyenes szállást biztosít-
sunk önnek. Ravaszságával, mellyel nyomait mindig eltüntette,
amikor elhagyta tevékenységének színhelyét, igen megnehezítette
a nyomozást. Most végre a bizonyítékok a kezünkben vannak, és
egyúttal a bátyja elleni bizonyítékok is, aki néhány hónapja von
Wellheim lovagi birtok tulajdonos szerepét játssza. Az előbb a
fogadóban jártunk, hogy meglátogassuk a nemes urat, ő azonban
eltűnt. A személyzet beszámolt róla, hogy este elhagyta a hotelt,
és nem tudják, hová ment.

Fanny hallgatott. Látszólagos mély döbbenettel hátat fordított
a nyomozónak.

– A hotelben persze nem tudták, hogy von Wollheim úr gyak-
ran látogatta meg szépséges húgát – folytatta a felügyelő harapós
gúnnyal. – Éppúgy azt sem sejtették, hogy a büszke bárót gyilkos-
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sággal gyanúsítják. Látom, fején találtam a szöget! – fűzte hozzá,
amint a lány ez utóbbi szavaknál összerezdült. – Ön minden bi-
zonnyal meg tudja mondani nekem, holt találom meg az urat.

– Bizonyára rosszul van tájékoztatva – mondta Fanny, mi-
közben természetesen eredménytelenül igyekezett ugyanazt a
gúnyos hangot megütni. – Az urat a mai nap folyamán még nem
láttam.

– Hm, akkor kénytelen lesz megengedni nekünk, hogy ház-
kutatást tartsunk.

– Hol akar maga házkutatást tartani? – kérdezte a lány döb-
benten, hevesen útját állva a felügyelőnek.

– Először abban a szobában.

– Az egy hölgy hálószobája!

– Ugyan már, az engem túlzottan nem érdekel.

– Felügyelő úr!

A nyomozó gúnyosan felnevetett. A lángoló tekintet, mely a
lány sötét szemeiből eltalálta, a legkevésbé sem félemlítette meg
éppúgy, mint a szavai sem.

Elindult a hálószoba ajtaja felé, és amikor Fanny ismét el
akarta állni útját, a szebbik nem előjogaira való legcsekélyebb
tekintet nélkül semmi esetre sem barátságos mozdulattal félretolta.

Anélkül, hogy a lány tiltakozását válaszra méltatta volna, belé-
pett a szobába, átkutatta az ágyat, bevilágított az ágy alá, egy pil-
lantást vetett a ruhafogas vörös selyemfüggönye mögé, majd a
nagy, széles ruhásszekrényhez lépett, amit ki is nyitott, mielőtt
Fanny ebben megakadályozhatta volna.

A lány döbbenten felkiáltott, arcát kezeibe temette, és miköz-
ben a felügyelő megragadta a karját, sápadtan és reszketve Rudolf
lépett ki a szekrényből.



540

– Katharina Weller, ez több mint szerelmi kaland – szólalt
meg a felügyelő. – Ah, Bauerband úr, tényleg ön lenne az?  Ké-
rem, fáradjon át a budoárba!

Mintha hirtelen egy kísértet bukkant volna fel előtte, úgy né-
zett az asztalosmester fiára, aztán a fejét csóválta, mintha azt
akarná mondani, rendkívül sajnálja, hogy egy tiszteletben álló
polgár fiát találja ebben a házban, ilyen körülmények között.

– Nagyon sajnálom, az apja miatt – folytatta. – Az idős úrnak
tőrdöfés lesz a szívébe, ha megtudja, hogy milyen indoklás alap-
ján tartóztatták le a fiát. Ma este ön ellen is letartóztatási parancsot
kaptam, minden bizonnyal tudja, hogy miért.

Rudolf lehorgasztotta a fejét, a felügyelő átható tekintete előtt
kénytelen volt lesütni a szemét. Szégyen és megbánás tükröződött
arcán eltévelygése miatt, gyűlölet Fannyval szemben, aki gyáva-
sággal vádolta, arra kényszerítve őt, hogy a bűn útjára térjen, hogy
ezzel magához láncolja. Dühös volt saját magára, mert hagyta
magát ennyire elszédíteni, félelem a büntetéstől, ami várt rá, gon-
dolat a szüleire, akiknek a szíve meg fog szakadni a szégyentől,
mind maga alá temette, miközben a felügyelő közölte vele, hogy a
letartóztatott betörő részletes vallomást tett, és tettestársként ne-
vezte meg őt a bűncselekményben.

Félelmében és zavarában arra hivatkozott, hogy az ékszerész
kártalanítva lett veszteségéért, a maga részéről eltekintett segítői-
nek üldözésétől és megbüntetésétől, és az ékszerész beleegyezése
nélkül őt már nem is lehetne letartóztatni, de a felügyelő ezt az
ellenvetést nem vette figyelembe.

– Ez az ügy most már a büntetőbíróság kezében van – tájé-
koztatta a fiatalembert. – Higgye el nekem, hogy még sohasem
esett ennyire nehezemre hivatali kötelességem teljesítése, de a
kötelesség mindent felülír. Remélem, önként követni fog, és elke-
rülhetem kényszerítő intézkedés alkalmazását. Számíthatok rá?

– Követni fogom – válaszolta Rudolf, nehezen magára
kényszerített nyugalommal.
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– Rendben van. Engedjen meg még egy kérdést. Látta itt ma
este von Wollheim urat, aki állítólag egy lovagi birtok tulajdono-
sa?

Fanny éles tekintettel nézett szerelmére. Szemeiből kiolvas-
hatta volna, a lány nagy biztonsággal számít arra, hogy semmit
sem fog elárulni, de Rudolf kerülte tekintetét, vele szemben érzett
ellenszenvét nem tudta leküzdeni.

– Igen, láttam őt – válaszolta.

– Mikor?

– Röviddel az ön érkezése előtt.

– Itt volt még, amikor bebocsátást követeltem a törvény ne-
vében?

– Igen.

Gyűlölködő és megvető pillantás érte Fanny sötét szemeiből a
fiatalember eltorzult arcát, aztán hátat fordított neki. Ebben a pil-
lanatban eljátszotta a lány szerelmét, és gyűlöletté alakította.

Mit számított ez már Rudolfnak! Mióta megtudta, hogy ki is
tulajdonképpen ez a lány, mióta megfosztotta őt önbecsülésétől, és
komoly megfontolás arra késztette, hogy egész élete boldogságát,
becsületét és jó lelkiismerete nyugalmát feláldozza érte, magához
tért szenvedélyének érzelmeit megzavaró mámorából, a lány sze-
relme többé már semmit sem jelentett számára.

– Hová tűnt? – kérdezte gyorsan a felügyelő.

– Nem tudom – válaszolta Rudolf. – Elhagyta a szobát és
valószínűleg a házat is.

– Akkor a kerítésen át menekülhetett el – kiáltotta a felügye-
lő, miközben gyorsan feltépte az ajtót. – Meg fogjuk találni, nem
léphet meg előlünk.

– Nyomorult! – fordult Fanny reszkető hangon a fiatalember
felé, miközben a felügyelő a budoár küszöbén a rendőröknek pa-
rancsokat osztogatott. – Annyira becstelen, hogy képes elárulni
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egy menekülőt. Hogyan várhatja el ezek után, hogy mások meg-
kíméljék magát?

Megdöbbenve a lány fenyegető hangjától, Rudolf felpillantott.
Zavarában annak sem volt tudatában, hogy okot adott volna ilyen
elkeseredett gyűlölködésre.

– Maga hozott engem ebbe a helyzetbe – szólalt meg, de a
sötét szemekből áradó átható tekintet elhallgattatta.

– Most már belátom, mennyire ostoba voltam, hogy nem el-
lenőriztem azt az embert, akit gazdagon megajándékoztam sze-
relmemmel, hogy képes voltam örömmel rábízni az életem –
folytatta. – Az ostobaságot elkövettem, a következmények most
visszahatnak rám és a bátyámra. A szerelem azonban meg lett
mérgezve, gyűlöletet szült, és a gyűlölet nincs tekintettel semmire,
nem ismer kíméletet.

– Fanny, remélem, nem fogsz elárulni engem! – kiáltott fel
Rudolf döbbenten, de a lány büszkén elment mellette, kimondha-
tatlanul megvető pillantást vetve felé.

Odalépett a felügyelőhöz, és emelt hangon, Rudolfra mutatva
így szólt:

– Ön még mindig keresi azt az embert, aki múlt ősszel egy éj-
szaka során meggyilkolt egy éjjeli őrt. Ott áll a gyilkos, felügyelő
úr!

A váratlan vallomás hatására csodálkozástól szótlanul nézett
éles szemekkel a felügyelő a fiatalemberre, aki az első pillanatban
rá akart rohanni a lányra, hogy bosszút álljon az árulásért, de az-
tán rekedt, gúnyos nevetéssel elfordult, és odalépett az íróasztal-
hoz.

– Felfogta ennek a vádnak a teljes horderejét? – kérdezte a
felügyelő komoly hangon.

– Igen – válaszolta Fanny határozottan.

– Fontolja meg, hogy ezt az állítását esküvel kell megerősíte-
nie.



543

– Nem fogok késlekedni az eskü megtételével, amennyiben
erre felszólítást kapok.

A lány határozott fellépése, nyugalma és meggyőződése,
mellyel megvádolta szerelmét a súlyos bűncselekmény elköveté-
sével, a fiatalember döbbent arca, és ösztönös remegése, ami vé-
gigfutott testén, bizonyíték volt a tapasztalt nyomozó számára,
hogy nem légből kapott vádról van szó, hanem tények és igazság
képezik alapját.

Bármennyire is fájlalta, hogy egy közismert és megbecsült
polgár fiában egy ilyen merénylőt kénytelen felismerni, másfelől
örömteli elégtételt jelentett számára, hogy végül sikerült megta-
lálnia a már oly régen keresett gyilkost, és titokban örvendezve
már a jutalomra gondolt, amire elöljáróitól számíthat ezért a fogá-
sért, de közben arra is gondolnia kellett, hogy biztosítsa a me-
rénylet elkövetőjének személyét.

Odalépett hozzá azzal a megjegyzéssel, hogy a vizsgálat majd
eldönti, indokolt-e a vád, vagy sem, megismételte reményét, hogy
a fiatalember ellenállással nem fogja megnehezíteni hivatali kö-
telességének teljesítését, azonban ez utóbbi szavait még be sem
fejezte, amikor Rudolf hirtelen benyúlt az íróasztal egyik nyitott
fiókjába, és egy pisztoly torkolatát tartotta felé.

A felügyelő akaratlanul visszalépett, a következő pillanatban
lövés dördült, és a fiatalember szétlőtt koponyával terült el a döb-
bent ember lábai előtt.

Fanny ajkaiból döbbent kiáltás szakadt fel a váratlan lövés mi-
att túlcsordult kétségbeesésében, melynek következményeit még
át sem gondolta. Rá akarta vetni magát a holttestre, de a felügyelő
visszatartotta, és a váratlan fordulat miatti haragjában, melynek
jutalmazás helyett várhatóan éles feddés lesz a következménye, a
besiető kollégáinak megparancsolta, bilincseljék meg a lányt, és
haladéktalanul vigyék börtönbe.

Fanny tiltakozott az eljárás ellen, de azt határozottan visszauta-
sították. A felügyelő gúnyosan megjegyezte, hogy más eljárást
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nem érdemel, és lesz még mit elviselnie, mert a börtöntől nem fog
megmenekülni.

Franziskát is bevitette, tettestársként gyanúsítva, és miután
mindez megtörtént, elküldött egy altisztet a vizsgálóbíróért és
törvényszéki orvosért, és további intézkedéseket hozott a mene-
külő üldözése érdekében, azonban minden lépés eredménytelen
maradt, a lovagi birtok állítólagos tulajdonosa nyomtalanul eltűnt.

A rendőrök átkutatták a kertet és a környező házakat, de sem-
mi nyomot nem találtak, amiből kedvező eredményre lehetett
volna következtetni.

Ennek az éjszakának a sikere mindössze egy kalandornő le-
leplezésére és egy rossz hír továbbítására korlátozódott,
Bauerband mester számára, ami kétségtelenül mély sebet ejtett az
idős ember szívében.

A rettenetes hír fivére ágya mellett érte utol, aki vad lázálmá-
ban gyermeke elrablójával küzdött, és fogalma sem volt az őt
körülvevő nyomorúságról.

A hír mélyen megtörte az idős embert. Úgy érezte, a súlyos te-
her végezni fog vele, de ez a vihar lassacskán elült, és türelmesen
megadva magát a sorsnak mélyen felsóhajtott a fia holtteste mel-
lett:

– Az úr adta, az úr elvette, áldott legyen az úr neve!

XXIX.

Bauerband bankár házában eluralkodott a békétlenség. Madam
Bauerband, született von Wurzer, nehezen viselte el, hogy lányá-
nak tervezett házassága von Bentheim gróffal kudarcba fulladt.

Haragudott a gyermekére, mert engedetlenségével áthúzta fé-
nyes számítását. Haragját a férjén tombolta ki, minden alkalmat
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megragadva, hogy szemrehányást tegyen neki. Véleménye szerint
kedvezően reagált von Wollheim úrnak, a lovagi birtok tulajdono-
sának lánykérésére, és ezzel támogatta Eleonóra engedetlenségét.
Az öregúr nehéz, sötét napoknak nézett elébe. Nem pusztán az,
hogy házában a békétlenség megkeserített mindent, aminek örül-
hetett volna, ráadásul a bátyja gyűlöletétől való félelem is üldözte.

Újabb sorscsapások érték. Az eseményekben gazdag napot és a
Bauerband család számára oly végzetes éjszakát követő reggel a
bankár alig végzett a beérkező levelek átolvasásával, amikor a
pénztáros előzetes bejelentkezés, sőt kopogás nélkül berontott az
irodába.

Az idős úrnak elég volt egy pillantást vetni a belépő feldúlt,
izgalomtól eltorzult arcára, hogy rájöjjön, valami rendkívüli ese-
ménynek kellett történnie, ami miatt az egyébként nyugodt, egy-
kedvű ember ennyire leveszítette önuralmát.

– Megloptak bennünket, Bauerband úr, hallatlan módon
megloptak, és a legcsekélyebb fogalmam sincs róla, ki lehet a
tolvaj!

Ezek voltak első szavai, melyek akadozva, rekedt hangon
hagyták el a pénztáros ajkait.

Theodor Bauerband letette a levelet, melyet éppen felnyitott,
már nem is gondolt rá, hogy elolvassa.

– Egyáltalán hogyan lehetséges ez? – kérdezte, és az egyéb-
ként oly nyugtalan, riadt tekintete mereven nézett a pénztárosra,
aki még mindig nehézkesen kapkodott a levegő után, és képtelen
volt összeszedni magát.

– Tűzálló pénztári szekrényeink legkevesebb 24 órán ke-
resztül ellenállnak az erőszakos feltörési próbálkozásnak, és úgy
vélem, hogy kulcsaik az ön és az én kezemben gondosan meg
vannak őrizve.

– Erőszakos feltörési kísérletnek nyomát sem találtam – vála-
szolta a pénztáros. A tolvaj kétségtelenül megfelelő kulcsokkal
rendelkezett.
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– Melyek közül az egyik példány önnél, a másik nálam van.

– A rám bízott kulcsok nem kerültek ki a kezemből – vála-
szolta a pénztáros, aki úgy látszik, főnöke megjegyzését sértőnek
találta. – Tegnap este a szekrényeket a szokásos módon bezártam,
és ma reggel, amikor kinyitni készültem, semmi gyanúsat nem
vettem észre. Már az első szekrény felnyitásakor úgy véltem,
hogy a bankjegyeket nem abban a rendben találom, ahogyan teg-
nap este elrendeztem azokat. Azonban a második szekrény kinyi-
tásakor, melyben az értékpapírokat és pénzbeli letéteket őrizzük, a
gyanúm tovább fokozódott. Azonnal hiányoltam néhány csoma-
gocskát, és vizsgálódásom igazolta gyanúmat. Azt még nem tu-
dom, mekkora a veszteség, megállapításához a pénztár pontos
revíziója szükséges.

A bankár visszaomlott karosszékébe, ajkainak görcsös rángása
elárulta, milyen hatalmas vihar dúl benne.

– Senkire sem gyanakszik? – kérdezte remegő hangon. – A
segédje…

– Azt hiszem, őérte nyugodtan vállalhatok kezességet – sza-
kította félbe hevesen a pénztáros. Nem, semmi gyanúm sincs,
kivéve azt, hogy… Ez azonban döbbenetes gondolat lenne, és ki
sem merem mondani.

Az öregúr talán kitalálhatta ezt a gondolatot? Felnézett a
pénztárosra, akinek hűsége és becsületessége évek sora óta bebi-
zonyosodott, aztán könnyedén bólintott, mintha azt akarta volna
mondani, tényleg jobb, ha ez a döbbenetes gyanú nem hangzik el.

– Ha lenne olyan jó, és utána nézne, hogy a kulcsok még a
birtokában vannak-e – ragadta magához a szót ismét a pénztáros.
Ennek alapján talán nyomra bukkanhatunk.

Ez utóbbi szavak közben belépett az öreg könyvelő, de azonnal
távozni akart, de a bankár, aki már észrevette, egy intéssel utasí-
totta, hogy maradjon.

Theodor Bauerband egy rugó megnyomásával kinyitotta író-
asztalának rejtett rekeszét, és bepillantott. Arca még sápadtabbá
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vált, rángatódzó ajkai még szorosabban összeszorultak, mintha
elviselhetetlen fájdalmat érezne.

Becsukta a reteszt, és fura tekintettel végignézett két beosz-
tottján, akik közben minden mozdulatát figyelték.

– Uraim, remélem, számíthatok hallgatásukra – mondta ma-
gára kényszerített nyugalommal. – Nem szeretném, ha a lopás
közismertté válna, kárt okozhatna hitelemnek, ha ügyfeleim
megtudnák, hogy letétjük nincs biztonságban a pénztáramban. Ön
uram, azonnal végezze el a pénztár revízióját, állapítsa meg a
veszteség mértékét, az eltulajdonított letéteket még a mai nap
folyamán pótolni kell, én pedig várok a revízió eredményére.

– A tolvaj után tehát nem kell nyomozást indítani? – kérdezte
a pénztáros, aki gyorsan jelentőségteljes pillantást váltott a köny-
velővel.

– Ön talán tudja, hogy ki a tolvaj? – kérdezte a bankár éles
hangon.

– Nem, de remélem, a rendőrség kinyomozza, ha átadjuk az
eltulajdonított papírok listáját.

– Szó sem lehet róla! – vágott gyorsan a szavába Theodor
Bauerband. – Erre vonatkozóan fenntartom magamnak a döntés
jogát, és elvárom, hogy az eset addig titokban maradjon. Most
pedig induljon, és kezdje meg a pénztár revízióját! Türelmetlenül
várom az eredményt. A pénztáros távozott, a bankár bizonytalan
szemei a könyvelőre meredtek, aki szomorú képpel csóválta ősz
fejét, miközben letette a váltót az asztalra, melyet mindeddig a
kezében tartott.

– Ez meg mi? – kérdezte a főnök. – Egy váltó, párizsi partne-
rünkre, von Wellheim úr rendelkezésére? Összeg tízezer tallér?

– És aláírva cégünk képviselőjeként az ön fia által – fűzte
hozzá a könyvelő reszkető hangon. – A könyveinkben nincs fel-
jegyzés erről a váltóról.
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A dokumentum reszketett a bankár kezében, amikor megfor-
dította, hogy a hátoldalát is megnézze.

– Von Wollheim úr forgatmányozta Aaron Meier úrnak –
folytatta a könyvelő egyre fokozódó izgatottsággal. – És ez az
Aaron Meier most itt van nálunk, érdeklődik, hogy a papír rend-
ben van-e.

Theodor Bauerband felugrott ültéből, a bankár becsülete ebben
a pillanatban minden más érzelmet háttérbe szorított.

– Hogyan kételkedhet Aaron Meier a váltó realitásában, mely
a házunk nevében lett kibocsátva? – kiáltotta döbbenten. – Avi-
zálja a párizsi bankháznak, a tízezer tallér összeget pedig írja jóvá
a javukra. Menjen, adja vissza a papírt a zsidónak, és mondja meg
neki, hogy kérdésével végérvényesen eljátszotta azt a lehetőséget,
hogy valaha még egyszer üzleti kapcsolatba léphessen velünk.
Amint lerendezte őt, jöjjön vissza, néhány dolgot meg akarok
beszélni magával.

Az öregúr hátratett kézzel elkezdett fel-alá járkálni, csak néha
tartott némi szünetet, hogy levegő után kapkodjon.

A saját gyermeke lopta meg és csapta be, ez olyan csapás volt
számára, ami megfosztotta az emberiségbe vetett hitétől. Még
össze sem szedte magát, amikor a könyvelő visszatért. Igyekezett
erőszakkal nyugalmat kényszeríteni magára. Egy kézmozdulattal
felszólította az idős embert, hogy üljön le, majd helyet foglalt vele
szemben.

– Ön olyan gyakran küzdött a sorssal, hogy nem volt alkalma
saját családot alapítani – mondta reszkető hangon. – Valóban nem
volt rá lehetősége. – Ha megkérdezi tőlem, mi jót leltem saját
családi fészkemben, csak azt válaszolhatom, hogy kevés örömet
leltem benne, annál több bosszúságot, bánatot és gondot okozott.
Bizonyára én sem voltam vétlen. Talán még további sorscsapások
is várnak rám, melyekről pillanatnyilag még fogalmam sincs.
Önnel, hűséges barátommal nyugodtan beszélhetek erről, ön előtt
feltárhatom súlyos gondokkal terhelt szívem, jól tudom, ezzel nem
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alázom meg magam ön előtt, tudom, hogy együtt fog érezni ve-
lem, és ki fog tartani mellettem minden bánat és veszély esetén.

Szikár kezével végigsimított homlokán, és mélyen felsóhajtott,
mint aki olyan terhet cipel, mely azzal fenyegeti, hogy össze-
nyomja.

– Azt hiszem, nem kell önnek elmagyaráznom, hogy mi a
helyzet – folytatta. – Fiam a múlt télen jelentős összeget elpocsé-
kolt, amit a hátam mögött a cég pénztárából vett fel. Egy olyan
nőre költötte, aki minden bizonnyal külső bájával tévesztette meg,
aki pórázon vezette az újoncot, míg végül belefáradt. Kihevertem,
amikor megtudtam, hogy szakított vele, de ugyanabban az órában
azt is meg kellett tudnom, hogy titokban eljegyezte magát egy
lánnyal, aki – na mindegy, a lánnyal szemben nem volt semmi
kifogásom, de sajnos egy olyan ember lányáról van szó, aki izzó
gyűlölettel üldöz engem, és néhány nappal azelőtt súlyos bűncse-
lekmény vádjával még börtönben ült.

– A fivére lányáról van szó – vetette közbe a könyvelő
őszinte részvéttel, és hűséges szemeiből aggodalmas pillantás
áradt a súlyos csapásokkal üldözött családfő fakó arca felé.

– Igen, a Hugo fivéremé – folytatta a bankár, dacosan hátra-
vetve a fejét. – A magam részéről sohasem adnám beleegyezésem
ehhez a kapcsolathoz! Szeretném, ha a cégem túlélne engem,
hogy későbbi generációm büszkeséggel gondoljon rám, mint en-
nek a cégnek a megalapítójára. Halálom után a hagyatékom meg-
oszlik, Eleonóra kapja a felét, a másik felével Hermannak kell
folytatnia az üzletet. Az ő hitele meggyengült, halálom hirtelen is
bekövetkezhet, egy olyan időpontban, amikor az üzlet érdekei a
tőke növelését, és nem a csökkenését igénylik. Tekintettel minde-
zekre a lehetőségekre, nem az lenne szükséges, hogy Hermann
felesége kiválasztásakor gazdag hozományra legyen tekintettel?

– Az üzleti érdekek szempontjából ez persze kívánatos lenne.

– Minden bizonnyal, és már csak ezért is, minden más októl
eltekintve, nem egyezhetek bele ebbe a jegyességbe. Azért, hogy
eltávolítsam, fiam elküldtem Párizsba. Tegnap az esti gyorsvo-
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nattal elutazott, és így azt reméltem, hogy megnyugodhatok, annál
inkább is, mert becsületszavát adta, hogy szolid életmódot fog
folytatni.

A könyvelő kétkedve ingatta a fejét, mintha arra akarna utalni,
hogy nem hisz ennek az ígéretnek az őszinteségétben, és Theodor
Bauerband meg is értette őt, a fájdalmas vonások ajkai körül ezt
igazolták.

– Én tényleg elhittem – folytatta –, és már ma rá kellett jön-
nöm, hogy tolvajként vált el tőlem.

– Elnézést kérek, de mindaddig, míg nem bizonyosodik be,
hogy ez a súlyos vád megalapozott…

– Van rá bizonyítékom – szakította félbe őt hevesen a bankár.
– Már semmi kétségem sincs, bármennyire is szeretném! A pénz-
társzekrényekhez két példány kulcs áll rendelkezésemre, az egyik
a pénztárosnál van, a másikat íróasztalom rejtett rekeszében őr-
zöm. A fiamon kívül ezt a rekeszt senki sem ismeri, rajta kívül
senki sem tudja, hogyan lehet kinyitni, és hol tartom benne a kul-
csokat. Határozottan emlékszek rá, hogy tegnap reggel még láttam
a kulcsokat, mostanra pedig eltűntek, és arra is emlékszek, hogy
tegnap este zárás után Hermann még egyszer lejött az irodába
azzal a kifogással, hogy még iratokat kell rendeznie a pultján.
Hosszasan idelent maradt, olyan sokáig, hogy volt elég ideje a
kassza kinyitására és a papírok eltulajdonítására. Mindehhez még
hozzájön a Párizsra szóló váltó, amivel adósságát fedezte, és úgy
vélem, hogy ez hazárdjátékból eredő adósság volt.

– Vannak még más feltételezések is ezzel a váltóval kapcso-
latban? – kérdezte az öregember halkan. Nem közeli a lehetősége,
sőt valószínűsége annak, hogy von Wollheim úr azért
kényszerítette a fiát a váltó átadására, mert belátta, hogy kész-
pénzre nem számíthat? Nem kéne feltenni a kérdést, mi lehet az
oka annak, hogy von Wollheim úr ekkora összeget követelhet a
fiától?

– Játékadósság…



551

– Ebben az esetben von Wollheim úr hazárdjátékos, és jobban
tennénk, ha nem hiteleznénk a számára.

A bankár érezte a szemrehányást ebben a megjegyzésben,
előbb még sápadt arcát mély pír borította el.

– Von Wollheim úr nem szélhámos – mondta döbbenten. –
Bár nem tetszik nekem, ahogyan megszakította velünk a kapcso-
latot, mégis azt hiszem, hogy védelmembe kell vennem őt ezzel a
gyanúsítással szemben.

– Adja az ég, hogy ez a bizonyosság ne tévedés legyen.

Theodor Bauerband döbbenten nézett fel. Volt valami a köny-
velő hangjában, ami meggyőződése ellenére félelmet és aggodal-
mat keltett benne.

– Ugyan már – válaszolta, mintha saját magát akarná meg-
nyugtatni. – Wollheim váltói rendben vannak, egyik sem lett tilta-
kozással elutasítva, és amióta kapcsolatban állunk vele, jelentős
összegek futottak át kezeinken.

– Ez így igaz, azonban az összegek nagysága hónapról hó-
napra egyre nagyobb lett, és sohasem kaptunk más fedezetet, mint
Londonra, Párizsra és Bécsre kiállított váltókat.

– Melyek mind, azonnal honorálva lettek!

– Talán olyan pénzekkel, melyeket innen szerzett.

– Kedves, drága jó barátom, túl sötétnek lát mindent. Ejtsük
el ezt a gyanúsítást!

– Ezt én nem tehetem. Utánanéztem a könyvelésben, és úgy
találtam, hogy régi váltók lejárta előtt mindig újat kaptunk, és
Wollheim úr a váltó átadása után azonnal leemelte annak össze-
gét, és az összeg hónapról hónapra növekedett. Pillanatnyilag
hatvanezer tallér összértékű váltó van forgalomban, és nagyon
tartok attól, hogy ennél később még nagyobb összeg fog kiderülni.

Egyre fokozódó nyugtalanságtól hajtva a bankár szapora lép-
tekkel járkált fel-alá, képtelen volt rá és nem akarta elhinni, hogy
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indokolt lehet könyvelőjének aggodalma, de arra is képtelen volt,
hogy saját aggodalmán úrrá legyen.

A gyanú, hogy ez az ember, egy lovagi birtok állítólagos tulaj-
donosa csaló és kalandor lehet, ellenállhatatlan erővel tört fel ben-
ne, és mit sem használt igyekezete, hogy elfojtsa ezt az érzést,
mert egyre visszatért és egyre megalapozottabbnak találta.

– Jelzálog biztosítékunk van rá – mondta fojtott hangon, és
amikor erre a könyvelő ismét kétkedve ingatta a fejét, Theodor
Bauerband már nem tudott úrrá lenni a félelmén.

– Talán többet is tud? – kiáltott fel reszketve izgalmában. –
Lampe, maga eltitkol előlem valamit! Beszéljen már végre, ha
vihar előtt állunk, igyekeznünk kell elbarikádozni magunkat.

– Aaron Meier elmondta nekem, miért kétkedik – válaszolta
az idős ember, még mindig tartózkodva.

– Tehát különös indokai vannak?

– Igen.

– És én nem tudhatom meg? – kérdezte a bankár türelmetle-
nül.

A könyvelő úgy nézett a főnökére, mintha elnézést akarna kér-
ni a rossz hírért, amiről kénytelen beszámolni.

– Aaron Meier a váltón kívül, amit bemutatott nekünk, még
másik kettővel is rendelkezik húszezer tallérról, Párizsi és Londo-
ni bankokra címezve. Von Wollheim úr ezeket a váltókat a mi
rendelkezésünkre állította ki, az ön fia a cégvezetés meghatalma-
zottjaként forgatta, és Aaron Meiernél diszkontálta.

Theodor Bauerband megállt az idős úr előtt. Minden szó, amit
a könyvelő mondott, tőrdöfésként találta szíven. Kezeivel beletúrt
hajába, mint aki megőrült, miközben nyugtalan tekintete egyik
tárgyról a másikra tévedt.

– Húszezer tallér! – mondta rekedt hangon. – Ha Wollheim
szélhámos, akkor mi tönkrementünk! Lampe, öreg barátom, ta-
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láljon ki valamit az érdekemben, mentsen meg a gyalázattól és
kétségbeeséstől!

Sóhajtva omlott le a bankár a karosszékébe, a bankcsőd lehető-
sége fenyegető kísértetként bukkant fel előtte, és semmi más nem
lett volna fenyegetőbb számára.

– Ó, ez az átkozott Wollheim! – sóhajtott fel. – Átkozott le-
gyen az óra, amikor átlépte a küszöbömet! Tönkretett, rossz útra
terelte a fiamat… Lampe! Menjen, siessen hozzá, vonja felelős-
ségre, kérjen tájékoztatást, fenyegesse meg bírósággal! Nem,
mégse menjen, egyelőre még nincs alapos okunk rá, hogy fenye-
gessük, és ki tudja, a váltókat talán mégis honorálják, és akkor
csak blamálnánk magunkat.

A könyvelő főnöke zavaros szóáradata közben felállt, közelebb
lépett hozzá, megállt a karosszéke mellett, és bensőséges együtt-
érzéssel nézett le a megtört öregemberre, aki gazdagsága és te-
kintélyes társadalmi helyzete ellenére nem mondhatta magát bol-
dog embernek.

– Mi lenne, ha távirati úton felvilágosítást kérnénk Párizsban
és Londonban? – kérdezte.

– Igaza van, tegye ezt! – kiáltotta Bauerband, aki utána kapott
minden szalmaszálnak. Tegye meg azonnal, hogy bizonyosságot
kapjunk! Ah, most jut eszembe, Wollheim ma reggel el akart
utazni, bizonyára már távozott is, és akkor minden el van veszve.

– Ne ismerjük el a váltókat!

– Hogyan? Ez meg milyen ötlet? – fortyant fel a bankár, ha-
ragos pillantást vetve tanácsadójára. – Hát a fiam nem meghatal-
mazott képviselője a cégnek? Leplezzem le, és állítsam be hami-
sítónak és tékozlónak? Lampe, ez nem volt jó tanács, nem olyan
tanács, mely tekintetbe venné házunk tisztességét! Gondolja, nem
rázná meg a hitelünket? Ne lennék törvényesen kötelezve, hogy
elismerjem azt, akit én magam bíztam meg cégünk képviseleté-
vel? Ha ez az aláírás hiteles, akkor kénytelenek vagyunk a váltót
honorálni, még abban az esetben is, ha… Nézzen utána, ki van
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odakint! Most nem vagyok olyan hangulatban, hogy látogatót
fogadjak.

Másodszor is kopogtak, a könyvelő ajtót nyitott, és Theodor
Bauerband már a hangjáról is felismerte az odakint várakozót,
Beier gyakornokot.

Emlékezett a szolgálatra, amit a fiatalember tett neki, és a bi-
zalmatlanságra, amit a gyakornok annak idején kifejezésre jutta-
tott, de mindez nem késztette volna arra, hogy fogadja a látogatót,
ha a fiatalember nem hangosan mondta volna, hogy a cégvezető-
vel szeretne beszélni, mert fontos mondanivalója van von
Wollheim úrral, a lovagi birtok tulajdonosával kapcsolatban.

– Lépjen be, gyakornok úr! – kiáltotta erre hevesen a bankár.
– Az ön számára természetesen itthon vagyok. Kérem, foglaljon
helyet. Mivel kínálhatom meg? Lampe úr, egy karosszéket a gya-
kornok úrnak, ha kérhetem!

Bauerband minden szava, minden pillantása és minden moz-
dulata a hatalmas izgatottságról árulkodott, mely belsejében tom-
bolt. A gyakornok megértette a kérő pillantás értelmét, amit a
könyvelő vetett felé, de válaszként megrázta a fejét, mintha azt
akarná mondani, hogy nagyon sajnálja, de ezúttal nem kímélheti
az öregembert, tiszta vizet kell öntenie a pohárba.

– Milyen híreket hozott nekem? – kérdezte Theodor
Bauerband lázas izgalommal, miután a vendég helyet foglalt.

– Rosszakat, nagyon rosszakat…

– Wollheim egy szélhámos?

– Annál is rosszabb, egy bűnözőről van szó.

– Lampe, ebben az esetben…

– Még nincs minden veszve, Bauerband úr – vágott a köny-
velő főnöke szavába, nyilvánvalóan csak azzal a szándékkal, hogy
megelőzzön egy vallomást, amit a büszke bankár már a következő
pillanatban keservesen megbánna. – A gyakornok úrnak remél-
hetően bizonyítékai is vannak.
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– Természetesen – válaszolta Wilhelm, aki magára vonta a
másik kettő lázas izgalommal várakozó figyelmét. – Ez az ember,
von Wollheim, azt állítja magáról, hogy egy lovagi birtok tulajdo-
nosa, az akták szerint azonban, melyek tegnap este érkeztek be
hozzánk, valójában Ernst Weller, korábban tanár, tiszt majd ügy-
nök, aki korai ifjúsága óta kalandor életet él, és különféle átala-
kulásokon ment keresztül. Már többször büntették, de büntetése
sohasem volt súlyos, mert ügyesen és nagy ravaszsággal…

– Isten az égben, ez akkora blamázs, mely egy életen át ránk
fog ragadni! – kiáltott fel a bankár, felugorva ültéből. És a rendőr-
ség ezt csak most tudta meg, miután ez a nyomorult szélhámos
legalább hat-nyolc hónapja itt garázdálkodik? Egy ilyen embert a
hatóságnak folyamatosan meg kellett volna figyelnie, ez a fickó
pedig vidáman élte életét, eljátszva egy előkelő úr szerepét, be-
csapva mindenkit maga körül!

A gyakornok erre a vállát vonogatta, ámde ennek ellenére ko-
moly pillantást vetett a mérgelődő emberre, arra figyelmeztetvén,
hogy nincs joga szemrehányást tenni a hatóságnak.

Azt válaszolta, kezdetben semmi alapja nem volt, hogy bár-
milyen vonatkozásban gyanú merüljön fel a nemessel szemben. A
gyanú csak később merült fel, részben Wollheim jelentős ingatlan
felvásárlásai miatt, másfelől azért, mert rájöttek, hogy a lovagi
birtok állítólagos tulajdonosa szoros kapcsolatban állt a meglehe-
tősen gyanús Wilde kisasszonnyal. Ezt követően más országok
hatóságaitól adatokat kértünk be róla, és csak tegnap este kaptuk
meg a nélkülözhetetlen bizonyítékokat. Ezekből áttekinthető volt
a két személy egész múltja, és azonnal ki lett adva ellenük a le-
tartóztatási parancs. Fanny Wilde kisasszony, alias Katharina
Weller, a kalandor húga, már le van tartóztatva, a szélhámos ezzel
szemben elmenekült, és nyomtalanul eltűnt.

A bankár a kezeit tördelte, majd a haját borzolta, és olymérték-
ben elveszítette önuralmát, hogy a könyvelő, aki eddig még soha-
sem látta ilyen kétségbeesett hangulatban, már egy örültet vélt
felismerni benne. Ebben a kétségbeesett állapotban anélkül, hogy
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tudatosan tette volna, olyan részletekbe avatta be a fiatalembert,
hogy már semmi további leleplezésre nem volt szükség.

Lampénak be kellett hoznia a könyvelést. Bauerband előszedte
titkos feljegyzéseit, és számolgatni kezdett, aminek annyira le-
sújtó volt az eredménye, hogy súlyos gondokkal terhelt fejét ke-
zeivel megtámasztva, mélységes aggodalommal nézte izzó tekin-
tettel a számsort, és szótlanul ült a könyvelése előtt.

Hatvanezer tallér váltóban – szólalt meg egy idő után tompa
hangon, zavart tekintettel felnézve a könyvelőre, aki borús képpel
bólintott. – Aaron Meiernél harmincezer, így összesen kilencven-
ezer. Ezenkívül háromszázezer tallérért vásároltunk ingatlant,
ebből nyolcvanezret törlesztettünk, ha ezen területek értékét is
levonjuk, teljes tőkénket elveszítjük. Ezenkívül kilencvenezer
tallér foglalót kell fizetnünk további területekre, melyek definitív
még nem kerültek át a tulajdonunkba.

– Istenem, hát ezek hatalmas összegek! – kiáltott fel a gya-
kornok döbbenten.

Theodor Bauerband hevesen felkapta a fejét. Úgy tűnt, nagyon
meglepődött azon, hogy a fiatalember még jelen van.

– Ah, tehát most már ön is tudja – szólalt meg. – Hm, ön
tisztességes ember, remélem, hallgatni fog.

– Nem csak az, tanácsokkal és tevékenyen is önnel tartok,
ahol csak tehetem – válaszolta Wilhelm meleg hangon.

Úgy tűnt, a bankár nem is hallja ezeket a szavakat, tekintete
kutatva suhant végig a számsoron.

– És ki tudja, milyen kötelezettségeket vállalt még magára
Hermann! – mondta rekedt hangon. Puha viasz volt ő ennek a
szélhámosnak a kezében, aki teljesen félrevezette őt.

– Annyira azért mégsem – válaszolta Wilhelm. – Még azt is
figyelembe véve, hogy gondjait és bánatát tovább fokozom, nem
hallgathatom el ön előtt, hogy a fiatalúr az elmúlt tél folyamán
igen kicsapongó életmódot folytatott. – Kérem, engedje meg,
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hogy végigmondjam! – fordult a könyvelő felé, aki félbe akarta
szakítani. – Feltétlenül szükségesnek tartom, hogy Bauerband úr
teljes mértékben át tudja tekinteni a helyzetet. Néhány nappal
ezelőtt a festő szépséges lánya nyomtalanul eltűnt, és Hermannt
vádolják a lány megszöktetésével.

– Ez egy olyan rágalmazás, amit fivérem gyűlöletből talált ki!
– fortyant fel a bankár felháborodva.

– Semmi esetre sem. Vannak olyan információk, melyek alá-
támasztják ezt a gyanúsítást. Hermann szövetségest talált egy
vénasszony személyében, aki Rózsika bizalmába férkőzött. Erről
a nőszemélyről bebizonyosodott, hogy dühében azt a fiúcskát, aki
elárulta, a festővel együtt felcsalta lakóházunk padlására, aztán
felgyújtotta a házat. A vénasszonyt letartóztatták, a gyerek meg-
fulladt a füstben, a festő pedig fivére házában fekszik élet-halál
között.

– Na, akkor legalább a közeljövőben biztonságban lehetek a
gyűlöletével szemben – mondta Bauerband, aki látszólag meg-
könnyebbült a hír hallatán. – Azonban megismétlem önnek, hogy
a fiam elleni vád nem több mint nyomorult rágalmazás!

– Nos, hát ez majd ki fog derülni – válaszolta a gyakornok. –
Az ön unokaöccse, Konrád, a fiával egy időben elutazott, és re-
mélhetőleg nem fogja szem elől téveszteni, míg meg nem találja a
kis hercegnőt.

A fiatalember komoly, meggyőző hangja nem maradt hatás
nélkül a bankárra, akinek ismét eszébe jutott kasszájának kifosztá-
sa, mialatt Wollheim leleplezése során nem is gondolt rá.

– Tudja egyáltalán, hogy hová utazott el a fia? – kérdezte
Wilhelm némi szünet után.

– Párizsba!

– Isten őrizz, pillanatnyilag valószínűleg már Hamburgban
van.
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– Gyakornok úr, én pontosan tudom, hogy úti célja Párizs –
válaszolta Bauerband, akinek végre sikerült nagy nehezen össze-
szednie magát.

– Legalább is ezt állította önnek.

– Csak párizsi bankházakra szóló ajánlólevelei vannak.

– Az lehet, apám azonban érdeklődött a pályaudvaron, és
megtudta, hogy a fiatalúr csomagját Hamburgba adta fel. Az ügy
még nem teljesen világos, pillanatnyilag kénytelenek vagyunk
feltételezésekre szorítkozni, és azzal a reménnyel nyugtatgatjuk
magunkat, hogy Konrádnak sikerül ellenfelét megfigyelni Ham-
burgban. Talán már holnaptól leveleket fogunk kapni tőle, me-
lyekből közelebbit is megtudunk. Ön megkérdezheti tőlem, hogy
miért érdeklődök ennyire az ügy iránt. Erre csak azt tudom vála-
szolni, hogy apám…

– Tudom is, mi a válasz, és meg is tudom magyarázni ma-
gamnak – szakította félbe a bankár, elgondolkodva bámulva maga
elé. Bárcsak igaza lenne! – Lampe úr, lenne olyan jó, és körülnéz-
ne a pénztárszobában? A pénztáros talán már befejezte a revíziót.
Kérem, mondja meg neki, hogy igyekezzen, mert türelmetlenül
várom az eredményt.

A könyvelő még mindig részvétteljesen ingatta ősz fejét be-
csületes arcvonásaival, aztán kiment, és alighogy Theodor
Bauerband magára maradt a fiatalemberrel, akit már jó ideje kuta-
kodó szemekkel nézett, szenvedélyes hevességgel megragadta
annak kezét, és tompa hangon így szólt:

– Gyakornok úr, lányomnak és nekem már a szolgálatomra
volt, ami egész életünkre elkötelez bennünket. Ennek során olyan
titok jutott a tudomására, melynek nyilvánosságra kerülése gúny
tárgyává tenne engem és családomat. Ön volt az első, aki figyel-
meztetett Wollheim tevékenységére, és most már azt is belátom,
hogy miért nem nevezhette meg figyelmeztetésének indokait.
Átlátott a fiamon, mielőtt én magam bepillantottam volna maszkja
mögé, és most egy olyan embert lát maga előtt, aki napokon belül
már csak árnyéka lesz annak, aminek jelenleg mondhatja magát.
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Kérem, ne szakítson félbe, eredménytelenül keresné a szavakat,
melyek megvigasztalhatnának és megnyugtathatnának. Látom a
horizonton felemelkedő sötét felhőket, és tudom, hogy villámai
megsemmisítően fognak lesújtani rám. Szeretném azt gondolni,
hogy a Mindenható küldte hozzám, hogy ezekben a nehéz napok-
ban legalább egy tetterős barát álljon mellém. Szeretnék megbízni
becsületességében és saját becsületem az ön kezébe teszem. Tönk-
rementem, Wollheim váltóit tiltakozással vissza fogják küldeni,
fel fognak szólítani, fizessem meg a foglalókat, és ahogyan ilyen
esetben lenni szokott, figyelmeztetéseket, fenyegetéseket és bíró-
sági vádemeléseket fogok kapni. Kénytelen leszek leállítani a
pénzforgalmat, és a fizetések leállításától már csak egy kis lépés-
nyire van a bank csődje.

– Az ég óvja meg ettől!

– Igen, barátom, manapság azonban már nem történnek cso-
dák, és ön meg fogja érteni, hogy az utóbbi időben rám omló ese-
mények meggyengítettek és elbátortalanítottak engem. A köny-
velőm már idős ember, el fogja veszíteni a fejét, ha a katasztrófá-
val találja szemben magát, a többi emberemre pedig nem számít-
hatok. Fájdalmas beismerést kell tennem önnek, és remélem, ke-
gyelettel fogja fogadni, amivel a fiatalok tartoznak az időseknek,
és remélem továbbá, hogy beváltva szavát, tanácsaival és tevéke-
nyen is mellém fog állni.

– Erre határozottan számíthat.

– Köszönöm önnek ezt az együttérzést. A fiam elutazása előtt
értékpapírokat vett magához, melyek nem az én tulajdonomat
képezték. Ezenkívül Wollheim javára jelentős összegről szóló
váltókat állított ki és forgatott, és a házam becsülete megkívánja,
hogy elismerjem az aláírását. Wollheim, amint ön állítja, nyom-
talanul eltűnt. Ha a rendőrségnek sikerül letartóztatni, akkor talán
jelentős összeget még meg lehet találni nála, amit természetesen
sajátomként fogom reklamálni, de ostobaság lenne, ha reménye-
met erre a szerencsés esetre építeném. Wollheim mindenesetre
gondoskodott arról, hogy a rendőrség nyomozása legalább is kez-
detben eredménytelen legyen. Ön nem így gondolja?
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– Sajnos én is így vélem – válaszolta a gyakornok, akit kissé
megdöbbentett és összezavart a bankár gyorsan elhadart tájékoz-
tatása. – A tapasztalat azt tanítja, hogy igen indokolt az ön aggo-
dalma.

– Tehát ez a reménykedés mindenképpen ostobaság – foly-
tatta az idős úr felsóhajtva. – Azonban nem volna lehetséges
Hermannt utolérni, elkobozni tőle az értékpapírokat, és felszólíta-
ni, sorolja fel minden, Wollheimmel szemben fennálló kötelezett-
ségét? Így legalább valamennyit meg lehetne menteni, és tiszta,
határozott bepillantást nyerhetnék anyagi helyzetembe. De kit
küldhetnék utána? Ha magam mennék, akkor itt azt állítanák,
hogy hitelezőimmel szembeni kötelezettségem elől menekültem
el. A könyvelőmet nem küldhetem, itt helyben igen nagy szüksé-
gem van a szolgálatára, ezenkívül egy idős emberről van szó, aki
tetterővel már nem rendelkezik. Rajtam és rajta kívül csak ön
ismeri a titkot, és más személyek bevonása ellenemre van, és fiam
rendőrség általi üldözésére semmi körülmények között sem tudom
elszánni magam. Bármennyire is vétkezett ellenem, mégsem tud-
nám rábírni magam, hogy bírósággal ítéltessem el. Rendezze a
lelkiismeretével, amennyire képes rá, én pedig nem akarom felad-
ni a reményt, hogy ne lenne lehetősége visszatérni arról az útról,
amelyre rátért.

Elhallgatott, mély lélegzetet vett, aztán batisztkendőjével letö-
rölte a homlokán gyöngyöző verejtéket.

Wilhelm sejtette, hogy az öregúr milyen válaszra vár. Eleonó-
rára gondolva szép szemeibe nézett, melyek annyira elvarázsolták
őt, és ennek a varázslatnak a hatására gyors elhatározásra jutott.

– Megígértem, hogy a segítségére leszek – válaszolta. – Egy
becsületes embernek be kell tartania adott szavát.

A bankár megelégedetten bólintott.

– Tehát hajlandó lenne vállalni a küldetést? – kérdezte.

– Gondolkodás és késedelem nélkül.
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– Szívből köszönöm. De fog szabadságot kapni ilyen gyor-
san?

– A bírósági tanácsos úr már csak azért sem fogja megtagad-
ni, mert a napokban egyébként is távoznék. Vizsgáim sikeres be-
fejezése után felkínáltak nekem egy ügyvédi állást, és mivel jó-
magam is vagyonos ember vagyok, így nyugodt bizalommal néz-
hetek a jövőbe.

A fiatalember, miközben mindezt elmondta, ismét Eleonórára
gondolt, Theodor Bauerbandnak azonban fogalma sem volt ezek-
ről a gondolatokról.

– Tehát ma este elutazhat? – kérdezte.

– Készen állok rá! Önzőnek tart, és azt hiszi, hogy hálára
számítok? – kérdezte a gyakornok szemrehányóan.

– Nem, kedves, fiatal barátom – válaszolta gyorsan a bankár,
miközben kezét Wilhelm karjára tette és elmélyülten a szemébe
nézett. – És ha nekem nem is lesz rá lehetőségem, hogy bebizo-
nyítsam hálámat, Eleonóra talán teljesíteni fogja ezt a szent köte-
lességet.

A fiatalembernek vér tolult az arcába, zavartan lesütötte sze-
meit, mert nem volt felkészülve arra, hogy a bankár képes a lelké-
ben olvasni.

Talán nem is állt szándékában a bankárnak, hogy ezzel a meg-
jegyzésével reményeket keltsen a gyakornokban, talán még most
sem sejtette, milyen merész vágy élteti őt, ahányszor csak tekin-
tetével a távolba mered, hogy ott azt a sugárzó lényt keresse, aki
életének célja volt.

A bankár több megjegyzést nem is tett, Wilhelm zavara teljes
mértékben elkerülte figyelmét.

– El fogom látni a szükséges felhatalmazással – folytatta. Át-
adom önnek továbbá az eltűnt értékpapírok listáját. Ha megtalálja
fiam, ne tágítson mellőle, míg a követelésének eleget nem tesz.
Fenyegesse letartóztatással, semmi eszköztől ne riadjon vissza,
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amivel elérheti célját. Mondja meg neki, nem átkozom ki, bár-
mekkora szívfájdalmat is okozott nekem, de a sírba is magammal
viszem a reményt, hogy megbánja tettét, és meg fog javulni.

– És ha mindennek ellenére nem tesz eleget követelésemnek?
– kérdezte Wilhelm.

– Hagyja őt magára, akkor már el van veszve, és a legkemé-
nyebb büntetés sem lenne képes megjavítani. Nem akarom, hogy
csendőrök hozzák vissza, mint egy közönséges bűnözőt, ez csak
tovább fokozná a szégyent, ami már egyébként is beszennyezte a
nevem. Senkinek se árulja el útjának célját, az apjának sem. Nem
szeretném, ha Mathias fivérem megtudná gyermekem szégyenét.

Arcát kezeibe temetve hangosan felsóhajtott. Wilhelm meg-
rendülten nem merte megszakítani a csendet. Érezte, hogy a ha-
talmas fájdalom ellenében nem tud vigaszt nyújtani.

Mathias mestert nem kevésbé súlyos csapások érték, mint önt
– szólalt meg halkan hosszabb szünet után. – Fia, Rudolf a múlt
éjjel öngyilkos lett.

Az öregember felnézett, a belsejében tomboló fájdalom eltor-
zította arcvonásait.

– Wollheim húga gyilkossággal vádolta meg – folytatta a
gyakornok. – Azzal a gyilkossággal, mellyel Hugó fivére volt vád
alá helyezve.

– Meghalt – szólalt meg a bankár, fejét ingatva. A holtaknak
meg lehet bocsátani, az ember elfelejti azoknak a tetteit, akik már
a fű alatt pihennek. Menjen barátom, az iratokat, melyekre utazása
során szüksége lesz, a nap folyamán elküldöm önnek. Utazzon
Isten segítségével, az én áldásom el fogja kísérni. Ha megtalálja a
fiam, táviratozzon nekem! Meg fog nyugtatni a bizonyosság, hogy
útja nem volt felesleges. Teljesítenie kell a követelésemet, apja
megbocsátása mégiscsak jelenteni fog neki valamit.

Wilhelm felemelkedett. Az öregúr kezet nyújtott neki, mint
egy gyámoltalan gyerek, aki védelmet kér.
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– Mindent meg fogok tenni, ami erőmből kitelik – válaszolta
a gyakornok. – Ebben határozottan bízhat. Ön viszont olyan egye-
dül marad itt magára, hogy össze fog roppanni a gondok és bánat
terhe alatt, ha nem talál egy szívet, aki segít elviselni ezt a terhet.
Engedje visszatérni a lányát, Bauerband úr, erős támaszra fog
találni a személyében!

– Tényleg így gondolja? – kérdezte a bankár kétkedve. – Ő
bőségben nevelkedett…

– Ne kételkedjen benne! Eleonóra nemes, bátor szívű lány.
Segíteni fog önnek, elviselni a terheket. Minden bizonnyal meg
fogja tenni. Írjon neki! Gyermeki szeretete és részvétteljes maga-
tartása bátorítani fogja önt.

Még egyszer kezet fogott az öregúrral, aztán lassan távozott
azzal a szilárd elhatározással, hogy méltó lesz a bankár bizalmára,
és nem nyugszik addig, nem fogja kímélni magát fáradtságoktól
és áldozatoktól, míg meg nem találja Hermannt, és vissza nem
szerzi tőle, amit eltulajdonított.

Ezen az úton remélte elérni célját és álmait, a szép, boldogító
célt, ami az utóbbi napokban oly gyorsan és hirtelen elérhető tá-
volságra került hozzá.

Bármilyen fordulattal is végződhetnek a jelenlegi körülmé-
nyek, Theodor Bauerband annak a férfinek, aki annyit tett érte,
önzéstől mentes, áldozatkész barátságot tanúsítva iránta, többé
már nem tagadhatja meg lánya kezét, ha nem akarná, hogy hálát-
lansága a leggaládabb legyen. És Eleonóra?

A fiatalember gondolatban a lány nagy, szép szemeinek kifür-
készhetetlen mélységébe tekintve édes álmokba szenderült, me-
lyek utolsó kétségeit is elűzték, hogy sikerül-e elérnie kitűzött
célját.
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XXX.

Amint a gyorsvonat célba ért, mely Hermannt Hamburgba vit-
te, Konrad olyan helyen állt a peronon, ahonnan jól megfigyel-
hette az utasokat.

Látta kiszállni unokafivérét, és betérni a csomagszolgálat he-
lyiségébe. Most az volt a feladat, hogy a nyomában maradjon, és
ne veszítse szem elől.

Nyílt, őszinte gondolkodásmódjával nem gondolt arra, hogy a
rossz lelkiismeret mennyire figyelmes tud lenni, és milyen két-
ségbeesett eszközökhöz folyamodik a fenyegető veszély elkerülé-
se érdekében.

Jól látta Hermann tekintetét végigsuhanni az utasokon, őt ma-
gát is súrolta, de határozottan meg volt győződve róla, hogy uno-
kafivére nem ismerte fel, a fiatalember fakó arcán meglepetés
vagy döbbenet nyomai nem voltak láthatóak.

Konrád nem gondolta, hogy Hermann ennyire uralkodni tudna
magán, és döbbenetét képes lenne a közömbösség rideg álarca
mögé rejteni. Nem gondolta, hogy ez a maszk teljes mértékben
megtéveszti.

A csomagszolgálat ajtaja mögé lépett. Az utazók tülekedése
miatt innen nem látta ellenfelét. A tülekedés egy pillanatra meg-
akadályozta Hermann megfigyelését, és amikor megint átlátta a
terepet, rémülten vette észre, hogy a fiatalúr már nincs a helyiség-
ben.

Döbbenten áttolakodott a tömegen, és megkönnyebbülten fel-
lélegzett, amikor a csomagok között észrevette a jól ismert bőrön-
döket. Ez a felfedezés megnyugtatta. Elhatározta, megvárja, míg
Hermann visszatér, aminek véleménye szerint hamarosan meg
kellett történnie.

Azonban miközben Konrád a ki-be járkáló utasokat figyelte és
minden pillanatban felismerni vélte ellenfelét a tömegben,
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Hermann már az egyik omnibuszban ült és átvert unokatestvérére
gondolva gúnyosan elmosolyodott.

Egész útja során fel volt készülve egy ilyen találkozásra, min-
den helyzetre felkészült, még arra is, hogy célba érve apja távirata
alapján le fogják tartóztatni, de ebben nem nagyon hitt.

Konrádot azonnal meglátta a peronon, és gyors elhatározásra
jutott. Okos unokatestvére most hosszasan keresgélhet utána a
nagyvárosban, míg kutatása eredményre vezethet.

Óvatosságból olyan fogadó címét adta meg a kis hercegnőnek,
mely meglehetősen ismeretlen volt Hamburgban, üldözői ott fog-
ják utoljára keresni, miután már az összes többi fogadóban befe-
jezték keresését.

Az utazás folytatását úgy szervezte meg, hogy már néhány
órán belül tovább tudjon indulni Rózsikával. A hajó, mellyel
New-Yorkba fognak utazni, már útra készen várakozott. A közbe-
eső rövid idő alatt csak egy egészen váratlan és alig hihető vélet-
len vezetheti helyes nyomra Konrádot.

Az omnibusz megállt, Hermann kiszállt, most már ismét a
büszke, előkelő úr volt, aki megvetéssel határos becsmérléssel
tekintett le minden emberre, aki nem olyan divatosan öltözött,
mint ő maga.

Bizonyos mértékig ismerve a várost, rövid séta után betért egy
bizományos irodájába, akinek átadta csomagjegyeit azzal a meg-
bízással, hogy bőröndjeit este vigye fel a hajóra.

Azt állította az embernek, hogy üldözik egy párbaj miatt, amit
megtagadott ellenfelének, ezért kívánja, hogy csomagjai feltűnés
nélkül legyenek továbbítva, és hordárt is mély hallgatásra kötelez-
zék.

Mivel jó fizetséget ígért, szigorú titoktartást ígértek neki, és
tudta, hogy bízhat ebben az ígéretben. Ezen túlmenően nem szá-
mított arra, hogy Konrád a pályaudvaron marad, sokkal inkább
biztos volt benne, hogy azonnal megkezdi kutatását, amint rájön,
hogy kicselezték.
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Ismét gúnyos, gonosz mosoly játszadozott a fiatalúr ajkai kö-
rül, amint elhagyta a bizományos házát, és ezzel a mosollyal lépett
be nemsokára abba a fogadóba, ahol Rózsika várakozott rá.

Örömteli kiáltással sietett karjaiba a kis hercegnő, ami világo-
san elárulta, mennyire aggódva és türelmetlenül várt rá. Viharosan
átkarolta, és szemrehányásokat tett, hogy miért nem jött korábban.
Sokáig nem hagyta szóhoz jutni. Kérdésekkel halmozta el, és arra
sem hagyott időt, hogy Hermann megválaszolja azokat. Kijelen-
tette, ha ma nem jött volna meg, másnap visszaindult volna, mert
képtelen lett volna tovább úrrá lenni félelmén.

Hermann kibontakozott a karjaiból, letette kabátját, kalapját és
botját, és meghúzta a csengőt, hogy egy üveg bort és ételt rendel-
jen.

Mutatóujját ajkára téve jelentős pillantást vetett az ajtóra,
amely felől gyorsan közeledő léptek hallatszottak. A következő
pillanatban belépett a pincér, Hermann megnevezte kívánságát,
majd becsukta mögötte az ajtót.

– Biztonságban lesz – mondta tompított hangon –, ha már hu-
szonnégy órával öregebbek leszünk. Attól tartok, hogy a távíró
már működésbe lépett miatta, a pályaudvaron gyanús arcokat
láttam, de…

– Apám itt van? – kérdezte Rózsika örömteli meglepődéssel.

– Pszt, csendesebben! Könnyen lehetséges, hogy a rendőrség
itt hallgatózik a szomszéd szobában. Fogalmad sincs róla, meny-
nyire óvatosnak kell lennünk a hamburgi rendőrséggel szemben.
Az ügy nehezebben ment, mint gondoltam, a foglár az utolsó pil-
lanatban vissza akart lépni, és csak nagy nehézségek és komoly
áldozat árán sikerült elhárítani minden akadályt.

Rózsika átkarolta a hitvány alak nyakát és megcsókolta.

– Mennyire hálás vagyok neked – mondta, bensőségen te-
kintve a ravasz szemekbe. – Most már apám is fel fogja ismerni
jóságos, nemes szíved!
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– Ő még mindig a régi – szólt közbe Hermann. – Még mindig
ugyanolyan őszinte és durva, mint amilyen korábban volt. Együtt
utaztunk, megtévesztően hasonlított egy angol lordra, sállal, tár-
cával, útikönyvvel, és minden más szükséges kellékkel ellátva.

 – Ez a lehető legjobb szerep volt számára.

– Minden bizonnyal. Nagyon jól beszél angolul. Olyan kivá-
lóan játszotta szerepét, hogy egyetlen alkalommal sem kellett
figyelmeztetnem. Itt a pályaudvaron el kellett válnunk egymástól,
ő azonnal a kikötőbe tartott, és a hajón vár bennünket, mely hol-
nap reggel fogja felvonni a horgonyt.

A pincér visszatérte miatt a fiatalember kénytelen volt elhall-
gatni. Az éjszakára még egy szobát kért magának, és hamis nevet
adott meg, amikor a pincér elé tette a vendégek nyilvántartását
tartalmazó könyvet.

– Írja csak be maga – mondta hanyagul. – Kuno Braun keres-
kedő Berlinből, úton Londonba. Holnap korán reggel fogok el-
utazni a húgommal.

A pincér jelentőségteljes pillantást vetett a szépséges leányzó-
ra, miközben megértő mosoly játszadozott ajkai körül. Látszott
rajta, nagyon kétségesnek tartja, hogy a hölgy tényleg a kereskedő
húga lenne.

A kis hercegnőnek vér tolult az arcába, amint észrevette ezt a
mosolyt, és mélyen elvörösödött.

– Pimasz egy alak – mondta felháborodva, amint a pincér tá-
vozott. Holnap reggel egy perccel sem maradnék itt tovább.

Hermann megvonta a vállát, és megtöltötte a poharakat. Ebben
a pillanatban talán arra az időre gondolt, amikor Rózsika kényte-
len volt elviselni az ilyen emberek szemtelenségét, ha fenn akarta
tartani magát.

– Késedelem nélkül szálljunk fel a hajóra! – folytatta a lány
türelmetlenül. – Ne is maradjunk holnap reggelig itt a fogadóban!
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– Az indulás órájáig maradnunk kell – válaszolta a fiatalem-
ber olyan szilárd és határozott hangon, hogy Rózsika döbbenten
nézett rá. – Apád biztonsága érdekében ez feltétlenül szükséges.
Nem fogod hamarabb viszontlátni, csak miután a hajó kiért a nyílt
tengerre. Addig türelemmel kell lenned!

– De ha már ott van a hajón!

– Erről senkinek sincs tudomása a kapitányon és egy-két mat-
rózon kívül. Indulás előtt ellenőrzik az utasok útleveleit, a rendőr-
ség gyanút foghat, és ha elkezd foglalkozni apáddal, akkor min-
den el van veszve!

– Hát a kapitány mindenről tud?

– Igen, szívecském, be van avatva, a szökevényt elrejtette, rá
is tekintettel kell lennünk!

Fájdalmas csalódottság kifejezése terjedt szét a lány szép ar-
cán.

– Akkor persze türelemmel kell lennem – mondta borús han-
gon.

– Minden bizonnyal, szívecském, és remélem, hogy az idő
társaságomban nem fog túl hosszúnak tűnni neked. Fáradt vagyok,
kedves gyermekem, ha megengeded, egy órácskára leheveredek a
díványra.

Rózsika gyorsan néhány párnát hozott az ágyából, és fekvő-
helyet készített, aztán leült az ablak mellé, behúzta a függönyöket,
és átengedte magát gondolatainak és érzelmeinek, miközben a
fiatalember rövid, nyugtalan szunyókálásba merült, hogy új erőket
gyűjtsön.

Konrád hamarosan észrevette, hogy saját figyelmetlenségének
áldozata lett. Az utazók egymás után hagyták el csomagjaikkal a
pályaudvart, és különböző irányokba szétszéledtek, csak Hermann
csomagjai maradtak a helyiségben.

A személyzet nem tudott felvilágosítást adni a tulajdonosukról,
mert nem ismerték, a csomagjegyet nem adták le, senki sem ka-
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pott megbízást, hogy a bőröndöt valamelyik fogadóba, vagy más
helyre szállítsa.

Konrád észrevette, hogy bizalmatlan tekintettel nézték őt, ami-
kor a csomagok tulajdonosa iránt érdeklődött, és ez a bizalmatlan-
ság csak akkor oszlott el, amikor közölte érdeklődésének okát.

A csomagmester azt tanácsolta neki, hogy a nap folyamán még
egyszer jelentkezzen. Megígérte, amennyiben lehetősége lesz rá,
figyelni fogja, ki jelentkezik a csomagokért, és még azt is hozzá-
fűzte, a fiatalember mást nem tud tenni, mint hogy a rendőrséghez
fordul, és segítségét kéri.

Konrád úgy döntött, hogy megfogadja ezt a tanácsot, és a
rendőrség barátságos hozzáállása alapján remélte, hogy célját el
fogja érni. Egy rendőr végigkísérte a fogadókon, de minden kuta-
tás eredménytelen maradt.

A hosszú utazástól elfáradt test végül jogait követelte, Konrád
kénytelen volt betérni egy fogadóba, és kipihenni magát. A rendőr
eközben folytatta a nyomozást, de sem a csábítónak, sem Rózsi-
kának nem akadt olyan nyomaira, melyeket az eredményre való
némi kilátással követhetett volna. A rendőrnek végül az volt a
véleménye, hogy a fiatal hölgy valószínűleg egy privát házban
szállt meg, és ebben az esetben rendkívül nehéz lenne megtalálni
őt, és csak egy szerencsés véletlen vezethetne nyomra.

Mire este Konrád visszatért a pályaudvarra, a bőröndöket már
elszállították, de senki sem tudta megmondani, hogy ki vette át, és
hová vitte. A csomagmester távollétében vitték el, és az alkalma-
zott egyszerűen csak átvette a csomagjegyeket, és az emberrel
tovább nem is törődött.

A fiatalembernek nem maradt más hátra, mint még egyszer vé-
gigvándorolni a városon, de minden igyekezete eredménytelen
maradt, és amikor éjfélkor kimerülten visszatért a fogadójába,
kénytelen volt bevallani, hogy olyan feladatot vállalt magára,
melynek megoldása nehézkes lesz. Ekkor szemrehányásokat tett
magának, hogy a vonat érkezésekor nem lépett fel nyíltan ellen-
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felével szemben. Úgy vélte, jobb lett volna, ha ezt teszi, és lépten-
nyomon a nyomában marad.

Azonban ezzel sem nyert volna semmit! Hermann minden bi-
zonnyal gyorsan talált volna valami alkalmat, hogy kivonja magát
kísérőjének megfigyelése alól. Talán már gyakran járt ebben a
városban, így nem okozott volna nehézséget számára, hogy ki-
cselezze ellenfelét.

És akkor most hogyan tovább? Nem talált olyan választ erre a
kérdésre, ami megnyugtató lett volna. Kutatásával nem hagyhatott
fel, míg rá nem bukkant a nyomra, amit keresett, és minél inkább
feltornyosultak előtte az akadályok, annál bátrabban és energiku-
sabban kellett fellépnie és leküzdeni azokat.

Másnap harmad- és negyedrangú fogadókban akart tovább
kutatni, és minden vendéglőben, melyek fekhelyeket kínálnak, és
a rendőrséget is fel akarta keresni még egyszer.

Előbb azonban táviratozni akart apjának, mivel a csekélyke
összeggel, ami rendelkezésére állt, semmihez sem tudott kezdeni.
A pénz minden ajtót kinyit, melyek a nincstelenek előtt zárva
maradnak.

Mathias mesternek azonnal pénzt és fehérneműt kellett külde-
nie, mivel nem tudta, mennyi ideig kell még a nagyvárosban ma-
radnia, és minden egyes nap költsége nem jelentéktelen összeget
emésztett fel.

Rövid, kellemetlen álmokkal tarkított szunyókálás után már
napfelkeltekor felkelt, hogy nekilásson feladatainak az újabb na-
pon. Megírta a táviratot, megreggelizett, kiegyenlítette a számlát,
és elhagyta a fogadót, hogy elinduljon a rendőrség felé.

Abban a gyenge reményben ringatta magát, hogy kedvező hír
vár rá, de ebben csalódni kellett. A nyomozók, akik a kutatással
meg lettek bízva, semmi eredményt sem értek el.

A fiatalember ezek után a pályaudvar felé tartott. Úgy gondol-
ta, hogy itt valami nyomra lelhet. Teljesen felfoghatatlan volt
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számára, hogyan képes két ember ilyen hirtelen nyomtalanul el-
tűnni.

Ez ugyanabban az órában volt, amikor előző nap megérkezett.
Amint a pályaudvarra ért, jelezték az otthona felől érkező vonatot.
Ismét megkérdezett minden hordárt és vasutast, ezzel eltelt egy fél
óra. A vonat befutott, és Konrád a kiszálló utasok között megle-
petten vette észre Beier gyakornokot, akit húga eljegyzési ünnep-
sége alkalmával ismert meg.

Odalépett hozzá, és a gyakornok a kölcsönös üdvözlések után
kijelentette, nagyon örül, hogy látja, annál is inkább, mert elhatá-
rozta, hogy érkezése után azonnal keresni fogja.

Első kérdése a bankár fiára irányult. Konrád, aki még mindig
nem sejtette, hogy milyen indok vezethette a gyakornokot Ham-
burgba, bizonyos mértékig elcsodálkozott ezen a kérdésen, ennek
ellenére mégis megválaszolta. Elmondta a fiatalembernek, milyen
lépéseket tett eddig, és milyen tapasztalatokat szerzett.

Wilhelm közben magukhoz intett egy bérkocsit, és felkérte kí-
sérőjét, szálljanak be. A kocsist utasította, hogy hajtson a kikötő-
be.

– Egy lehetőséget figyelmen kívül hagyott – mondta. – Ez a
lehetőség pedig a menekülő továbbutazása. Ön haszontalanul
elpocsékolta a drága időt, és attól tartok, hogy túl későn érkezünk
a továbbutazás megakadályozásához.

Konrád a fejét csóválta, mert nem értett egyet ezzel a véle-
ménnyel.

– Nem hiszi el? – folytatta a gyakornok. – Hát persze, mert
nem ismeri aggodalmam indokait. Hm, bár titoktartást ígértem,
mégis beszélnem kell, hiszen ön arra hivatott, hogy támogasson
engem ennek a nyomorult fickónak az üldözésében. Hallgassa
meg hát, hogy mi történt távolléte alatt, röviddel távozása után.

Konrád egyre fokozódó döbbenettel hallgatta végig az elutazá-
sát követő éjszaka eseményeit.
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– Ó, az a gazember! – kiáltott fel reszketve dühében, amint
Wilhelm elhallgatott. – Nem bocsánat számára, hogy az a szélhá-
mos von Wollheim terelte tévútra, hiszen ő maga is csalásra haj-
lamos, lelkiismeretlen, szemét alak! Isten kegyelmezzen neki, ha a
kezeim közé kerül! Jaj neki, ha a kis hercegnőnek csak egy haj-
szála is meggörbült!

– Kedves barátom, ennyire biztos benne, hogy megszöktette a
lányt? – kérdezte a gyakornok, aki úgy tűnt, hogy megrettent ettől
a dühkitöréstől. Útközben alaposan végiggondoltam ezt, és arra a
meggyőződésre jutottam, hogy ez a fickó semmi esetre sem akar
sokáig Hamburgban maradni. Apjától jelentős összeget tulajdo-
nított el. Nem lehettek kétségei afelől, hogy a lopást napokon
belül felfedezik, és kénytelen volt belátni, hogy apja egy ekkora
veszteségen nem fogja nyugodtan túltenni magát. Nagyot csalód-
nék, ha a menekülő nem folytatná útját Angliába vagy Amerikába.
Ki tudja, mi más indokai is lehetnek erre! Hamisított váltók is
forgalomban lehetnek, bűnüldözéstől is tartania kell, hazájában
akkora tartozást hagyhatott hátra, melyen nem tudott úrrá lenni.
Röviden: Alapos indokai lehetnek, melyeket még nem ismerünk,
létezésüket azonban feltételeznünk kell.

– A legalaposabb indok azonban mindenképpen Rózsika
megszöktetése – mondta Konrád, fogait csikorgatva. – Ha arra
gondolok, hogy az ön feltételezése helyes, és az a gazember már
minden árkon-bokron túl lehet, akkor úgy érzem, hangosan fel
kell ordítanom dühömben.

– Nyugalom, barátom – válaszolta Wilhelm, miközben kezét
könnyedén a fiatalember karjára tette, mintha csillapítani akarná a
dühkitörést. – Ez az izgatottság csak újabb elhamarkodott lépésre
késztetheti. Bármilyen tényállással is találjuk szemben magunkat,
mindenekelőtt meg kell őriznünk nyugalmunkat, hogy tiszta, jó-
zan értelemmel tervezzük meg következő lépéseinket. Persze, ha
tudta volna, amit én tudok, figyelmét kétségtelenül az induló ha-
jókra fordította volna.

– Ilyen gyorsan nem találhatott alkalmat a továbbutazásra.
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– Hamburgban naponta van rá alkalom.

Konrád elhallgatott. Tompa fortyogásba zuhanva a kocsi abla-
kán át kibámult az utcára, miközben a gyakornok rágyújtott egy
szivarra, és a menetrendjében lapozgatott.

– Mit fog tenni, ha megtalálja? – kérdezte Konrád némi szü-
net után.

Wilhelm megvonta a vállát, mintha azt akarná mondani, hogy
erre pillanatnyilag nem tud választ adni, eljárása minden vonatko-
zásban Hermann magatartásához fog igazodni.

– Szükség esetén felkérem a rendőrséget, hogy tartóztassák le
– válaszolta. – Igen, ezt fogom tenni annak ellenére, hogy az apja
ezt nem kívánta. Az eltulajdonított értékpapírok értéke túl nagy,
nem hagyhatom, hogy meglépjen velük.

– Ez lenne a legjobb – válaszolta Konrád. – Börtönbe kell
juttatni a gazembert, nincs olyan büntetés, ami elég kemény lenne
a számára.

– Akkor is így beszélne, ha a fivére került volna börtönbe?

– Igen, ő is egy… De hagyjuk a holtakat pihenni, gyakornok
úr. Szegény apám!

Fájdalmas sóhaj szakadt fel a fiatalember ajkairól. Mivel éppen
ebben a pillanatban állt meg a kocsi, kinyitotta az ajtót, és gyorsan
kiszállt.

Wilhelm követte őt. Gyorsan odament egy kikötői hivatalnok-
hoz és megkérdezte, indultak-e hajók és mikor Londonba vagy
New-Yorkba az utóbbi huszonnégy órában.

– A legutolsó ott halad kifelé! – válaszolta a hivatalnok, egy
vékony füstoszlopra mutatva, mely a távoli, világos horizonton
volt látható. – Egy órával ezelőtt indult el.

– Hová? – kérdezte Konrád, aki csak nehezen tudott uralkod-
ni magán.

– New-Yorkba!
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– Két utast keresünk, ragadta magához a szót ismét a gyakor-
nok. – Egy urat és egy hölgyet, mindketten fiatalok, az úr igen
elegáns öltözetben, a hölgy szép…

– Azt hiszem, nyugodtan kijelenthetem, hogy a keresett két
személy a hajón tartózkodik – szólt közbe a hivatalnok. – Köz-
vetlenül a horgony felhúzása előtt két személy érkezett, akiket
jegyespárnak tartottam. Nagy igyekezettel közeledtek, és úgy
éreztem, nem tiszta lelkiismerettel. Az úr által megjátszott nyu-
galom nem tévesztett meg.

– Ők voltak, egészen biztosan! – fortyant fel Konrád.

– Nyugalom! – kérlelte a gyakornok. – Hallgassuk tovább!

– Útlevél ellenőrzésre nincs jogom – folytatta –, tehát arra
sem, hogy megakadályozzam az utasok elutazását.

– Milyen ruházata volt a hölgynek? – kérdezte Konrád.

– Ezt egészen pontosan el tudom mondani. Nagy, kerek
szalmakalap, széles szalaggal és búzavirággal díszítve, fekete
selyemruha és ezüstszürke sál.

– A kis hercegnő! – kiáltott fel izgatottan Konrád.

– És az úr? – kérdezte Wilhelm.

– Világos nadrág széles sötét sávval mindkét oldalon, kék ka-
bát és kék mellény, arany lornyon az orrán, szürke kalap és szal-
maszínű glaszékesztyű.

– Most már semmi kétség – sóhajtotta Konrád. – Ez az öltöny
volt rajta utazás közben is. Az úr csomagjait nem látta?

– Nem.

– A pályaudvarról közvetlenül a hajóra vitethette – mondta a
gyakornok elgondolkodva. – Van valami lehetőség utolérni a ha-
jót?

A hivatalnok megvonta a vállát.
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– Ha megbíznának egy kis vitorlásban, és hajlandók életve-
szélynek kitenni magukat, talán – válaszolta. – Ha azonban a
gyorshajót veszik igénybe, mely holnap reggel indul, az huszon-
négy órával a most kifutott hajó után fog befutni New-Yorkba.

– Rendben van, megfogadjuk, és szívből köszönjük a tanácsát
– válaszolta Wilhelm, kezet nyújtva a hivatalnoknak. – Jöjjön
barátom, hallotta, még nincs minden veszve. New-Yorkban meg
fogjuk találni a gazembert, és ott majd rendezzük vele a számlát.

– Egyedül kell útra kelnie – válaszolta Konrád, aki mechani-
kusan, tompa kábulatban lépkedett barátja mellett.

– Elveszítette a bátorságát?

– Azt nem, de nincs nálam elég pénz erre az útra.

– Ha ez az egyetlen akadály, akkor ez máris el van hárítva.
Elutazás előtt elegendő pénzt vettem magamhoz, mert minden
esetre fel akartam készülni.

– Akkor rendben van – mondta Konrád kellemesen megle-
pődve. – Előbbi táviratom után azonnal küldök haza egy másikat.
Teljesen felesleges lenne, ha apám pénzt és fehérneműt küldene
ide.

– Rendben. Én meg táviratozok a bankárnak, csak azt sajná-
lom, hogy jó hírt nem közölhetek vele. Miután mindez megtörtént,
felkészülünk az útra. A hamburgi hatóságnak meghatalmazásom
alapján útlevelet kell kiállítania számomra, hogy odaát is gyors és
energikus segítséget kapjunk.

A két fiatal kart karba öltve elindult a távirda felé.

Feltételezésük megalapozott volt. A hajón, melynek füstoszlo-
pát a messze távolban még látták, valóban ott volt Rózsika és
Hermann, és ugyanabban az időben, amikor Konrád és Hermann a
kikötői hivatalnokkal beszélt, Rózsika kérlelni kezdte jegyesét,
hogy most már vezesse végre az apjához.
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Ez a kérés a gazembert semmi esetre sem hozta zavarba. Ko-
moly nyugalommal azt válaszolta, legyen türelemmel, míg alkal-
mat nem talál arra, hogy beszéljen a kapitánnyal.

– Apád ilyen hirtelen nem bukkanhat fel, a többi utas kíván-
csisága neki is és nekünk is terhünkre lenne.

– De hát nem maradhat egész úton a rejtekhelyén – vetette
közbe türelmetlenül a kis hercegnő.

– Attól tartok, hogy kénytelen lesz.

– Akkor nem is láthatom?

– De igen, a kapitány minden bizonnyal oda fog vezetni hoz-
zá.

– Akkor megkérem a kapitányt…

– Te? Arról szó sem lehet!

A kis hercegnőnek feltűnt a hevesség, mellyel vőlegénye vála-
szolt neki. Döbbenten nézett rá, és csendben felmerült benne a
kétség, hogy egy gyalázatos átverés áldozata lett. Erre a sejtelem-
re képtelen volt magyarázatot találni, egy rejtélyes belső hang
figyelmeztetése volt ez.

– A kapitány nem tudja, hogy a menekültnek barátai és roko-
nai vannak a hajón – folytatta Hermann, korábbi nyugodt hangján.
– A barátom, aki közvetített közöttünk, tanácsosnak tartja, hall-
gassuk el előtte, hogy a menekült lánya a kísérője lenne. Csak
annyit tud, hogy apád politikai menekült, ezt a hitet nem szabad
elvenni tőle. Egy igazi republikánus védelmezi a menekülteket,
fegyenceket azonban nem!

– Hermann!

– Drága gyermekem, nevezzük valódi nevén a dolgot, így
juthatunk leggyorsabban célba. Beszélni fogok a kapitánnyal, és
felkészítem arra, hogy a mennyasszonyom a védencének a lánya,
és várjuk ki, hogy erre mit fog válaszolni. Nem feledkezhetünk
meg arról sem, hogy a menekült még mindig veszélyben van. Ha
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a kapitány megtudja az igazságot, New-Yorkban kiszolgáltathatja,
ezen túlmenően az sem lehetetlen, hogy az utasok között titkos
ügynök is lehet, zsebében apád elleni letartóztatási paranccsal.

Rózsika igyekezett elnyomni félelmet keltő sejtését, ámde
akárhányszor ránézett jegyesére, olyan vonásokat vélt felismerni
arcán, melyek figyelmeztető hatással voltak rá. De hát mégsem
csaphatja be, hiszen olyan gyakran mondta neki, hogy jobban
szereti, mint saját magát, őmiatta teszi meg ezt a hosszú utat, mi-
atta teszi ki magát a szülei haragjának. Hogyan lenne lehetséges,
hogy visszaél bizalmával!

Milyen módon is tudná becsapni? Nemeslelkű gondolataival
fogalma sem volt ennek a nyomorult fickónak a gonoszságáról,
közönségességéről és alattomosságáról, és tekintete nem volt elég
gyakorlott, hogy belásson a sima maszk mögé, amely mögött
Hermann a titkos tervét rejtegette.

Rózsika hitt neki, teljes bizalommal volt iránta, és bolondnak
tartotta magát, hogy a legcsekélyebb kétségek is feltámadtak ben-
ne hűségével és őszinteségével kapcsolatban. Addig kérlelte, hogy
keresse fel a kapitányt, míg végül Hermann már nem talált több
kifogást, hogy kitérjen a kérése elől. Távozott, és miközben Ró-
zsika másra sem gondolt, hogy épp most beszél a kapitánnyal,
Hermann a kabinjában üldögélve egy pohár grogot szürcsölt.

Fél óra elteltével nyugodtan és derűsen visszatért, mosollyal
fakó ajkai körül. A kis hercegnő várakozó feszültséggel pillantott
rá, miközben ő közelebb húzódott hozzá, és ajkaival a füléhez
közeledett.

– Az öreg már tegnap este elutazott – suttogta, és amint erre
Rózsika hevesen megrémült, karjával gyorsan átkarolta derekát. –
Üldözői a nyomára bukkantak – folytatta. – A kapitány még most
is fel van háborodva, hogy ilyen kellemetlenséget okoztak neki,
ami majdnem a letartóztatásához vezetett. Durvaságokat vágott a
fejemhez, amit nem szeretnék még egyszer hallani. Nem tudhatja
meg, hogy a szökött fegyenc lánya vagy. Ő használta ezt a kifeje-
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zést, hogy szökött fegyenc. Kérlek kedvesem, ezért ne énrám ha-
ragudj!

– Nem, persze nem, de az apám!

– Amint a kapitány észrevette, hogy a rendőrség a hajóra for-
dította figyelmét, az angolt markos matrózok által evezett csóna-
kon átvitette egy másik hajóra, amikor az éppen felhúzta horgo-
nyát. Ez mentette meg a menekülőt, mert nem sokkal ezt követően
a hajónk kapitányát felszólították, hogy a rendőrökkel együtt ku-
tassák át az összes helyiséget. Csak ez alkalommal tudta meg,
hogy védence nem politikai üldözött, hanem szökött fegyenc volt,
és szikár szavakkal azt mondta nekem, ha ezt egy órával korábban
tudta volna, akkor a menekült most ismét rács mögött ülne.

– Ó, istenem, veszélyek és csalódások milyen láncolata! –
sóhajtott fel Rózsika.

– Bátorság, édes szívecském, remélem, rövidesen vége sza-
kad a sok csalódásnak.

– Bárcsak szerencsésen megérkezne New-Yorkba!

– Ettől én már nem tartok.

– És aztán?

– Várni fog ránk, tudja, hogy ezzel a hajóval követjük őt –
nyugtatgatta Hermann a reszkető lányt. Van pénze, címe, röviden,
minden rendelkezésére áll, amire szüksége van.

Rózsika ettől nem nyugodott meg teljesen, apja iránti aggo-
dalma egyesült vőlegénye iránti gyanújával, és lelki szemei előtt
egyre újabb rémképek merültek fel. Beszélni akart a kapitánnyal,
inkább magára haragítja azt az embert azért, hogy bizonyosságot
szerezzen – közölte.

Hermann ezt igen határozott hangon megtiltotta. Azt mondta
neki, ha megteszi, a kapitány olyan jelenetet fog rendezni, ami
nem csak őt magát, hanem a vőlegényét is kompromittálja. Le-
gyen türelemmel, a kapitány sem tudna mást közölni vele, mint
amiről ő maga már beszámolt.
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Rózsika nem mert ellenszegülni ennek a szigorú tiltásnak. Hitt
Hermann-nak, New-Yorkban úgyis ki fog derülni, hogy igazat
mondott-e, vagy sem. Úgysem nyerne vele semmit, ha már most
megtudná, hogy indokolt volt félelmet keltő megérzése, az utazást
úgysem szakíthatja meg, vissza sem fordulhat, türelemmel kell
lennie az utazás végéig.

Győzelembe vetett hite ellenére Hermann mégis sejtette, hogy
óvatlan pillanatában vagy egy elhamarkodott szóval elárulta ma-
gát, ezért most azon fáradozott, hogy szeretetteljes viselkedéssel,
jósággal, részvéttel és a lehető legnagyobb figyelmességgel kelt-
sen bizalmat maga iránt. Semmi feltűnő sem volt abban, hogy
távol tartotta magát a kapitánytól, és semmi olyat nem tett, ami
igazolhatta volna Rózsika gyanúját.

Gondoskodott róla, mint egy segítségre szoruló gyerekről,
szemeiből kiolvasta minden kívánságát és igyekezett teljesíteni
azokat, mielőtt elhangzott volna. Teljes egészében őrá fordította
minden percét, és múltbéli történetekkel és jövőbeli légvárak épí-
tésével múlatta az időt. Más utasokhoz közeledést sem tűrte el,
viccelődve azt állította, hogy Rózsika csak őrá fordíthatja minden
figyelmét, mint ahogyan ő is őbenne leli minden boldogságát, és
amint ilyen esetekben a lány szemrehányással illette féltékenysége
miatt, vidám, kötetlen hangon azt válaszolta, hogy ettől a tehertől
nem tud megszabadulni.

Így teltek a napok egymás után, és lassacskán megszűnt a gya-
nú, visszatért a régi bizalom, és vele együtt a forró, bensőséges
szerelem, melynek mindent elsöprő hatására Rózsika köteléke
megszilárdult ezzel a gazemberrel.

Az a bizonyosság, mellyel arra számított, hogy az apát megta-
lálják New-Yorkban, Rózsikát is magával ragadta, és ez olyan
határozott meggyőződés volt, mely elfojtott minden kétséget.
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XXXI.

A hajó kikötött. A vámkezelés befejeződött, Hermann karján a
mennyasszonyával kiszállt a partra.

Rózsika tekintete aggodalmas kereséssel suhant végig a töme-
gen. Hermann nyugodt maradt, teljesen természetesnek tartotta,
hogy mennyasszonya apja nem itt fogadja őket.

Kocsit bérelt, csomagjaikat lehoztatta a hajóról, és a kocsisnak
megadta a fogadó címét, ahol meg akart szállni.

Félig gonosz, félig gúnyos pillantás érte a kocsis szemeiből a
szép lányt, aki akaratlanul megrémült, amint ez az ember gyanak-
vó, gonosz tekintettel végigmérte.

Csak később tudta meg ennek a pillantásnak a jelentését.

– Nem győződnénk meg inkább előbb, hogy apám nem vára-
kozik-e itt ránk? – kérdezte Rózsika, sötét szemeivel felnézve
jegyesére, aki erre könnyedén vállat vont.

– Ha itt lenne, már megpillantottuk volna – válaszolta hűvö-
sen. – Bizonyára a fogadóban várakozik ránk.

Ezekkel a szavakkal késztette Rózsikát arra, hogy beszálljon,
és miután ez megtörtént, a kocsi elindult. Számos, hosszú utcán
haladtak végig. Mindenfelé élénk élet folyt, aztán egy csendesebb
városrészbe értek.

Rózsika közömbösen nézte az őket körülvevő nyüzsgő életet.
Ez most nem keltette fel érdeklődését, amikor számos gondolat és
érzelmi vihar dúlt benne. Érzéketlen volt minden külső benyo-
mással szemben, csak azokkal az alakokkal és képekkel volt el-
foglalva, melyek gondolataiban felbukkantak. Apjára gondolt,
majd a hazájára, melyet elhagyott, és annak ellenére, hogy a férfi
mellett ült, aki bírta szerelmét és bizalmát, mégis magányosnak és
elhagyatottnak érezte magát.
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Hermann nem ébresztette fel ábrándozásából. Jegyzetfüzetében
lapozgatott, alkalmanként beírt néhány szót, ami némi nehézség-
gel sikerült a kocsi imbolygó mozgása miatt. Olykor elmélázva
kitekintett az utcára, mintha valami súlyos probléma megoldásá-
val lenne elfoglalva.

A gazfickó diadalmaskodott, úgy gondolta, megnyerte a játsz-
mát. Rózsika most már segítség, védelem nélkül van a hatalmá-
ban. Nevetnie kellett magában, ha unokafivérére, Konrádra gon-
dolt, akit a hamburgi pályaudvaron oly cselesen átvert. Nevetnie
kellett, amikor gondolatban maga elé képzelte ellenfelének döb-
benetét és mérhetetlen dühét.

Óvintézkedéseit olyan ravaszsággal tette, hogy Konrád képte-
len volt belátni kártyáiba. Bizton számíthatott rá, hogy lerázott
unokatestvére hosszabb hamburgi tartózkodás után haza fog térni,
és ott fogja kiereszteni dühét. A festő talán mérlegelni fogja, hogy
üldözőbe veszi, talán a rendőrség segítségét is igénybe veszik,
talán az is lehetséges, hogy az apja üldöztetni fogja, de bár ha
nyomait egészen New-Yorkig követni tudják, itt már a legfino-
mabb szimatú nyomozó is el fogja veszíteni. Mindezzel legalább
néhány hét is el fog telni, addigra pedig feltétlenül eléri célját,
talán már régen el is hagyta New-Yorkot.

Nem állt szándékában visszatérni hazájába, legalábbis pilla-
natnyilag nem. Elegendő anyagiak álltak rendelkezésére, ami né-
hány év gondtalan életet biztosított számára az idegen országban.
Élvezni akarta az életet, fenékig akarta üríteni a bódító élvezetet
nyújtó poharat. Addigra pedig hazájában a fű is benövi elkövetett
tetteit, apja pedig meg fog bocsátani neki, és szívesen elfelejt
mindent, ha elveszett fia visszatér a szülői házba.

Addigra pedig Rózsika apja, akinek bosszújától leginkább tar-
tott, talán már a földben nyugszik, vagy a bolondok házába zárva
várja további sorsát. A család addigra elfelejti a kis hercegnőt, és
bármilyen szemrehányást is tesznek majd neki, az már nem lesz
számára olyan súlyos csapással, dacosan tarthatja oda a fejét, és
azt válaszolhatja, hogy Rózsika, jogilag felesége, elhunyt az óceán
túloldalán.
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A gazember hangosan felnevetett, Rózsika meglepetten nézett
fel rá, mire gyorsan megkérdezte a lányt, látta-e azt a négert ne-
vetséges öltözetében, aki éppen most haladt el mellettük.

A kis hercegnő a fejét rázta, és még akkor sem mosolyodott el,
amikor leírta neki a feltételezett néger groteszk öltözetét. Csak
annyit látott a meglepett arcon, hogy haragszik rá derűje miatt.

A kocsi megállt egy kis, barátságos ház előtt, mely meglehető-
sen elszigetelten, kerttel körülvéve egy széles, kevésbé lakott ut-
cában állt.

Egy fogadó volt, ahogyan Rózsika azonnal felismerte, de kér-
désére Hermann azt válaszolta igen ártatlan hangon, hogy szám-
talan ilyen szálláshely van New-Yorkban, az ilyeneket előnyben
kell részesíteni a zajos, belvárosi fogadókkal szemben, különösen,
ha az ember hosszabb időt gondol eltölteni a városban.

A kocsis meghúzta a ház csengőjét, és a küszöbön egy idősebb
hölgy jelent meg, igen egyszerű, de elegáns öltözetben, hogy fo-
gadja a vendégeket. Arcán semmi olyan nem volt látható, ami
bizalmatlanságot ébreszthetett volna Rózsikában, sőt ellenkező-
leg, a barátságos, nyílt arcvonások jószívűségről, lágy, és idege-
nek szenvedése iránt érzékeny lelkületről árulkodtak, ami hamar
bizalmat ébresztett benne.

Hermann angolul beszélt vele, a jó ideig tartó társalgásból Ró-
zsika egy szót sem értett, mindez jegyese részéről hűvös, üzleties
stílusban hangzott el. Gyakran látta, hogy a hölgy részvétteljes
tekintettel néz rá, és szívből hálás volt neki ezért az együttérzésért.

A hófehér ablakfüggönyök mögül kikukucskáló több fiatal
lány fejét vette észre, akik gyorsan visszahúzódtak, amint feléjük
nézett.

– Madam Wards, remélem, a házában barátságosan fognak
fogadni bennünket – mutatta be ekkor Hermann mennyasszonyát
az idős hölgynek. A matróna igen tisztelettudóan meghajolt, és
kezet nyújtott a lánynak. Lekötelezett és megnyerő hangon né-
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hány szót szólt angol nyelven, amit Rózsika nem tudott megvála-
szolni, mivel nem értette, amit mondott.

Jegyese karján belépett a házba. Elcsodálkozott az elegancián
és a majdnem pazarló belső berendezésen. A folyosókon és lép-
csőkön szőnyegek nyelték el a léptek zaját, szobrok és festmények
díszítették a falakat és nagy küblikben lévő narancsfák kellemes
illatú fasorra emlékeztettek.

 A szobák is, ahová madam Wards bevezette őket, hasonló lu-
xussal voltak berendezve, olyan kifinomultan, amiről a szerény
körülmények között felnevelkedett lánynak korábban fogalma
sem volt.

Az idős hölgy váltott még néhány szót Hermannal, aztán el-
hagyta a szobát, és Rózsika alig maradt magára jegyesével, máris
megkérdezte, mikor láthatja végre az apját.

– Remélem, egy órán belül – válaszolta Hermann nyugodtan,
miközben azzal foglalkozott, hogy kinyissa a koffert, és kipakolja
annak tartalmát. – Mindenekelőtt a lakásunkról akartam gondos-
kodni, de rögtön beszélni fogok madam Wards-szal, aki valószí-
nűleg nem is sejti, hogy apád a házában szállt meg.

– Hogyan? Még nem is érdeklődtél utána? – kérdezte Rózsika
döbbenten. – Legelőször iránta kellett volna érdeklődnöd!

– Minden bizonnyal – folytatta a szélhámos kötetlen hangon.
– Teljes mértékben igazat adok neked, de Hamburgba érkezésünk
óta annyi kellemetlen csalódás ért, hogy őszintén szólva nem volt
bátorságom…

– Hermann, te kitérsz a válasz elől! – kiáltott fel a kis herceg-
nő, aki már képtelen volt uralkodni félelmén. – Hol van az apám?
Tartózkodás nélkül mondd meg az igazat!

A fiatalember, aki mindeddig háttal állt, megfordult, és ko-
moly, szemrehányó pillantást vetett a lányra.
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– Ez a hála az áldozatért, amit értetek hoztam? – kérdezte ha-
ragosan. – Mivel érdemeltem ki ezt a bizalmatlanságot? Tényleg
nem tudom, és éppen ezért még jobban fáj!

– Rózsika zavartan lesütötte szempilláit, semmit sem tudott
felhozni ellene, mivel más okot nem talált hirtelen ismét felébredt
bizalmatlanságára, mint meghatározhatatlan megsejtését.

– Bocsáss meg – mondta kérlelő hangon. – Nem vagyok bi-
zalmatlan veled szemben, de be kell látnod, hogy mindezek a
csalódások…

– Drága szívecském, a csalódásokat a körülmények indokol-
ták – szakította félbe Hermann sajnálkozó hangon. – Engem is
bosszantanak, jobban is, mint gondolnád. Ismételten elmondtam
neked, hogy apád a régi maradt. Úton Hamburg felé többször is
ellenszenvet mutatott velem szemben. Ha nyíltan meg karom
mondani neked a véleményem, úgy vélem, hogy Istennel és em-
berrel szembeszegülő apád szándékosan az enyémtől eltérő utat
választott. Utazását önállóan folytatta, és csak később akar talál-
kozni velünk.

Rózsika lázas izgalommal felugrott a díványról, arca holtsá-
padttá vált.

– Ezt nem hiszem el! – kiáltotta. – Apám nem fogja kivonni
magát a hála alól, amivel tartozik neked. Bármennyire is izzó a
gyűlölete azokkal szemben, akikben ellenséget lát, annál inkább
hálás azoknak, akik jóindulattal vannak iránta. Bármennyire is
durva a burok, belül a mag jó és nemes, ebben biztos vagyok, és
ettől a meggyőződésemtől senki sem foszthat meg!

A fiatalúr erre a vállát vonogatta, a hevesség, mellyel lecsapta
bőröndje fedelét arról árulkodott, hogy mennyire megdöbbentette
mennyasszonyának bizalmatlansága.

– Pillanatnyilag túlzottan felizgult állapotban vagy ahhoz,
hogy vélekedésem nyugodtan végiggondolhasd. Miután elült a
vihar, nem kétlem, arra a belátásra fogsz jutni, hogy nagyon iga-
zságtalan voltál velem. Kérlek, nyugodj meg, és légy türelemmel,



585

Rózsika, most pedig felkeresem madam Wardst, hogy érdeklődjek
apád iránt.

– Tényleg itt szállhatott meg?

– Igen, ennek a háznak a címét adtam meg neki.

– Akkor nem jött meg…

– Ki tudja? Ha tényleg ez a helyzet, akkor New-Yorkban fo-
gom keresni. Közben átöltözhetsz, gyermekem, vagy pihenhetsz
egy órácskát. A háziasszonnyal van némi megbeszélni valóm. Ha
megtalálom az öregurat, haladéktalanul visszajövök vele.

Ezen szavak után még egyszer barátságosan rámosolygott, de
aztán gonosz vonások játszadoztak ajkai körül, miközben lassan
lefelé haladt a lépcsőn. A folyosón egy nagyon szép és feltűnő
öltözetű hölggyel találkozott. Fiatal kora ellenére arca erőteljesen
ki volt sminkelve. Megkérte őt, kísérje madam Wardshoz. A
hölgy kinyitott egy ajtót, és könnyed meghajlással intett neki,
hogy lépjen be.

Kisebb, igen meghitt berendezésű szoba volt, melyben
Hermann gyakorlott tekintete azonnal felismerte, hogy játékszo-
báról van szó. A zöld terítővel takart asztalt fotelek és díványok
vették körül. Selyem kárpitjaikon már bizonyára ültek néhányan
kétségbeesve. Az asztal felett aranyozott láncon asztrál-lámpa
függött. Színes üveg búráján át az asztalt bevilágító bizonytalan
fényében észrevétlenül akár néhány csalást is végre lehetett hajta-
ni.

Vastag szőnyeg, nehéz damasztfüggönyök, néhány olajfest-
mény széles, aranyozott keretben a sötét tapétával bevont falakon,
ezüstneművel megpakolt büfészekrény és néhány dívány a sar-
kokban tették teljessé a bútorzatot, melynek egyes darabjai éppoly
értékesek, mint elegánsak voltak.

Hermann alig nézte végig vizsgálódó tekintettel a berendezést,
mire madam Wards belépett. Egy kézmozdulattal intett a fiatal-
embernek, foglaljon helyet, majd ő is leült vele szemben. Figyel-
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mesen ránézett, mintha sápadt, fásult arcáról akarná leolvasni,
meddig mehet el követeléseivel.

– Nagyvonalakban már ismertettem, mi vezetett el önhöz –
kezdett bele Hermann, miközben szemeit felfegyverezte lornyon-
jával. – Elmondtam önnek, hogy címét Wiedemann asszonytól
kaptam azzal a megjegyzéssel, hogy teljes bizalommal lehetek ön
iránt.

Jelentőségteljes, félig öntudatos, félig megvető mosoly játsza-
dozott az öreg hölgy ajkai körül. Úgy tűnt, hogy Wiedemann asz-
szony ajánlását semmire sem értékeli.

– Nem fog csalódni – válaszolta nyugodtan. – Valamennyi
vendég közül, aki fedelem alatt lakott, még senkinek sem volt oka
panaszra.

– Rendben van, térjünk a tárgyra! Már ismeri a fiatal hölgy
körülményeit, aki velem van. Teljes bizalommal számít rá, hogy
itt fogja megtalálni a börtönből megszökött apját. Ki kell talál-
nunk valamit, amivel becsaphatjuk és megnyugtathatjuk. Mondja
azt a fiatal hölgynek, hogy apja tegnap megszállt itt, azonban tart-
va a rendőrségtől és más, az ön számára ismeretlen okból még az
éjszaka folyamán tovább utazott a távoli, nyugati vidékre. Üd-
vözletét hátrahagyta gyermeke számára, és azt mondta önnek,
reméli, hogy barátja farmján viszontláthatja gyermekét.

– Az ifjú hölgy beszél angolul?

– Nem.

– Ám legyen, akkor németül fogok beszélni vele. Német va-
gyok, és még nem felejtettem el az anyanyelvem.

– Annál jobb! – válaszolta Hermann derűsen, miközben elő-
szedte tárcáját a zsebéből. – Minden eshetőségre felkészültem, itt
egy cetli, kérem, adja át a lánynak. Mondja el neki, hogy az öreg
elutazása előtt gyorsan írta le számára ezt a néhány szót. El fogja
hinni, és a kézírás valódiságát nem fogja kétségbe vonni.
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– És ezután mi történjen? – kérdezte madam Wards, gyanak-
vó pillantást vetve a fiatalúrra, aki elgondolkodva játszadozott
órája aranyláncával. – Ezzel a komédiával csak a továbbutazást
kell előkészíteni?

– Semmi esetre sem, mivel szándékomban áll, egy ideig az ön
házában maradni.

– Rendben, de a hölgy nem fog ragaszkodni hozzá, hogy…

– Igen, persze, kérem, segítsen kitalálni valamit, amivel fel-
léphetünk türelmetlenségével szemben anélkül, hogy gyanút fog-
na. Ön jól ismeri az amerikai körülményeket…

– Az ifjú hölgy nem ismeri az itteni viszonyokat?

– Nem, hiszen igen egyszerű iskolai képzésben részesült.
Nem lesz nehéz Amerikát egy teljesen kultúrálatlan országként
bemutatni neki. Ha azt állítaná, nagyon ritkán adódik alkalom
nyugat felé utazni, és ilyen alkalomra jócskán várakozni kell… Mi
erről a véleménye?

– Gondolja, hogy hagyná magát ezzel becsapni?

– Ó, minden bizonnyal, különösen, ha anyai gondossággal
fordul felé.

– Akkor bízza csak rám, majd én megnyugtatom. Meddig
szándékozik a házamban maradni?

– Legalább négy-hat hétig.

– Ismeri az áraimat?

– Nem.

– Száz dollár hetenként és személyenként.

Ennek során ismét kutakodó pillantással fürkészte a fiatalem-
ber arcát, aki fejbólintással jelezte, hogy az árat rendben lévőnek
találja.

– Az ár nem fog csökkenni, ha a fiatal hölgy később nélkülem
magára marad itt? – kérdezte.
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– Ellenkezőleg, ebben az esetben további ötszáz dollárt fogok
kérni. A fiatal hölgyek, akiket hirtelen itt hagynak, rendszerint
komoly kellemetlenségeket okoznak, és kitesznek annak a ve-
szélynek, hogy konfliktusba kerülök a rendőrséggel. Ezzel szem-
ben biztosan számíthat rá, hogy a hölgy többé az életben nem fog
találkozni önnel – folytatta gyorsan, amint megütközést vett észre
a fiatalember arcán. A lányok kezdetben tiltakoznak, de aztán
gyorsan megszelídülnek, az éhezés és különféle szerek megtörik
dafkeségüket, és ha egyszer már rátértek a pályára, többé már nem
elmélkednek azon, hogy van-e lehetőség a visszatérésre.

Hermann megelégedetten bólintott.

– Elfogadom a feltételeit, ha segít megtörni a fiatal hölgy el-
lenállást – válaszolta.

– Nagyon szívesen.

– Megkérdezhetném, hogy milyen módszert fog alkalmazni?

Madam Wards felemelkedett, odalépett a büfészekrényhez, és
az egyik fiókjából elővett egy vörös kecskebőrbe kötött köny-
vecskét, melyet átadott a fiatalembernek.

– Tanulmányozza, míg visszatérek! – mondta. Minden tudo-
mányom ebben a könyvben van, és a tapasztalataimról szerzett
feljegyzéseim is. Választhat a lehetőségek közül, mindegyik meg-
oldásra hajlandó vagyok, csak egyik hosszabb, a másik rövidebb
időt igényel a szükséges előkészületekhez.

Meghajolt, aztán kiment, Hermann lapozgatott a könyvben, és
tartalmát az utolsó oldalig figyelmesen tanulmányozta.

Gyakran, amint felpillantott, gonosz szemeiben démoni fény
villant. Azzal, amit olvasott, látszólag teljesen meg volt elégedve.

Eltelt egy félóra, mire madam Wards visszatért. A fiatalember
nyitva átnyújtotta neki a könyvet, mutatóujjával az egyik bekez-
désre mutatva, melynek sorai alá voltak húzva.
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– Gondoltam, hogy ezt a megoldást fogja választani – mondta
a matróna gonosz mosollyal ajkai körül. – Veszélytelen és bizton-
ságos.

– És a jelen esetben bizonyos mértékig szükségesnek is
mondható.

– Igaza van. Óhajtja, hogy a fiatal hölgyet azonnal felkészít-
sem erre?

– Szeretném, ha az ön szájából hallaná.

– Rendben van, meg lesz elégedve velem.

Madam Wards ezekkel a szavakkal visszatette a könyvet a
szekrénybe.

– Remélem, meg fogja érteni, hogy ez némi költséggel jár –
mondta némi szünet után.

– Örömmel megfizetem, ha gyorsan célba érhetek – vála-
szolta Hermann, miközben lornyonján keresztül az egyik fest-
ményt tanulmányozta. – Ha még ma lehetséges lenne…

– Ma már nem, de holnap este.

– Biztosan megígérheti ezt nekem?

– Persze.

– Rendben van, addig türelemmel leszek. Ha a lány lelkében
kétségek, és bizalmatlanság támadna, akkor a boros szekrényében
lévő palackokra hagyatkoznék, melyekről szintén szó van abban a
könyvben.

– Ne aggódjon! Ha valamire vállalkozok, akkor azt végre is
hajtom – válaszolta madam Wards, miközben az ajtóhoz közele-
dett. Szép, fiatal feleségének viszek egy kis frissítőt, maradjon itt,
míg visszatérek.

Távozott. Tiszteletre méltó szövetségese ismét letelepedett az
egyik fotelbe, és gondolataiba mélyedt. A gyalázatos terv sikeré-
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ben bízva megnyugodott, elegyengetve látta a céljához vezető
utat. Úgy érezte, elhárultak az utolsó akadályok.

Rózsika későbbi sorsára nem gondolt, mit is érdekelte őt az! A
lelketlen gazember már régen elveszítette önbecsülését, halott
lelkiismerete bírájaként nem tudta ismét felemelni.

Elmélkedéséből annak a fiatal hölgynek a belépése térítette
magához, akivel a folyosón találkozott. De mennyire más tekin-
tettel nézett most rá! A csábító mosoly eltűnt ajkairól, sötét sze-
meiből, melyek az előbb még elkötelezetten néztek rá, most lán-
goló pillantás érte. Odalépett a fotel mögé, lehajolt hozzá. Arcán
érezte forró leheletét.

– Ki az a fiatal hölgy, aki a kísérője? – kérdezte, és a hang-
ban, melyet megütött, rejtett fenyegetés volt érezhető.

Hermann dacosan fel akart ugrani, és megkérdezni, mi jogo-
sítja fel arra, hogy ilyen hangon beszéljen vele, de a lány izzó,
átható tekintetének hatására kénytelen volt lesütni szemeit, mert
képtelen volt elviselni.

– Nem a mennyasszonya? – folytatta a lány. – Válaszoljon
nekem, uram!

– Persze – mondta Hermann, egyre inkább összezavarodva. –
De mi készteti önt…

– Kérem, csak semmi kérdés! Az ember nem viszi a menny-
asszonyát egy ilyen házba. Vagy egyáltalán nem tudja, hogy mi-
lyen házban van?

– Hm, azt hiszem, hogy…

– Olyan, általánosságok mögé bújik, melyek itt mindennapo-
sak. Ön éppoly jól tudja, mint én magam, hogy milyen házban
vagyunk, és ha nem tudta volna, azonnal rá kellett volna jönnie,
amint belépett ebbe a helyiségbe. Egy tisztességes házban nincs
játékbarlang, ez önnek, egy kiélt alaknak tudnia kellene!

Hermann döbbenten nézett fel a lányra. Hogy merészel ez
ilyen szavakat használni vele szemben, ily módon sértegetni? Ki
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ez a nő, aki megengedheti magának, hogy így lépjen fel egy ven-
déggel szemben?

A lány leolvasta arcáról a gondolatait. Megvető vonások rán-
dultak ajkai körül, amint leült vele szemben ugyanabba a fotelbe,
melyben röviddel előtte madam Wards foglalt helyet.

– Nyugodtan panaszt tehet ellenem a madamnál – folytatta. –
Panaszának következményei azonban önt fogják érinteni, nem
engem. Madam tehet nekem némi szemrehányást, a zsémbeskedé-
séhez és szidalmaihoz már hozzászoktam. Sokkal jobb lenne, ha
kinyitná háza ajtaját, hogy kiszabadulhassak innen. De tényleg,
mihez is kezdhetnék odakint? Megvetés, szidalmazás és gúny,
amire számíthatok, ez előtt a ház előtt. Még csak három éve, hogy
ártatlan, virágzó hajadonként, szívem teli vidám reménységgel
elhagytam Európát, szép Németországomat, hogy betöltsek egy
nevelőnői állást, amire szerződést ígértek egy gazdag, tiszteletre
méltó családnál. Mennyi bánatot és nyomorúságot kellett átélnem
ez alatt a rövid idő alatt! A férfi, aki köztem és a gazdag család
között közvetített, egy gazember volt, hamis szerződést adott ne-
kem, és ennek a háznak a címét! Megérkeztem ide, éppúgy fo-
gadtak, mint ahogyan ma az ön mennyasszonyát fogadták, szívé-
lyes módon, de miután átléptem a küszöböt, fogollyá váltam, és az
is maradtam a mai napig. El kéne süllyednem szégyenemben, ha
meg kellene neveznem mindazt, amivel tekintet nélkül az egés-
zségemre, csapdába ejtettek. Nem is akarok visszaemlékezni a
küzdelemre ezzel a némberrel, és nyomorult eszközeire. Ha odaát
a túlvilágon van elégtétel, akkor ennek a sátánnak a kárhozat örök
kínját kell megélnie! Elestem, erőim elfogytak, elveszítettem ön-
becsülésemet és Istenbe vetett hitemet, és meggyűlöltem az egész
emberiséget. Árgusszemekkel őriztek, sötét helyiségbe zártak,
ahonnan egyetlen kiáltás sem hallatszott ki, és végül azt hitték,
hogy megszelídültem.

Hermann rémülten fel akart ugrani, azt gondolva, hogy egy
őrültet lát maga előtt, de a lány kis keze olyan hevesen markolta
meg a karját, hogy csak erővel tudott elfojtani egy fájdalmas ki-
áltást.
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Úgy érezte, a lány át akarja fúrni izzó szemeivel, és ebben az
átható tekintetben olyan mérhetetlen gyűlölet és bosszúvágy volt
felismerhető, hogy félelmében és döbbenetében kénytelen volt
meghunyászkodni.

– Maradjon! – folytatta rekedt hangon. – Ha tőrt akartam vol-
na döfni a szívébe, akkor már megtettem volna. Beletörődtem a
sorsomba, tudom, az én életem már odavan, és soha többé nem
fogom visszakapni azt, amitől megfosztottak. A szüleimet megöl-
hette a szégyen. Amióta elhagytam őket, soha többé nem hallot-
tam róluk. Ebből a házból hír nem jut ki, és éppígy üzenetek sem
jutnak be. Aki ide belép, és becsukódik mögötte ennek a pokolnak
az ajtaja, annak nyoma vész, élve van eltemetve. Különös dolgo-
kat éltem át az itt töltött évek alatt. Láttam a bűncselekményeket,
de nem fogom eltűrni, hogy a szép lány, aki önnel érkezett, kény-
telen legyen megosztani velem szomorú, döbbenetes sorsomat.

A fiatalembernek végre sikerült összeszednie magát, és ezzel
visszatért a bátorsága, dafkesége és szemtelensége.

– Mondja meg végre, mit akar! – szólalt meg gúnyos hangon.
– Mit érdekelnek engem a maga ügyei. Lehet, hogy érdekes a
történet, amit elmondott, de engem a legkevésbé sem érdekel.

– Nyomorult alak! – sziszegte a lány, Hermann karját még
jobban megszorítva. – Láttam az áldozatát, és mélységesen együtt
érzek vele. Megismétlem, nem fogom eltűrni, amit… Remélem
ért engem! Vádoljon csak be a sátánnál, akit megszerzett szövet-
ségesének. Semmit sem fog elérni vele, az az asszony fél tőlem!
Hajtsa csak végre a tervét, a tőröm meg fogja találni az utat a szí-
véhez!

Hermann megvonta a vállát. Nem tagadhatta, hogy a nő félel-
met keltett benne, de büszkesége nem engedte, hogy ki is mutassa
ezt a félelmet. Inkább a megvetés maszkja mögé rejtőzött.

– Úgy vélem, hogy az értelme hajótörést szenvedett – mondta
gúnyos hangon –, de bárhogyan is legyen, fenyegetése semmiféle
hatással sincs rám. Olyan lányt vesz védelmébe, aki egyáltalán
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nem tart igényt a védelmére. Az ő személyében azonnal egy
szentet ismerhet fel anélkül, hogy kutakodna…

– Azt hiszi, hogy félre tud vezetni? – vágott szavába a lány. –
Minden utat ismerek, melyen hazugság és gonoszság vándorolnak
vele szemben! Megismétlem, vigyázzon magára, éles szemekkel
fogom figyelni. Tarthat tőlem!

– És ha azért jöttem volna ide, hogy feleségül vegyem az ifjú
hölgyet? – igyekezett megenyhülni Hermann, kénytelenül belát-
ván, hogy ez a határozott nő veszélyes ellenfele lehet. – Ha tény-
leg…

– Megismétlem, uram, ilyen házba épeszű ember nem tér be a
mennyasszonyával! – mondta éles hangon a lány. Felemelkedett,
kihúzva magát fejét hátravetve állt előtte, izzó tekintettel nézve rá,
mintha ki akarná mutatni, hogy élet-halál harcra van felkészülve
vele szemben, küzdelemre, egy másik ember legdrágább kincsei,
becsülete, ártatlansága, önérzete és élete boldogsága érdekében.

– Emlékezzen a figyelmeztetésemre – fűzte hozzá. – Hagyja
el ezt a házat, amilyen hamar csak lehetséges!

Még egy fenyegető pillantást vetve rá távozott, magára hagyva
a fiatalembert, hogy elgondolkodjon figyelmeztetésén és fenye-
getésén.

Első pillanatban Hermann persze nyugtalanul érezte magát, de
aztán hamar visszanyerte bátorságát.

Született könnyelműsége, és a szerencse, mely mindeddig elkí-
sérte a veszélyes pályán, könnyedén átsegítették a fenyegetés mi-
atti aggodalmán, amiben csak egy ájult düh és hosszasan elfojtott
gyűlölet kitörését vélte felismerni.

A lány meg akarta félemlíteni, ez a napnál is világosabb, a fe-
nyegetésével semmi mást nem érhet el. Ha annyira ostoba lenne,
hogy hagyná magát megfélemlíteni, akkor a lány kétségtelenül
megnyerné a játékot – gondolta.
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Ugyan már, mit is kezdhetne vele, hiszen igen éles megfigye-
lés alatt áll, temperamentumának szenvedélyessége és bosszúvá-
gya, ami úrrá lett rajta, nem lehet ismeretlen madam Wards előtt.
Attól nem kell tartani, hogy felkeresheti Rózsikát, hogy figyel-
meztesse. Egyébként Hermann maga is szigorú felügyeletet akart
gyakorolni, most már megismerte ellenfelét ebben a házban, már
könnyedén védekezhetett ellene.

A kérdést, vajon tájékoztassa-e madam Wardst erről az inci-
densről, rövid megfontolás után „nem”-mel válaszolta meg, hi-
szen ezzel a lány előtt gyávának tűnne, és tovább ingerelné bosz-
szúszomját.

Ha meg tudja akadályozni ennek a kétségbeesett nőnek a talál-
kozását Rózsikával, minden más aggodalma megszűnhet. A fe-
nyegetésen, hogy tőre meg fogja találni a szívéhez vezető utat,
nevetnie kellett.

Madam Wards visszatértekor a fiatalurat ugyanolyan nyugodt
hangulatban találta, mint ahogyan magára hagyta.

– Előkészítettem – mondta. – Most már ön tegye meg a ma-
gáét.

– Hogyan fogadta? – kérdezte Hermann.

– Hát, hogy is mondjam, a fiatal hölgynek szenvedélyes tem-
peramentuma van, de hajlandó meghallgatni a megalapozott indo-
kokat.

– Akkor most megnyugodott?

– Már amennyire ez remélhető és várható volt.

– Ön most kitért az egyenes válasz elől.

– Semmi esetre sem, csak azt mondhatom, hogy első lépé-
semmel teljesen meg vagyok elégedve.

Hermann kutakodva nézett rá, az asszony olyan nyíltan fogadta
tekintetét, hogy nem hagyott semmi kétséget állítása őszinteségé-
vel kapcsolatban.
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– Tehát úgy gondolja, hogy az ügyet simán, különösebb ne-
hézségek nélkül rendezni tudjuk? – kérdezte.

– Igen, azt hiszem – válaszolta madam Wards határozott,
meggyőződött hangon. – A lány szereti önt, és ez a szerelem az ön
legjobb szövetségese. Tényleg nagyon határozott karaktere van, és
a tisztességet és ártatlanságot a legnagyobb erénynek tekinti. Ezen
a szirten minden próbálkozás zátonyra futna, ezért önnek különös
eszközökhöz kell folyamodnia. A személy helyes megítélése és a
körülmények alapján ön a legbiztosabb eljárást választotta, a leg-
csekélyebb aggályom sincs, hogy eredménytelen lenne.

A fiatalúr gondolataiba mélyedt, az asszony meggyőződése
teljes mértékben feledtette vele a korábbi aggodalmát.

– Annál jobb – válaszolta, magához térve elmélkedéséből. –
Én is el fogom játszani a szerepemet, és remélem, a komédia az
ön segítségével úgy fog sikerülni, ahogyan kívánom. Még valami,
madam. Attól nem tart, hogy a mennyasszonyomat figyelmeztetni
fogják?

– Ki által? – kérdezte madam Wards nyugodtan.

– Hm, több fiatal lány is van ebben a házban, akik valószí-
nűleg hasonló körülmények között kerültek ide.

– Ebben igaza van, de aggodalomra nincs semmi ok.

– Ne tegye túl magát ezen ilyen könnyedén.

– Jól ismerem az embereimet.

– Ezek a becsapott lányok elkeseredettek, bosszúszomjasak…

– Ebben igaza van, de csak a saját fajtájukon állnak bosszút.

– Amennyiben?

– Elégtételt látnak abban, ha sorstársnőt kapnak, derülnek ár-
tatlan testvérük esetén, és később szórakozást jelent számukra, ha
sorstársukat vigasztalhatják.

– Tapasztalatból mondja ezt?
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– Persze.

– Ennek ellenére tévedhet, madam. A bosszúvágy ön ellen is
irányulhat. Előfordulhat, hogy valamelyik hölgy kötelességének
érzi, hogy védelmébe vegye a mennyasszonyomat, és áthúzza a
terveinket.

Madam Wards döbbenten nézett a fiatalúrra.

– Talán már talált is bizonyítékot egy ilyen lehetőségre? –
kérdezte.

– Ezt nem állítom, azonban…

– Akkor ne aggódjon, és bízzon a tapasztalataimban.

Hermann elgondolkodva csóválta a fejét.

– Mindenesetre célszerű lenne távol tartani a mennyasszo-
nyomat ezektől a hölgyektől – mondta igen komoly, szinte utasító
hangon. – Már az öltözetük is gyanút kelthetne.

Sajátos, gonosz mosoly suhant végig erre madam Wards arcán.

– Ne gondolja, hogy a vendégeim kapcsolatba kerülhetnek a
hölgyeimmel – válaszolta gúnyos hangon. – Vannak olyan óvin-
tézkedések, melyek megakadályozzák az ilyen találkozásokat.
Természetesen önnek is figyelnie kell, a szemeim nem lehetnek
jelen mindenhol, a házam lakóit pedig nem zárhatom el az épület
elkülönített részébe. Támogatni fogom önt, az ifjú hölgyet gyak-
ran meg fogom látogatni, hogy elfoglaljam, és távol tartsam tőle
az unalmat. Ha este esetleg van kedve meglátogatni, derűs társa-
ságra találhat.

A fiatalúr bólintott, mintha azt akarná válaszolni, hogy szíve-
sen élni fog ezzel a meghívással, aztán elhagyta a játékszobát,
hogy visszavonuljon a számára kijelölt lakrészbe.

A kis hercegnő zokogva borult karjaiba, és szorosan átkarolta,
mintha attól tartana, hogy őt is elveszítheti, mint ahogyan az apját
elveszítette.
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A gazember magához szorította a szép, virágzó lányt, és igye-
kezett megvigasztalni és megnyugtatni.

– Látod, apád még mindig a régi – mondta Hermann szívé-
lyes, sajnálkozó hangon. A családjával szembeni haragját ilyen
gyorsan nem tudta leküzdeni, mert ez a harag mély gyökereket
eresztett. Madam Wards-nak beszámolt erről, és részletesebben
vázolta fel körülményeit, mint amennyire kedvemre lenne. El-
mondta neki, most már belátja, hogy kettőnket nem választhat el
egymástól, miután ilyen nehéz áldozatot hoztam érted és őérte, de
ennek ellenére nem tudna tiszta szívvel beleegyezni kapcsola-
tunkba, mivel gyűlöli az apámat, és ez a gyűlölet részben engem
is érint. Már ezért is ki akarja használni a kínálkozó alkalmat,
hogy továbbutazzon, ami véletlenül adódott számára. Madam
Wards értesítse őt, ha itt akarom megtartani veled az esküvőnket.
Ebben az esetben a tényt el fogja ismerni, és később elfogad vejé-
nek.

Rózsika tekintete mozdulatlanul meredt a cetlire, melyet
madam Wards adott át neki, és elutasítóan ingatta a fejét.

– Szomorú esküvői ünnepség lenne – válaszolta halkan. –
Mennyire másmilyennek képzeltem el ezt az ünnepséget!

– Azonban nem késlekedhetünk vele, a tisztességed megkö-
veteli, hogy feleségemként folytasd velem az utat.

– És madam Wards még azt is mondta, hogy akár négy-hat
hét is eltelhet, míg utazási alkalmat találnánk nyugat felé.

Hermann a vállát vonogatta. Hátat fordított a még mindig zo-
kogó lánynak, és az ablakhoz lépett. – Madam Wards ezt jobban
tudja, mint mi – válaszolta olyan őszinte, részvétteljes hangon,
hogy Rózsika lelkében nem ébredhetett fel a bizalmatlanság. –
Megígérte, azonnal szólni fog, ha nyugat felé induló társaság híre
a tudomására jut. Tanácsokkal és tevékenyen is támogatni fog
bennünket, és ahogyan eddig megismertem, azt hiszem, hogy
teljes mértékben megbízhatunk benne. Ez utóbbi szavainál kuta-
kodó tekintete lopva végigsuhant a lány sápadt arcán.
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– Azt mondta nekem, hogy az esküvői ünnepséghez nagy
előkészületekre nincs szükség, huszonnégy órán belül minden
szükségest el tud rendezni. Jobb is ez így, Rózsika. Remélem,
hogy az esküvő után hamarosan folytathatjuk utunkat, és utána
már senki sem léphet közénk.

A kis hercegnő felpillantott könnyektől nedves szemeivel, és
könyörgő tekintettel nézett rá. Látszott rajta, hogy nem tud meg-
barátkozni a gondolattal, hogy életének legszebb ünnepére ilyen
körülmények között kerüljön sor.

Hermann azonban minden ellenvetését el tudta hárítani, indo-
kaival szemben alapos okokat hozott fel, melyek helyességét a
lány kénytelen volt belátni, és a részvétteljes szeretet, melyet vő-
legénye oly ügyesen képes volt színlelni, elnyomták korábbi gya-
núját.

Az esti szürkület során megjelent madam Wards, hogy lefog-
lalja a lány gondolatait.

Mesélt neki az öregemberről, ugyanazt mondta el neki, amit
már Hermanntól is hallott, és apját annak beszédmódjában és
gesztikulálásaival olyan hűen idézte fel, hogy Rózsika a szégyen-
teljes csalást nem is sejthette, melynek áldozatává vált.

Hermann és az asszony egyesült igyekezete azt eredményezte,
hogy a teljesen összezavarodott lány hajlamossá vált kívánságaik-
ra, sikerült őt ráhangolni arra, hogy gyanútlanul besétáljon a csap-
dába, melynek gyalázatosságáról nemes gondolkodású lelkének
fogalma sem volt.

XXXII.

Konrád és a gyakornok gyors és szerencsés utazás után épség-
ben megérkeztek New-Yorkba. Megtudták, hogy a hajó, mely a
kis hercegnőt Amerikába hozta, az előző nap érkezett meg, és
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ugyanakkor arról is bizonyosságot szereztek, hogy Rózsika és a
bankár fia már szintén New-Yorkban vannak.

A hivatalnok, akihez közvetlenül a partraszállás után fordultak,
észre is vette a párt, emlékezett a fiatal hölgy öltözetére, és amint
tudomására jutott, hogy miért üldözik a két személyt, késedelem
nélkül nyilatkozott, hogy a fiatalurakat támogatni fogja felkutatá-
sukban. Nem titkolta, hogy ez a kutatás komoly nehézségekkel
fog járni. Elvetette Konrád javaslatát, hogy fogadókban és szállo-
dákban érdeklődjenek. Az volt a megalapozott véleménye, hogy a
gazember, ráadásul mivel már tudja, hogy üldözőbe vették, aligha
fog hotelben megszállni.

Megemlítette, hogy New-Yorkban vannak olyan házak, me-
lyekben körözött bűnözők menedékre lelnek. A rendőrség ezeket
a házakat csak akkor kutathatja át, ha meggyőző bizonyítékok
állnak rendelkezésére, hogy azok menekülőket fogadtak be.

Mindenekelőtt igyekezni kell, megtalálni a kocsist, aki a párt
szállította, de még akkor is, ha ez sikerülne, még mindig nem
bízhatnak a sikerben.

Konrád reszketett izgalmában és a türelmetlenségtől. Már attól
tartott, hogy Rózsikát soha többé nem látja viszont, vagy meg-
becstelenítve talál rá. Tekintettel Hermann jellemére, azt el sem
tudta képzelni, hogy feleségül venné őt.

A gyakornok ezzel szemben teljesen nyugodt maradt. Biza-
lommal volt a rendőrség körültekintő ügyessége iránt, és meg volt
győződve róla, hogy sikerülni fog, visszaszerezni a gazembertől
az ellopott pénzt, vagy legalább is annak egy részét.

A parton több személy is volt, akik emlékeztek a szép lányra,
de egyikük sem tudott felvilágosítást adni arról, hogy a jegyespár
merrefelé távozott.

– Menjünk a központba – fordult végül a hivatalnok
Wilhelmhez. Ott több ügynök áll rendelkezésre, akik támogatni
fognak bennünket. Kiküldjük őket, hogy keressék a kocsist, ő az
egyetlen, aki nyomra vezethet bennünket.
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– A fogadókban nem akar érdeklődni? – kérdezte a gyakor-
nok. – Az is lehet, hogy a gazember másfajta szálláslehetőség
címének hiányában mégiscsak valamelyik hotelben szállt meg.

– Az is meg fog történni – válaszolta a hivatalnok elgondol-
kodva. – Remélem, ma estig találunk valamit, ami támpontot je-
lenthet számunkra.

Elhagyták a partot. Bementek a városba, és minden újabb
perccel egyre fokozódott Konrád aggodalma, ami végül is igen
indokolt volt.

Rózsika közben beleegyezett, hogy kötelékére jegyesével az
egyház is áldását adja. Madam Wards virágokkal díszítette fel a
szobát, és megnyerő barátsággal gazdag ruhatárat bocsátott a szép
mennyasszony rendelkezésére. Még csillogó briliáns ékszerek
sem hiányoztak.

A kis hercegnő elutasította a barátságos ajánlatot. Azt vála-
szolta, hogy a ruha, amit visel, erre a célra elég elegáns, annál is
inkább, mivel madam Wardson kívül más tanúk nem lesznek je-
len.

Hermann egyetértett vele, jóllehet felajánlotta, hogy megvásá-
rolja neki az értékes mennyasszonyi ékszereket, ha így kívánja.
Azt mondta továbbá, hogy bármilyen ruhában kedves és drága a
számára, és egy pompás öltözet sem növelné tovább elbűvölő
szépségét.

Minél inkább közeledett az óra, amikor majd sor kerül a szer-
tartásra, annál súlyosabb nyomás nehezedett Rózsika lelkére.

Maga sem tudta, mi nyugtalanítja és kelt benne aggodalmat, és
teszi lehetetlenné számára, hogy derűvel nézzen elébe élete leg-
szebb órájának. Úgy vélte, hogy minden mennyasszony átéli ezt a
nyomasztó érzést, és nem fontolgatta tovább ennek okát. Hermann
szeretetet és jóságot tanúsított iránta, ha kétkedett volna érzelmei-
nek őszinteségében, az vétek lett volna vőlegénye szerelme ellen.
Madam Wards önzetlen, áldozatkész barátságot tanúsított iránta.
Most már azokat az okokat is indokoltnak tartotta, melyek apját
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utazásának haladéktalan folytatására késztették. Végül is szerette
a vőlegényét, és az esküvő mindörökre hozzá láncolja. Akkor
miért nem képes tiszta szívből örülni annak, hogy ez a felbontha-
tatlan kötelék most végre létre fog jönni?

A kérdést nem tudta megválaszolni. Abban reménykedett,
hogy ez a szorongató, félelmet keltő érzés az örömnek fog teret
adni, miután megtörtént az esküvő.

Madam Wards kisebb ünnepi ebédet szervezett az új házasok
számára. Őt is meghívták vendégként, és volt olyan kedves, hogy
el is fogadta a meghívást.

A kis hercegnő lesütötte a szempilláit, tekintete csak futólag
súrolta a tiszteletre méltó aggastyánt, aki Isten szolgájaként állt
előtte, és kenetteljes hangon megkezdte a ceremóniát.

Talán ha élesen megfigyeli, észrevette volna, hogy ennek az
embernek a szélhámos arckifejezése nehezen harmonizált a hiva-
tásával, talán döbbent gyanú merült volna fel lelkében, ha tekin-
tete találkozik gonosz szemeivel. Így azonban csak a hangját hal-
lotta, ami nem keltett gyanút benne, és amint elhangzott a döntő
„igen”, úgy vélte, hogy megszűnt a gonosz varázslat, melynek
hatására elveszítette derűjét.

A lelkész kimondta az áldást, és gyorsan távozott, Hermann
meghívását egy pohár borra elutasította.

Madam Wards közben a fiatalasszonyt bevezette a szobába,
ahol az ünnepi ebéd meg volt terítve. Meleg, szívélyes hangon
boldog, áldott jövőt kívánt neki, mire Rózsika mélyen meghatód-
va karjaiba zárta és könnyes szemekkel megköszönte a barátságot,
amit megtalálni vélt ebben a házban.

Igen, ekkor tényleg boldog volt, elérte vágyainak célját, és
megszűnt minden korábbi kétsége és aggodalma.

Boldog mosollyal kortyolgatott a pohárból, amit Hermann
töltött neki, és derűsen koccintott madam Wars-szal, aki kifejezte
örömét, hogy a szép fiatalasszonyban egy egész életre szóló ba-
rátnőre lelt.
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– Hogyan is felejthetném el önnek a barátságot, mellyel befo-
gadott a házába! – válaszolta Rózsika, miközben kezet nyújtott az
idős hölgynek. – Gyalázatos hálátlanság lenne, ha erről valaha is
megfeledkeznék.

Madam Wards elégedetten bólintott, megszorítva a fiatalasz-
szony kezét, miközben lopott pillantással felszólította Hermannt,
hogy ismét töltse meg a kiürült poharakat.

– Remélem, a továbbiakban is meg lesznek elégedve velem
mindaddig, míg fedelem alatt időznek – mondta sajátos mosollyal.
Ami rajtam múlik, minden bizonnyal teljesülni fog, hogy kelle-
messé tegyem tartózkodásukat a házamban.

– Ami remélem, nem fog sokáig tartani – válaszolta
Hermann.

– Kár, hogy azt kell kívánnunk, hogy mihamarabb elutazza-
nak – sóhajtott fel madam Wards, borúsan ingatva a fejét. – Mi-
lyen szívesen látnám itt önöket még igen sokáig! Az apa mögött
persze hátrébb kell húzódnom, és barátnőként csak azt kívánha-
tom, hogy mihamarabb viszontláthassa apját, a derék öregurat!
Mennyire vágyódott a gyermeke után!

– Hamarosan viszontlátjuk – mondta Hermann, átkarolva fi-
atal feleségét. – Amint alkalom adódik az utazásra, azonnal sietni
fogunk hozzá.

Madam Wards felemelkedett ültéből.

– Mindaddig, míg ez megtörténik, a vendégeim lesznek –
válaszolta még egyszer kezet nyújtva a kis hercegnőnek. – Kívá-
nom, hogy jól érezzék magukat a házamban.

Barátságosan biccentett kettejük felé. Ismét a szinte gonosz
mosoly játszadozott ajkai körül, miközben látszólag jóhiszemű
részvéttel tekintett a fiatalasszony szemibe.

Aztán távozott, és Hermann becsukta mögötte az ajtót. Átka-
rolta és megcsókolta elbűvölő feleségét, és Rózsika szorosan és
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bensőségesen hozzásimult, mintha valami veszély közeledtét
érezné, és védelmet, segítséget keresne.

Hermann a karjaiba zárta, és elindult vele a lakószobát a háló-
szobával összekötő ajtó felé.

Sötét, izzó pír öntötte el Rózsika arcát egészen a halántékáig,
és szinte akaratlanul, dermedten megtorpant, mintha nem akarna
tovább menni vele, és amint megállva felpillantott Hermannra,
megrémült a szemeiben fellobbanó emésztő parázstól. Ő pedig
szinte erőszakkal tovább vonszolta magával. Reszkető kezekkel
kinyitotta az ajtót, hogy a következő pillanatban döbbenten visz-
szahőköljön, annak a lánynak a fenyegető alakja előtt, aki előző
nap megfenyegette.

A szoba küszöbén állt. A gyertyák fénye megvilágította sápadt,
haragos arcát, melyről ma teljes mértékben hiányzott a smink.

Rózsika is rémülten visszalépett. Ez volt az első alkalom, hogy
találkozott ezzel a lánnyal, akinek fenyegető, ellenséges tartása
félelmet keltett benne.

Hermann gyorsan összeszedte magát.

– Maga meg mit keres itt? – kérdezte dacosan. – Mi jogosítja
fel arra, hogy behatoljon a lakásomba?

– Az a jog, mely minden embert feljogosít arra, hogy lelep-
lezzen egy gazembert – válaszolta a lány olyan határozott, min-
dent eldöntő hangon, hogy Rózsika kénytelen volt döbbenten
ránézni férjére, aggodalommal sejtve, hogy most a „gazember”
leleplezése következik. – Ez a nyomorult alak átverte önt – fordult
a lány a kis hercegnőhöz. – Önnek fogalma sincs róla, hogy mi-
lyen házban tartózkodik…

– Ez a némber teljesen megőrült – vágott szavába Hermann
metsző hangon. – Azonnal hívni fogom madam Wardst.

– Itt marad! – kiáltott rá a lány, elállva útját. – Végig fogja
hallgatni, amit követelek magától. – Kisasszony, ne gondolja,
hogy jogszerű felesége ennek a férfinek. Nem pap adta az egyház
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áldását önökre, hanem madam Wards egyik alattvalója. Egy nyo-
morult bűnöző vállalta magára a lelkész szerepét ebben gaztett-
ben!

Rózsika döbbenten vonta ki karját Hermann karjából, aki
dühtől reszketve, izzó szemekkel meredt a lányra, mint egy a föld
alól felbukkanó rémképre.

– Ez igen súlyos vád – szólalt meg Rózsika reszkető hangon,
és az ő szemei is döbbenten meredtek a vádló sápadt arcára. – Jaj
nekem, ha ezt ön be tudja bizonyítani, és jaj önnek, ha erre nem
képes.

– Azt, hogy képes vagyok rá, ez az ember jól tudja – vála-
szolta a lány, haragos pillantást vetve a fiatalemberre. Semmi
földi hatalom nem tud visszatartani, hogy megtegyem, ha nem
hajlandó teljesíteni a követelésemet, amit igen könnyen megtehet,
hiszen az aranyaiért a gyalázatos vénasszony bármire hajlandó
ebben a házban, aranyakért mindkettőnk számára meg fognak
nyílni börtönünk ajtajai. Ki kell, hogy vezessen bennünket innen,
és adnia kell annyi pénzt, hogy nélküle vissza tudjunk térni Euró-
pába. Ha ezt megteszi, hallgatni fogok. Ha nem teszi meg, meg
fogom ölni azok szemei előtt, akik…

– Kifelé ezzel az őrülttel! – kiáltott fel Hermann, képtelen lé-
vén tovább uralkodni magán, és már rá akart rontani a lányra, de
Rózsika hirtelen közéjük lépett. Ismét felébredt lelkében a régi
bizalmatlanság. Ennek a lánynak a határozott, biztonságos fellé-
pése, ahogyan vádat emelt, és ezzel szemben Hermann idegessé-
ge, feltámadt dühe és nyilvánvaló igyekezete, hogy akár erőszak-
kal is megakadályozza a további leleplezést, egyesülve az utóbbi
napok csalódásainak emlékével, igazolták gyanúját.

Ilyen gyorsan azonban mindennek ellenére mégsem tudott hin-
ni ennek az embernek a romlottságában, akit megajándékozott
szerelmével és bizalmával, minden gondolatával és érzelmével
felé fordulva. Ilyen romlottságot el sem tudott képzelni. Tiszta
lelke elborzadt, képtelen volt hinni ekkora csalásban és aljasság-
ban.
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– Bizonyítsa be a vádjait – mondta magára kényszerített nyu-
galommal. – Magyarázza meg nekem, milyen házban vagyunk!
Mindaddig, míg tartozik nekem a bizonyítékokkal, kénytelen va-
gyok őrültnek, vagy rágalmazónak tartani.

– Meg fogom tenni, ha… Álljon meg uram, egy lépést se to-
vább!

A lány egy gyors mozdulattal félretolta Rózsikát, de ugyanab-
ban a pillanatban Hermann egy vérszomjas tigris vadságával ron-
tott rá.

Szikár kezeivel a nyaka után kapott, de a lány fürgén félreug-
rott. Hermann dühödt ordítással megismételte támadását, de a
következő pillanatban a szívéhez kapva hátratántorodott, és lero-
gyott a szőnyegre.

Mindez egy rövid pillanat műve volt. Rózsika még fel sem
fogta, mindez hogyan történt, de ekkor észrevette a tőr véres pen-
géjét, melynek markolatát a lány még mindig a kezében szorította.

– Meggyilkolta őt! – kiáltott fel vad fájdalommal, de aztán
elnémult, látván a lány bosszúszomjas pillantását, aki gyorsan
megragadta a kezét, és maga után vonszolta a lakószobába.

– Maradjon csendben – suttogta remegő hangon. – Bár a fa-
lak olyan vastagok ebben a házban, hogy még egy hangos kiáltást
sem eresztenek át, az viszont mégiscsak lehetséges, hogy a vén-
asszony odakint hallgatózott, hogy kifürkéssze, mi történik ide-
bent. És ebben az esetben, szegény gyermekem, ön menthetetlenül
el lenne veszve.

Rózsika erőszakkal ki akarta szabadítani magát, hogy vissza-
térjen a sebesülthöz, de ez nem sikerült neki. A lány arra
kényszerítette, hogy kövesse.

– Amit elmondtam önnek, és amivel azt a gazembert vádol-
tam, valós tényeken alapszik – folytatta, miközben a vérrel szeny-
nyezett tőrt undorodva a tálakkal, palackokkal és poharakkal gaz-
dagon megrakott asztalra dobta. – Figyelmeztettem őt, de nem
hallgatott a figyelmeztetésemre, a fenyegetésem sem vette komo-
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lyan, ennek meg is lett a következménye, ahogyan előre jeleztem
neki. Ne törődjön vele! Meghalt, és meg sem érdemli, hogy köny-
nyeket hullajtson érte. Évekkel ezelőtt én is ártatlanul érkeztem
ebbe a házba, engem is megtévesztő ígéretekkel csábítottak ide, és
el tudja képzelni, hogy mi lett itt belőlem?

Rémülten és félelemmel hallgatta Rózsika a lányt. Felsejlett
benne, hogy kérdését döbbenetes leleplezések fogják követni, de
amit végül megtudott, messze felülmúlta minden félelmét. Arcát
két kezébe temette, de a döbbenetes, elborzadást keltő képek,
melyeket a lány felvázolt neki, igazolták a tettét. Gyakran fel akart
ugrani ültéből, hogy odakiáltsa, mindez hazugság, egy őrült agy-
rémei, lehetetlen, hogy emberi szív ennyi gonoszságot, bűnt és
elvetemültséget rejtsen, és különösen madam Wardst tartja képte-
lennek ennyi gyalázatra.

A lány közlései azonban világosan mutatták a valóság jeleit,
Rózsika nem tudott fellépni velük szemben, annál inkább is, mivel
korábbi bizalmatlansága a meggyilkolttal szemben borzalmas
alapot képeztek.

Most már belátta, milyen ostoba volt, hogy elhitte Hermann
indokait, melyekkel apja továbbutazását igyekezett megmagya-
rázni. Egyre világosabbá vált számára, hogy a férfi, akire rábízta
legdrágább javait, egy gazember volt.

– Most már tudja, hogy hová került – zárta be közléseit a
lány. Többé már nem fog kételkedni vádjaim igazságában. Meg-
pillantottam önt tegnap, amikor megérkezett, vonzalmat éreztem
ön iránt, tudtam, hogy milyen sors vár itt önre, és elhatároztam,
hogy megmentem.

– És mégis milyen sors várt itt rám? – kérdezte Rózsika, egy-
re fokozódó döbbenettel.

– A gazember néhány hét múlva elhagyta volna, ön pedig fo-
golyként maradt volna itt, a sátán rabszolgájaként, akit barátnőjé-
nek nevez. Már elmondtam, milyen eszközökkel rendelkezik ez a
némber, hogy elérje céljait, és milyen gonoszsággal tiporja porba
az erényt, ártatlanságot és tisztességet. Csak a halál menthette
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volna meg ennek a sátánnak az erőszakosságától, de a könyörtelen
halál megóvja azokat, akik vágynak rá, és…

– Nincs semmi lehetőség menekülésre ebből a házból? – szólt
közbe Rózsika reszketve félelmében –, és nem lett volna lehetsé-
ges, más módon figyelmeztetni és védelmezni engem?

– Nem volt más megoldás – válaszolta a lány, borús voná-
sokkal ajkai körül. A keserűség, megvetés és izzó gyűlölet voná-
sai voltak ezek. – Ha lett volna rá lehetőségem, figyelmeztettem
volna, de a vénasszony árgus szemekkel figyelt engem. Rajta
kívül senki sem közelíthette meg ezeket a szobákat, és ön éppúgy
megfigyelés alatt állt, mint mi, a többi fiatal lány ebben a házban.
Csak egy részét hallottam a vőlegénye és a vénasszony közötti
megbeszélésnek, de amit hallottam, elég volt számomra a felisme-
réshez, hogy ön el van veszve, ha nem húzom át ennek a csőcse-
léknek a gyalázatos tervét. Erős meghűlésre hivatkozva engedélyt
kértem, hogy ma a szobámban maradhassak, és a házasságkötés
közben sikerült besurrannom a hálószobájába, ahol felkészültem a
döntő pillanatra. Ha az asszony tudná, hogy mi történt itt, erő-
szakkal behatolna, engem megkorbácsolnának, a holttest nyomta-
lanul eltűnne, ön pedig egy sötét cellában temethetné el utolsó
reményeit.

– Ekkora hatalma van ennek a nőnek? – kérdezte Rózsika, si-
kertelenül igyekezvén, összeszedni magát. – És mi fog történni
holnap? Ó, istenem, úgy érzem, menten megőrülök. Hermann
holtteste, a félelmem ettől a nőtől, ó, kérem, mentsen meg engem!
Hiszen ön is üldözött, miattam bűncselekményt követett el, ami
vérpadra juttathatja! – Lázas izgatottsággal felállt, ellenállhatatlan
erő arra késztette, hogy a hálószobába siessen, de a hullára gon-
dolva megtorpant.

– Mit ér nekem az életem – válaszolta a lány keserű hangon.
– Bűnhődhetek a vétkemért, a haláltól való félelem nem tartott
volna vissza, hogy tőrt döfjek annak a gazembernek az álnok szí-
vébe! Az élet minden értelmét elveszítette számomra, eltaszítom
magamtól, mint egy felesleges terhet. Különben biztosak lehetünk
abban, hogy a vénasszony az esetről nem fog feljelentést tenni a
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rendőrségen, nehogy ő maga is konfliktusba keveredjen. A szolgái
el fogják tüntetni a holttestet, és minden későbbi kutatás a nyom-
talanul eltűnt személy után eredménytelen lesz. Most inkább azt
fontoljuk meg, hogyan juthatunk ki ebből a házból. Remélem, a
gazembernél találunk elég pénzt, ami elegendő lesz Európába
visszatérésünkhöz. Utjaink aztán elválnak, ön visszatér a hozzá-
tartozóihoz, én pedig megpróbálom kétkezi munkával fenntartani
magam.

Zavartan, kábultan, gondolatain uralkodni képtelenül ült ott
Rózsika, merev tekintettel nézve a lányra, és csodálkozott volna
bátorságán és nyugalmán, ha a félelem, rémület és döbbenet nem
tették volna képtelenné minden más érzelemre.

– Csak egyetlen lehetséges út van – folytatta a lány. – Nehéz
és veszélyektől sem mentes, de azt hiszem, hogy ön is előnyben
részesíti a halált a szégyennel szemben.

– Természetesen!

– Rendben. Az anyagból, amit itt találunk, kötelet, vagy még
inkább kötéllétrát kell készítenünk, és az ablakon át le kell eresz-
kednünk a kertbe. A házon keresztül nem juthatunk ki, a lefelé
vezető valamennyi ajtó be van zárva, a vénasszony pedig sohasem
válik meg a kulcsoktól. Ha valaki szeretne bejutni, ő maga megy
beengedni. A kertbe jutva igyekeznünk kell átjutni a több helyen
is romos falon, ami remélhetően megkönnyíti próbálkozásunkat.
Készen áll arra, hogy kövessen engem ezen az úton?

– Gondolkodás nélkül – válaszolta Rózsika határozottan.

– Akkor lássunk munkához – mondta a lány sajátos, szinte
aggodalmat keltő nyugalommal, az egyik függönyhöz lépve, és
leeresztette annak zsinórját.

A kis hercegnő még egyszer félénk pillantást vetett a szomszé-
dos szoba felé, majd kezével gyorsan néhányszor végigsimított
homlokán, és követte védelmezője példáját, aki nagy igyekezettel
gyűjtögette a merész tervéhez használható anyagokat.
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Ugyanebben az órában három férfi kopogtatott bebocsátást
kérve a ház bejárati ajtaján, és mivel a kopogás a ház titkait isme-
rő vendégre emlékeztetett, madam Wards aggodalom nélkül ki-
nyitotta az ajtót.

Konrád, Wilhelm és egy nyomozó léptek be, és mivel madam
Wards egyiküket sem ismerte, az első két idegenben aranymada-
rakat vélt felismerni, akik alig várják, hogy megfosszák őket
aranytollaiktól. Bekísérte őket az ebédlőbe, ahol ifjú hölgyek vár-
ták, majd a zöld asztalhoz kísérték a vendégeket. A nyomozó
alighogy fel ismerte, hogy az ott ülő társaságban csak két férfi
foglalt helyet, máris utasította a gyakornokot, hogy zárja be az
ajtót, és lőjön le mindenkit, aki megpróbál távozni a szobából.

A hölgyek rémülten felkiáltottak, a férfiak dühödten felugrot-
tak, és kabátjuk zsebe felé nyúltak revolvereikért. Madam Wards
az egyik sarokba igyekezett, és már nyújtotta a karját, hogy meg-
ragadja a plafonról lógó vörös zsinórt, de a nyomozó a nála lévő
bottal heves ütést mért a kezére.

A következő pillanatban az ügynök már ott állt a zsinór előtt,
győzedelmes képpel nézve az asszonyra, aki fenyegető, ellenséges
tartással, szinte élet-halál küzdelemre felkészülve állt előtte.

– Mindenekelőtt felhívom a figyelmüket arra, hogy a ház
előtt várakozó embereim utasítást kaptak arra, hogy az első lövés-
nél erőszakkal törjék be az ajtót – mondta. – Egyébként amint
látják, mindhárman jól fel vagyunk fegyverezve, és az első két
golyó fegyvereinkből, uraim, olyan biztosan találni fognak, mint
ahogyan itt állok önök előtt. Ha ezt akarják, kezdjék el a harcot,
ami kétségtelenül az életükbe fog kerülni. Ne gondolják, hogy
felkészületlenül lépek be egy ilyen házba! Ismerem az ilyen zsinó-
rok jelentését, különben meg nem vagyok híve a homályban vívott
küzdelemnek.

Ez utóbbi szavakat madam Wardshoz intézte, aki eddigre ösz-
szeszedte magát, és kihívó hangon megszólalt:
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– Mit keresnek itt? – kérdezte, tettestársait jelentőségteljes
pillantással figyelmeztetve, hogy maradjanak békén. – Önnek
semmi joga sincs behatolni a házamba!

– Amit keresek, remélem, meg is fogom találni – válaszolta a
nyomozó nyugodtan, miközben kísérői a jelenlévők minden moz-
dulatára figyeltek. – Ön tegnap idegeneket fogadott be.

– Ezt ilyen pontosan tudja? – kérdezte madam Wards gúnyo-
san.

– Igen, a kocsistól tudtam meg, aki a vendégeket ide hozta, és
semmi okom sincs rá, hogy állításában kételkedjek.

– Nos, a helyzet az, hogy ezek a vendégek már tegnap este
elhagyták a házamat – mondta az asszony dacosan, de a nyomozó
gúnyos mosolya igazolta számára, hogy jól tudja, mire tartsa ezt a
választ.

– Ilyen gyorsan nem szokták elhagyni a vendégek a házát,
akik ide betérnek – válaszolta kimért hangon. – Bauerband úr, ne
tévessze szem elől a szőke szakálas fickót, a legcsekélyebb gya-
nús mozdulat esetén lője le, a felelősséget vállalom!

– Mivel Konrád nem tudott angolul, amire a nyomozó nem
gondolt ebben a pillanatban, a gyakornok lefordította szavait, és
lázas izgalmában a fiatalember nem gondolkodott volna, hogy
azonnal végrehajtsa a parancsot, ha az érintett erre okot adott vol-
na.

Madam Wards egy pillantással ismét nyugalomra intette alatt-
valóit, majd igen határozott hangon megismételte, hogy a vendé-
gei huszonnégy órával ezelőtt elutaztak.

– Kénytelen lesz elviselni, hogy ebben mindaddig kételked-
jek, míg erről meg nem győződtem – válaszolta a nyomozó, meg-
őrizve nyugalmát. – Embereimet kénytelen lesz beengedni, és
lehetővé teszi a házkutatást.

– Soha! – kiáltott fel dühödten az asszony. – Semmit sem en-
gedek meg, amire a hivatala nem jogosítja fel!
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– Majd meglátjuk!

– Ezekkel a szavakkal a nyomozó megragadva madam Wards
karját, maga előtt terelve az ajtó felé kényszerítette, kísérőinek
határozott hangon parancsot adva, hogy minden utasítását ponto-
san hajtsák végre, a következményektől nem kell tartaniuk.

– Kinyitja, vagy sem? – kérdezte az asszonyt a szoba küszö-
béhez érve, aki ugyanolyan határozott hangon megtagadta ezt, de
a „nem” alig hagyta el ajkát, amikor odakintről vadul bekopogtak.

– A nyomozó az ajtóhoz lépett, madam Wardst magával von-
szolva.

– Mi van? – kiáltotta.

– A kert felőli oldalon az egyik ablakból menekülni próbál-
nak – hangzott a válasz.

– Három ember másszon át a kerítésen, és a kertben várjanak
a menekülőkre! – kiáltotta a nyomozó. – Az összes többi ide hoz-
zám. – Most ide a kulcsot, madam, vagy erőszakkal fogom elven-
ni. A tréfának vége, komolyra fordult a helyzet!

Madam Wards még mindig ellenkezett, de a nyomozó rövid
eljáráshoz folyamodott. Miközben átkarolva szorosan lefogta,
másik kezével átkutatta a zsebeit, és nemsokára már nyitva is volt
az ajtó. Négy nyomozó megszállta a játékszobát, két másik, Kon-
ráddal és Wilhelmmel az ügynököt kísérték, aki gyorsan elindult
felfelé a lépcsőn.

Felérve az emeletre, Konrád rémülten Rózsika nevét kiáltozta,
amire egy alig hallható hang válaszolt, de ez a kiáltás elég volt
ahhoz, hogy megmentői tudják, merre kell keresniük.

Rögtön ezt követően kinyílt az egyik ajtó, és égő gyertyával a
kezében Rózsika rohant ki barátai felé, és Konrád karjaiba omolva
elvesztette eszméletét.

Wilhelm és a nyomozó besiettek a szobába, megtalálták
Hermann holttestét, és mellette a lányt, aki meggyilkolta a gaz-
embert.
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A lány nyugodtan, félelem nélkül mondta el tettének okát, és
leleplezése feljogosította a nyomozót, hogy ne csak őt, és madam
Wardst, hanem a ház összes többi lakóját is letartóztassa.

A letartóztatottak között volt az az alak is, aki eljátszotta a lel-
kész szerepét. Rózsika fel sem ismerte, de ő maga szemtelenül
eldicsekedett becstelen tettével, és a felelősséget madam Wardsra
hárította, akinek ő csak eszköze volt.

Érzelmeitől elragadtatva szorosan és bensőségesen szorította
magához Konrád a megmentettet, és számtalanszor megcsókolta.
Rózsika, megborzongva a szakadéktól, mely előtt állt, és melynek
rémítő valósága most vált teljesen világossá előtte, hagyta min-
dezt megtörténni. A szerelem, mely mindig is ott lappangott szí-
vében, ismét felébredt, és illatos láncaival egy életre szólóan
egymáshoz láncolta a két szívet.

Miközben Rózsika beszámolt megmentőjének az utóbbi hetek
eseményeiről, és Konrád elmondta neki, hogy apját felmentették,
Wilhelm átkutatta a halott zsebeit és csomagjait. A bankártól el-
tulajdonított értékpapírok mellett jelentős mennyiségű aranyat és
bankjegyet talált. Mindezeket magához vette, hogy visszajuttassa
jogos tulajdonosának.

Rózsika könnyes szemekkel vett búcsút a lánytól, aki bátran
nézett szembe a sorssal. A gyilkosság következményeivel kap-
csolatban a nyomozó megnyugtatta. Tekintettel a tett körülmé-
nyeire, nem fog súlyos büntetésben részesülni.

Rózsika kérlelte, hogy büntetésének letöltése után jöjjön el
hozzá, és a lány megígérte, hogy elfogadja a meghívást. Ezt kö-
vetően valamennyien elhagyták a házat, ahol csak a holttest ma-
radt hátra. Temetéséről a nyomozó fog gondoskodni Wilhelm
ezzel kapcsolatos kívánságainak megfelelően.

Madam Wards, akit életfogytiglani börtönbüntetésre ítéltek,
Rózsikát soha többé nem látta.
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XXXIII.

Ahogyan Theodor Bauerband a gyakornok elutazásának napján
sejtette, úgy is történt.

Miután a könyvelő elkészítette a mérleget, kiderült, hogy a
büszke bankár hirtelen koldus lett, akinek aligha maradt annyi
fedezete, hogy kielégíthesse hitelezői követeléseit.

Senki sem tudja, ki hozta elsőként nyilvánosságra a történte-
ket, de tény, hogy már néhány napon belül mindenki a korábban
tekintélynek örvendő bankház közeli csődjéről beszélt.

A lovagi birtok tulajdonosának hirtelen, nyomtalan eltűnése,
Fanny letartóztatása, és a felismerés, hogy utóbbi a kalandor húga
volt, Hermann szökése, amiről sötét feltételezések keringtek a
publikum köreiben, mindez hozzájárult ahhoz, hogy igazolt le-
gyen a közvélemény kíméletlen ítélete, és csak nagyon kevesen
voltak, akik együttérzést tanúsítottak a bankár iránt. Bátran állít-
ható volt, hogy ez a néhány ember Mathias Bauerband, Eleonore,
a kis nyugdíjas és a könyvelő személyére korlátozódott, hiszen
barátai sohasem voltak a bankárnak, és még maga madam
Bauerband, született von Wurzer is, csupán szemrehányásokkal és
vádakkal illette szerencsétlen férjét.

Az egykor oltár előtt tett esküt hirtelen elfelejtette, nem volt
férje segítségére a súlyos teher elviselésében, amit a sors szabott
ki rá. Szemére vetette, hogy nem hallgatott a figyelmeztetésére,
egy szélhámost ajándékozott meg bizalmával, és ennek a szélhá-
mosnak a kedvéért áthúzta az ő kiváló terveit, melyek milliomossá
tehették volna, és kitüntetésekkel, címekkel halmozták volna el.

Mit segített, hogy igyekezett igazolni magát? Erre nem is volt
képes. Szellemi ereje megtört, és a legalaposabb indokok sem
találtak volna úgysem megértésre az elkeseredett, érzéketlen asz-
szonynál, akinek hirtelen eszébe jutott, hogy egy nemesi rokoná-
nak már hosszabb idő óta tartozik egy látogatással, így elutazott
anélkül, hogy hallgatott volna Eleonora kérésére, és úgy köszönt
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el a férjétől, hogy világosan kiderült szívtelensége, ezért Theodor
Bauerband sajnálkozás nélkül hagyta eltávozni.

És ekkor, miután már a felesége is elhagyta a hajótörést szen-
vedett roncsot, minden a bankárra zuhant.

A hitelezők pénzüket követelték, a Wollheim megbízásából
felvásárolt földek korábbi tulajdonosai a foglaló megfizetését és
tőkéjük garantálását követelték, Wollheim váltóinak tulajdonosai
fedezetért szorongatták. Mindenki elsőként akarta megmenteni a
magáét, senki sem akart türelemmel lenni addig, míg az adós be-
vonja kintlévőségeit.

Eleonora bebizonyította ezekben a nehéz napokban, hogy apja
mennyire tévedett vele kapcsolatban, amikor azt állította, hogy
hiányzik belőle a gyermeki szeretet.

Nem tágított mellőle, ott ült vele az irodában vigasztalva és
bátorítva őt, amikor a kétségbeesés magával akarta ragadni.

Ébren tartotta benne a reményt, hogy a gyakornoknak sikerülni
fog levadászni a szökevénytől, amit ellopott, és ahányszor csak
erről a témáról szó esett, apja a szavaiból, sötét szemeinek csillo-
gásából felismerhette, hogy erős, bensőséges szerelem eresztett
gyökeret szívében a fiatalember iránt.

Beier nyugdíjas szintén hűséges, őszinte barátnak bizonyult.

Az öreg könyvelővel együtt, akinek tetterejét a sors súlyos, vá-
ratlan csapása megbénította, igyekezett megnyugtatni a hitelező-
ket. Fáradozást és időt nem kímélve igyekezett a legnehezebb
gondokat elhárítani a mélyen megtört embertől, de fáradozásai
eredménytelenek voltak az önzéssel szembeni küzdelemben, mely
a legcsekélyebb áldozatra sem volt hajlandó a mindeddig közbe-
csülésnek örvendő, jóhiszemű ember megmentésére, akire pusz-
tulás várt a szégyen és elszegényedés miatt.

Theodor Bauerband nemsokára kénytelen volt kifizetéseit leál-
lítani, a hitelezők köreikből csődgondnokot neveztek ki, akinek
feladata volt az üzlet likvidálása és a követelések folyamatos tör-
lesztése.
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A bankár visszavonult a magánlakásába, szakított a külvilág-
gal, a lányán és a nyugdíjason kívül senkit sem akart látni, azon-
ban bármekkorát is vétkezett ellene a felesége és a fia, egyetlen
szóval sem vádolta őket, neveiket sohasem ejtette ki, említést sem
tett róluk, mindketten holtnak és elfelejtettnek tűntek számára.

Mathias Bauerband meg akarta látogatni, de elutasította. A lá-
nyától megtudta, hogy a festő állapota javulóban van, és Mathias
mester a fia szégyene és gyalázatos vége miatt mélyen megtört.

A hír alig keltette fel érdeklődését, a saját szerencsétlensége
eltompította mások bánatával és gondjaival szemben.

Megtudta továbbá, hogy Katharina Wellert, alias Fanny Wilde
kisasszonyt, rendőri kísérettel útnak indították Dél-
Németországba, hogy ott korábbi csalásai miatt felelősségre von-
ják. A beérkező hírek alapján a szélhámosnő bátyja, von
Wollheim, egy lovagi birtok állítólagos tulajdonosa sikeresen
hajóra szállt Amerika felé, és kevés remény maradt arra, hogy ott
valaha is elkapják.

Mindezt a kis nyugdíjas mesélte el neki a maga élénk módján,
elbeszélésébe néhány maró megjegyzést fűzve a rafinált testvér-
párról, közben gyakran hadonászva kezeivel és élvezve tubákos
szelencéjének tartalmát.

Beier azt is elmondta neki, hogy a gyógyulóban lévő festő
keblében még mindig izzik a régi gyűlölet, amit naponta egyre
tovább táplál megszöktetett gyermekének emléke.

Ez felriasztotta az öregembert tompultságából. Zavaros tekin-
tettel felnézett a kisöregre, aztán bólintott, mintha azt akarná
mondani, hogy másként nem is lehet, jogosnak találja ezt a gyű-
löletet, és igencsak elcsodálkozna azon, ha fivére megbékélő kezet
akarna nyújtani neki, azonban mégis súlyosan érintette amit hal-
lott, mert nehézkesen felsóhajtott, mint aki nagy teher nyomása
alatt szenved, amitől képtelen megszabadulni.
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Ez volt a helyzet, amikor egyik nap távirat érkezett Hamburg-
ból, melyben Wilhelm jelezte a bankárnak, hogy hamarosan jó
hírrel fog hazatérni.

A táviratot a cég csődgondnoka bontotta fel. Átadta az öregúr-
nak, és azonnal tudni akarta, hogy mire vonatkozik a „jó hír”.

Theodor Bauerband úgy érezte, elérkezett a pillanat, hogy
megvádolja fiát. Hermann elutazása óta ez volt az első alkalom,
amikor megemlítette a nevét.

Közlése kellemetlen következménnyel járt. A csődgondnok,
akinek minden gondolata és törekvése csak arra irányult, hogy
összegyűjtse a menthető vagyonelemeket, és mindegy, milyen
eszközökkel, biztosítsa azt, ráadásul azt a sértő szemrehányást
tette az öregembernek, hogy támogatta fia menekülését.  Sőt, ő
maga adta át neki a pénzt, hogy valamennyit megmentsen a hajó-
törésből, és amikor Theodor Bauerband döbbenten visszautasította
ezt az alaptalan vádat, olyan szavakat kellett hallania, amilyeneket
mindeddig csak Hugo fivére mondott neki túlfokozott, izzó gyű-
löletében.

Eleonora döbbenten szállt szembe a durva, szívtelen ember vi-
selkedésével, aki legcsekélyebb együttérzést sem tanúsított mások
szerencsétlensége iránt, de ő is csak sértésekben és gúnyban ré-
szesült, és a gondnok azzal a fenyegetéssel távozott, hogy napo-
kon belül elárverezteti fejük felől a házat, hogy az átvert hitelezők
követeléseit legyen miből kielégíteni.

Ez a fellépés az öregembert a teljes kétségbeesés közelébe so-
dorta, és csak most merült fel benne a rémisztő kérdés, hogyan
alakulhat a jövője. Koldussá vált, és ostobaság lett volna abban
reménykednie, hogy képes lesz valamit megmenteni a hajótörés-
ből.

Valóban koldussá vált, és ha Mathias fivére nem fogadja be,
más nem marad számára, mint koldustarisznyával a vállán ajtóról
ajtóra vándorolni.
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Megkérdezte magától, lehetségesnek tartaná-e hogy létét bár
szerényen, saját munkájából tartsa fenn, és erre „nem” volt a vá-
lasz. Testileg és lelkileg megtörten, munkára többé már nem tar-
totta magát képesnek, és büszkeségének maradéka tiltakozott az
ellen, hogy engedelmeskedni és szolgálnia kell, miután ilyen
hosszú ideig uralkodott.

Ebben a borús, kétségbeesett hangulatban talált rá Wilhelm ha-
zatértekor. Az öregúrnak nem volt ereje, hogy felálljon karosszé-
kéből, és elébe menjen. Kénytelen volt lányára hagyni, hogy fo-
gadja a belépőt. Közben megfigyelte őket, és megelégedettség
áradt szét sápadt, hervadt arcán, amint észrevette szemeik öröm-
teli csillogását.

Wilhelm kezet nyújtott neki, és kifejezte reményét, hogy uta-
zásának kedvező eredménye elegendő lesz a legrosszabbak elhá-
rításához és az ingoványos talaj megszilárdításához.

Theodor Bauerband kétkedve ingatta a fejét, és a fiatalemberre
szegezett tekintete elárulta, hogy a reménység csillaga már régen
és örökre alámerült a sötét éjszakába, mely körülvette a boldogta-
lant.

A gyakornok az értékpapírokat Bauerband hervadt kezébe tet-
te, és felkérte, hasonlítsa össze a listával, amit korábban tőle ka-
pott, de az öregember ismét csak a fejét rázta, és a csomagocskát
félretéve azt válaszolta, hogy az ellenőrzés a csődgondnok fela-
data, és nem akarja megelőzni a bizalmatlan embert.

Aztán a fia után érdeklődött. Tudni akarta, hogy hol, és milyen
körülmények között talált rá és hagyta el őt a gyakornok, és mivel
Wilhelm késlekedett a válasszal, arra kérte, hogy kertelés nélkül
mondja el az igazat, és semmit se hallgasson el előtte.

Wilhelm persze végül rászánta magát, hogy lassacskán felké-
szítse az idős urat a rossz hírre, és ezt megelőzően Eleonórával
beszéljen bátyjának sorsáról, hogy ő is hozzá tudjon járulni ahhoz,
hogy a csapás ne érje túl hirtelen az apját, de végül olyan gondo-
latai támadtak, melyek elbizonytalanították elhatározásában.
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Rózsika és Konrád vele egy időben értek haza. Mennyire kö-
zeli volt a lehetőség, hogy a festő a gyermekét érintő csalás miatt
elragadtatja magát, és késedelem nélkül fivéréhez siet, hogy fejére
zúdítsa gyűlöletét.

Jobbnak látta, ha az öregemberrel fenntartások nélkül közli a
new-yorki eseményeket. Végül is bele kell törődnie elveszett fiá-
nak halálába.

Theodor Bauerband végighallgatta őt, merev, kifejezéstelen te-
kintettel nézve rá, és miközben Eleonora holtsápadt arcán egyre
fokozódó döbbenet tükröződött, az öregúr arcán egyetlen vonás
sem árulkodott arról, hogy milyen állapotot idézett elő lelkében a
beszámoló. Mintha mély álomból riadt volna fel, úgy tért magá-
hoz, amikor a gyakornok elhallgatott, Eleonora átkarolta őt, és
haragos pillantást vetett a fiatalemberre, miközben szép szemei
könnyekkel teltek meg.

– Ez volt az utolsó, és bizonyára a legsúlyosabb csapás –
mondta az idős ember, mélyen felsóhajtva, miközben lassan dör-
zsölgette a homlokát. – Eleonora, légy oly jó, és hagyjál magamra
a gyakornok úrral, majd csengetek, ha szükségem lesz rád! Ne
aggódjál, nyugodt vagyok és összeszedett, menjél ki, kérlek!

– És ekkor, mintha váratlan szerencse érte volna, ami véget
vetett minden gondjának és bánatának, felállt, kihúzta magát,
szemei visszanyerték régi fényüket, és határozott vonások játsza-
doztak ajkai körül. Megfogta lánya kezét, elkísérte az ajtóig, aztán
visszatért a fiatalemberhez, aki nem tudta titokban tartani csodál-
kozását a hirtelen, és véleménye szerint megmagyarázhatatlan
változás miatt.

– Ez volt az utolsó csapás – ismételte –, és ha jól meggondo-
lom, hálát adhatok az égnek, hogy elveszett fiam életútjának ilyen
célt adott, mielőtt börtönbe vezette volna. Hermann olyan mélyre
süllyedt, hogy számára már nem volt menekvés. A gyilkos nő tőre
megkímélte őt újabb bűncselekmények elkövetésétől, amit soha-
sem lett volna képes megbűnhődni. Rendben, most már tudom,
sorsa rendezve van, és a kérdés, hogyan alakulna a jövője, megtört
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szívemet többé már nem kínozza. A feleségem elhagyott, ami egy
szerelem nélküli házasság végét jelenti!

Ismét végigsimított a homlokán, aztán rövid időre arcát kezei-
be temette.

– Itt van még önnek Eleonóra – válaszolta Wilhelm megin-
dultan. – Ez a gyermek pótolni fogja mindazt, amit elveszített.

– De neki kije van? – kérdezte az öregember, gyors, kutakodó
pillantást vetve a fiatalember arcára. – Egy koldus, akinek eltartá-
sára törvényesen kötelezve van. Nem is volt rossz és ostoba szo-
kás őseink köreiben, hogy az aggastyánok, amikor elgyengültek és
alkalmatlanná váltak a munkára, felvágták ereiket. Becsületes
szokás volt ez, hiszen az öreg fákat is kivágják amikor elhalnak,
hogy helyükre fiatal törzseket ültessenek. Én már alkalmatlanná
váltam a munkára, gyakornok úr, szellemileg és testileg megbé-
nultam, egyébként sem lennék képes arra, hogy mások rabszolgá-
jává váljak. Bárcsak tudnám, hogy valaki gondoskodni fog sze-
gény gyermekemről! Rokonaim kegyelmébe ajánljam őt?  Nyug-
tatgassam magam abban a reményben, hogy a kötelességéről meg-
feledkezett családanya… Ó, ez egy rémes lét lenne, borzalma-
sabb, mint egy koldusé! Eleonóra nem olyan erős, bátor, oly nyu-
godt és barátságos a lemondások tekintetében, mint a kis herceg-
nő. Ő képtelen lenne boldognak érezni magát egy szegényes pad-
lásszobában. Lassan elhervadna, ha kétkezi munkával kéne meg-
keresnie kenyerét.

Ezen szavainál, melyeket a legmélyebb szomorúsággal ejtett
ki, könyörgő tekintettel nézett a fiatalemberre, mintha nála keres-
ne vigasztalást, majd megragadva kezét, sajátos igyekezettel
folytatta:

– Eleonora szegény, de nyugodtan állíthatom, hogy nemes,
hűséges szíve felér a hiányzó hozománnyal. Igen, valóban nemes
szíve van, és ez a szív boldoggá fogja tenni a férfit, akit szeret.

Wilhelm mélyen megérintve tekintett fel az öregúrra. Nem
tudta, hogyan szabad értelmeznie a lelkében reményeket és kétsé-
geket keltető szavait.
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– Tudja ön, hogy kit szeret ez a szív? – kérdezte Theodor
Bauerband némi szünet után. – Hallgattam és figyeltem. Tudom,
hogy bensőséges szerelemmel ragaszkodik ahhoz a férfihez, aki
kimondhatatlan szenvedéstől, szégyentől és nyomorúságtól vé-
delmezte lovagiasan.

Izzó pír öntötte el a fiatalember arcát, ennyire közel még nem
érezte magát forrón áhított céljához. Érezte, hogy túláradó öröm
ragadja magával.

– Ha ez igaz, akkor életem legnagyobb boldogságáról adott
hírt nekem – mondta reszkető hangon, megszorítva a bankár ke-
zét. – Olyan boldogság ez, melyet sohasem mertem remélni, mert
azt hittem, hogy elérhetetlen messzeségben van tőlem.

Bauerband ajkai körül belső megelégedettség mosolya suhant
végig.

– Igen, ez az igazság – válaszolta. – Eleonóra szereti önt, és
ezt nem mertem volna kijelenteni, ha nem lettem volna bizonyos
mértékig biztos benne, hogy ön viszonozza ezt a szerelmet. Nem
kérdezem, hogy gyermekemnek hűséges, szeretetreméltó férje
óhajt-e lenni, de tudom, hogy képes lenne Eleonórát annyira bol-
doggá tenni, amennyire megérdemli. Ó, mennyivel nagyobb lenne
örömöm, ha gyermekemnek esküvője napján jelentős összeget
nyújthatnák át!

– Gondolja, hogy ez fokozná a boldogságunkat? – kérdezte a
gyakornok, akinek szemeiből boldogság és öröm sugárzott. – Re-
mélem, hogy néhány hónapon belül jövedelmező ügyvédi iroda
tulajdonosa leszek, és ha bevételem nem lenne elegendő háztartá-
sunk költségeinek fedezésére, apám nem jelentéktelen járadéka
pótolná a hiányt.

Theodor Bauerband, miközben a fiatalember mindezt elmond-
ta, meghúzta a csengőzsinórt, mire Eleonóra azonnal belépett.
Megsejtette, leolvasta Wilhelm sugárzó arcáról és apja örömtől
csillogó szemeiről, hogy vajon a két úr miről társalgott?
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A gyakornok sugárzó szemei előtt mélyen elpirulva lesütötte
szemeit, hogy aztán a következő pillanatban kérdő tekintettel néz-
zen fel apjára, aki mosolyogva megfogta kezeit, és a fiatalember
kezeibe tette.

– Remélem, hogy beleegyezel ebbe a választásba – mondta
megindult hangon. – Legyetek boldogok, gyermekeim, halmozzon
el benneteket az ég a legnagyobb boldogsággal!

Kiment, magukra hagyva a szerelmes párt boldogságukban és
örömükben. A szomszédos szobában leült az ablak mellé, és fejét
kezére támasztva elgondolkodva kitekintett.

Visszaemlékezett arra, amikor megkérte jövendőbeli felesége
kezét. Igen, a kezét, de nem a szívét. Az első csók alkalmával
lelkében nem érzett semmit. Nem a szerelem kötötte össze szívei-
ket, akkor sem és később sem, a házastársak szíveit a büszkeség
és önzés töltötte el annyira, hogy azokban a szerelemnek már nem
maradt hely. Hát csodálkozhatott azon, hogy oly gyorsan elsza-
kadt ez a kötelék?

A boldogságot, amit a fiatalok ebben az órában éreztek, mely a
legszebb minden szerető és szeretett szív számára az életben, ő
sohasem ismerte, és nem is hiányzott neki. Csak most, amikor s
sors levette szeméről a kötést, és hagyta felismerni számára, hogy
önmagában az arany nem alapozhatja meg az élet boldogságát, és
az ember életében vannak olyan órák, amikor az emberi szív más-
ra vágyódik, mint a halott, hideg vagyon, és csak most látta be,
hogy sohasem volt része a legédesebb földi boldogságban. Hosz-
szasan üldögélt ott gondolataiba mélyedve, miközben lelki szemei
előtt a múlt képei vonultak el. Amikor végül visszatért a szomszéd
szobába, a szerelmesek kéz a kézben boldogan mosolyogva, mint
két gondtalan gyermek odaléptek hozzá.

Átkarolta őket, majd arra kérte Wilhelmet, hogy hagyja őt ma-
gára a lányával. Kikísérte és kérte, hogy az eljegyzést a következő
napig tartsa titokban.

– Nem volna kellemes számomra, ha még ma gratuláló láto-
gatókat kellene fogadnom – mondta. – Remélem, megért engem.
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Ezt a levelet, legyen olyan jó, adja át holnap reggel Mathias fivé-
remnek, de semmiképpen holnap reggel előtt, kedves fiam. Ma
szeretnék magamra maradni a gyermekemmel és gondolataimmal.

Átadta a levelet, melyet Wilhelm a tárcájába tett, majd még
egyszer karjaiba zárta.

 – Ön boldoggá fogja tenni jóságos gyermekem – mondta sa-
játos megindultsággal. – Isten áldja meg ezért! Minden jót kívá-
nok.

Ezt követően visszasietett szobáiba, a gyakornok pedig elcso-
dálkozva a különös viselkedésén, rövidesen elhagyta a házat.

Mathias mester házában nagy volt az öröm a kis hercegnő
visszatérése miatt. Még Mathias Bauerband és annak felesége is
néhány órára megfeledkeztek Rudolf emléke miatti fájdalmukról,
és megosztották örömüket a festővel, aki alig talált szavakat, hogy
kifejezze háláját gyermeke megmentőjének.

Milyen haragosan fortyant fel a szikár ember, amikor Rózsika
elmesélte neki élményeit! Vadul rázta szürke sörényét, és szenve-
délyesen izgatott szemeiben gyűlölet lángja lobban fel a bankár és
annak ivadéka ellen. A kis hercegnő lágy, könyörgő szavai igye-
keztek csillapítani a vihart, és végül a gazember halálának híre
valamelyest megbékélte őt az elkövetővel szemben.

Mathias mester felhívta a figyelmét arra, hogy a fivére most
olyan nyomorulttá vált, hogy együtt kellene éreznie vele, és a kis
nyugdíjas, aki szintén betoppant, hogy üdvözölje a kis hercegnőt,
annyira élénk színekkel vázolta fel az egykor oly büszke bankár
nyomorúságát, hogy az még a festőt is magával ragadta.

Senki sem tudta meg hogy Rózsika ezen az estén egy késői bi-
zalmas beszélgetés során mit közölt apjával, de másnap reggel
Mathias mester családja már sejthette ennek a beszélgetésnek a
tartalmát.

A szikár ember a maga nyílt, rövidre fogott módján megkér-
dezte Konrádot a többiek jelenlétében, igaz-e, hogy úton vissza-
felé Amerikából azt mondta Rózsikának, a halálát jelentette volna,
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ha nem találja meg, és amint Konrád igennel felelt erre a kérdésre,
a festő azt válaszolta, hogy ebben az esetben nyugodt lehet gyer-
meke jövője tekintetében, ha egy ilyen hűséges férfi gondjaira
bízhatja.

Örömében ujjongva ölelte át Rózsika az apját, hogy utána ked-
vese karjaiba siessen. Éppúgy, mint Eleonóra, ő is megtalálta élete
boldogságát, és a múlt megrázó eseményei. gyorsan feledésbe
merültek.

Egyik kérdés követte a másikat: Miért nem vallotta be szerel-
mét Konrád már egy évvel korábban? Hogyan történhetett, hogy a
lány másvalakinek mondott igent, jóllehet tudta, hogy a szíve
máshoz vonzódik? Számtalan kérdés merült fel, és majdnem min-
degyik kérdés sötét rejtély volt, amire senki sem talált megfelelő
választ. Még mindig ezzel voltak elfoglalva, amikor apja kíséreté-
ben megjelent Wilhelm, és átadta Mathiasnak a bankár levelét.

A kisöreg lendületes hadonászások közben beszámolt fia és
Eleonóra eljegyzéséről, miközben Mathias majdnem megfeledke-
zett róla, hogy felbontsa a levelet.

Végül Wilhelm emlékeztette rá, miután fogadta valamennyiük
jókívánságát. Az öregember feltörte a pecsétet, és miközben ol-
vasta, egyre sűrűbb füstfelhőbe burkolódzott.

Sokáig tartott, mire felfogta az írás tartalmát, és amikor végül
felpillantott, szokatlan komolyság terjedt szét az arcán. Felszólí-
totta fivérét, hogy kövesse, és átment vele egy másik szobába.

– Igazad volt – mondta. – Minden szemrehányás, amit apánk
halála óta tettél Theodor fivérünknek, megalapozott volt.

A szikár ember hátravetette a fejét, mintha azt akarná válaszol-
ni, arra számított, hogy meg fogja kapni ezt az elégtételt, de
Mathias mester nem hagyta szóhoz jutni.

– Ebben a levélben beismeri a vétkét – folytatta. Tudta, hol
volt a rejtekhely, ahol apánk a kincseit őrizte. Megvásárolta a
szülői házat, hogy eltulajdoníthassa ezeket a kincseket.
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– A gazember!

– Többé ne beszélj így, Hugó, csillapodjék a gyűlölet! A pénz
nem hozott rá áldást.

– Mindig is mondtam, hogy a gaztett nem járhat jóval! – ve-
tette közbe a festő, megrázva sörényét.

– Bocsánatot kér, és ugye meg fogunk bocsátani neki?

Mathias mester e kérdés közben jószívűen tekintett fivérére, és
rövid gondolkodás után a szikár ember beleegyezően bólintott.

– Akkor gyere – folytatta Mathias Bauerband. – Ha egy sze-
rencsétlen bocsánatot kér, azt nem szabad megtagadni tőle.

A festő némi késlekedés után készségesnek mutatkozott, bár a
régi harag ismét ébredezett benne. Mathias mester azonban igye-
kezett csillapítani a készülő vihart, és magával vonszolta fivérét.

– Ha képtelenek vagyunk megbocsátani, mi sem számítha-
tunk bocsánatra – mondta, amint a bankár házához értek. – És
annyira senki sem ártatlan, hogy ne lenne szüksége megbocsátás-
ra! Amit a gyermek vétkezett, nem számíthatod fel az apának,
saját vétkeiért pedig súlyosan megbűnhődött.

– Nem eléggé – válaszolta tompa hangon a szikár ember, mi-
közben felfelé haladtak a lépcsőn. – Ám legyen, igyekszek meg-
bocsátani neki, bár ilyen gyorsan nem tudok felejteni.

Eleonóra képtelen volt elrejteni döbbenetét, amint látta belépni
a festőt, akivel szemben apja, amint gyakran említette, komoly
félelmet érzett.

Ő azonban olyan barátságos, részvétteljes módon kívánt bol-
dogságot eljegyzése alkalmából, hogy aggodalma gyorsan alább-
hagyott. Nem hitte, hogy azért jött volna, hogy alantas bosszú-
vágyból apja szerencsétlen sorsán örvendezzen.

Mathias mester elmondta, hogy apja írt neki, és azért jött, hogy
személyesen válaszoljon. Eleonóra erre azt válaszolta, hogy még
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nem hagyta el a hálószobáját, de rögtön utánanéz, hogy felkelte-e
már.

Az ajtó nem volt zárva, de alighogy belépett a szobába, rémült
kiáltása elárulta a két férfinek, hogy valami szerencsétlenség tör-
ténhetett. Mathias mester azonnal be akart sietni, de ekkor a kü-
szöbnél holtsápadtan, eltorzult arccal lépett ki Eleonóra.

– Meghalt! – kiáltotta, magán kívül fájdalmában. Az öregem-
ber átkarolva a díványhoz vezette, majd arra kérte fivérét, hogy
gyorsan kerítsen egy orvost.

Vigasztalni kezdte a lányt, nem adhatja fel a reményt, mindad-
dig, míg reménykedhet, de ha félelme megalapozott, akkor vi-
gasztalja magát azzal a gondolattal, hogy a halál időben vetett
véget egy szerencsétlen ember mardosó búbánatának és súlyos
gondjainak.

Elmondta neki, ha az öregúr már tényleg a másvilágon van,
halála előtt mégiscsak megélhette azt az örömöt, hogy gyermeke
jövőjét biztonságban láthatta, és utolsó gondolata minden bizony-
nyal áldás volt felé.

 A zokogó lány végighallgatta anélkül, hogy szavait megértette
volna. A fájdalom eltompította érzékeit.

A festő felismerve a körülményeket és sötét megsejtés által
késztetve Mathias fivére háziorvosát hozta magával. Eleonóra az
urakat be akarta kísérni a hálószobába, de az orvos olyan komoly,
határozott hangon visszautasította, hogy nem volt bátorsága ki-
tartani elhatározása mellett.

Ott feküdt az egykor oly büszke, előkelő úr a selyemtakaró
alatt, és egy pillantás merev, eltorzult arcára azonnal felismerhe-
tővé tette, hogy már kihunyt benne az élet.

Az orvos a holttest fölé hajolt, majd az ágy melletti éjjeliszek-
rényről felvett egy kis üvegcsét, amit gyorsan a zsebébe rejtett.

– Nem kell mindenkinek megtudnia, hogy fivérük saját maga
vetett véget életének – mondta halkan. – Gyermeke szívében meg-
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szentségtelenítené apja emlékét. Mondjuk tehát neki azt, hogy
szélütés végzett vele hirtelen.

Mathias jelentőségteljes pillantást vetett a festőre, majd mind-
ketten megszorították a halott takaró felett lévő kezét. Megbocsá-
tottak neki.

Madam Bauerband, született von Wurzer, csak férje temetését
követően tért haza. Nem azért, hogy gyermekét vigasztalja, és
magához vegye az árvát, hanem azért, hogy perbe szálljon a hite-
lezőkkel, érvényesítse igényét a hagyatékra, és mivel törvényesen
elfogadható indoka nem volt, a bíróság elutasította.

Meg volt döbbenve lánya és a gyakornok eljegyzése miatt.
Sértő szemrehányásai elűzték a lányt a szülői házból, mely néhány
nappal később az elhunyt bankár minden ingatlan és ingó vagyo-
nával együtt kalapács alá került.

Eleonóra Mathias bácsikája házában talált menedékre. Itt sze-
rény és nemes szívű emberek között nemsokára otthonosan érezte
magát. Bensőséges barátságot kötött Helenével és a kis hercegnő-
vel, és nénikéje gyakorlatias irányítása alatt gyorsan megtanulta a
háztartás vezetését, ami a szülői házban mindig a szolgákra volt
bízva.

Madam Bauerband visszatért nemesi rokonaihoz. Eleonórával
szembeni haragja még egy év múlva is olyan mély volt, hogy a
gyermeke esküvőjére szóló meghívást bontatlanul visszaküldte.

Bár olykor ez a harag árnyékot vetett a szép fiatalasszony bol-
dogságára, mégiscsak könnyed felhőcskék voltak ezek, melyek
fürgén továbbkúsztak a boldogság sugárzó napja előtt.

Így a súlyos viharok után visszatért a békesség. Mathias
Bauerband mester és felesége felélénkültek szeretett gyermekeik
körében, és a festőt is megbékéltette az emberiséggel gyermeke
boldogsága. Művészetének dicsőségéről többé már hallani sem
akart, és ha néha jelenlétében a művészetre, festményekre és híres
mesterekre terelődött a szó, energikusan megrázta szürke söré-
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nyét, és semmivel sem lehetett rábírni arra, hogy részt vegyen a
beszélgetésben.

Csak egy alkalommal mutatta ki temperamentumának teljes
vadságát és szenvedélyességét, amikor nyilatkozatával támogatta
és megerősítette a Wiedemann asszony elleni vádat. Nem volt
elegendő számára, hogy az asszonyt életfogytiglani fegyházra
ítélték. Azt állította, megérdemelné, hogy az akasztófán végezze.

A kis hercegnő továbbra is az egész család középpontja ma-
radt, melyhez most már a nyugdíjas és Beier ügyvéd is hozzátar-
tozott.

Mindig is megmaradt a „kis hercegnő”-nek, akkor is, amikor
már vidám gyereksereg játszadozott körülötte, és évekkel később,
amikor megérkezett a lány New-Yorkból, akinek ártatlansága és
becsületének megmentését, sőt egész élete boldogságát köszön-
hette, addig nem nyugodott, míg a szerencsétlennek is vissza nem
adta az emberiségbe vetett hitet és nem biztosítottak gondtalan
egzisztenciát számára.
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