
113

• Negyedik fejezet •

Hermann Weinsberg olyan könyörgő pillantást vetett rá, hogy Johan-
na kezdeti ellenkezése lankadni kezdett. Mit is tehet ez az ember arról, 
hogy ő már napok óta se enni, se inni nem tud? A férfi telt arca elpirult 
zavarában, a keze pedig a gallérját babrálta, mintha nem kapna elég le-
vegőt, Johanna viszont egyre csak Vincent arcát látta maga előtt. A leg-
szívesebben felpofozta volna magát, vagy futásnak eredt volna, neki a 
nagyvilágnak, hogy szabaduljon ettől a kínzó képtől. De tudta jól, hogy 
minden próbálkozása hiábavaló. 

Találkozásukkal kinyílt egy ajtó, amit egy másik életben csak a halál 
közelsége miatt volt képes bezárni. És ezen a nyitott ajtón most csőstül 
áramlottak be a régi emlékek és érzelmek, amelyeket pedig a legszíve-
sebben örökre elfelejtett volna. 

– Igazán nem akarok a terhére lenni – ismételte meg a rektor leg-
alább ötödszörre. – De hát sehol Kölnben nincs olyan finom bor, mint 
kegyednél. A diákjaim lassan kiszáradnak, és én is, ráadásul még a sze-
rencse is elkerülni látszik az iskolánkat. – Köhintett egyet. – Miket 
fecsegek itt összevissza? Biztosan van jobb dolga is, mint hogy engem 
hallgasson.

– Mindig szívesen hallgatom. De sajnos, mint tudja, a hordóim szin-
te kiürültek. – Johanna mégis engedett Weinsberg nyomásának, és le-
vitte a férfit a pincébe. Ám az a kevéske nedű, amit ki tudott neki 
mérni, nem érte meg az egész oda vezető utat. – Jöjjön vissza egy hét 
múlva! Addigra megtudom, mikor indulhat újra a borkimérés – mond-
ta Johanna erőltetett nyájassággal. Hiába, Weinsberg az egyik legrégibb 
és leghűségesebb vevője volt. 
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– Nem igaz tehát, amit önről mesélnek?
Johanna szúrós pillantást vetett rá. Nem szabadott volna alábecsülnie 

ezt a jó házból származó fiút, aki első pillantásra olyan esetlennek és 
szerénynek tűnt. Honnan tudhatott a gondjairól? Most már az egész 
városban elterjedt a híre?

– Mondja hát, mit mesélnek rólam? – kérdezte tettetett érdektelen-
séggel.

A rektor a földet karistolta a cipőjével. Majd olyan magasra felhúzta 
a vállát, hogy szinte az elálló, húsos fülét érte.

– Tudja, én nem adok az ilyen szóbeszédre…
Johanna enyhe szédülést érzett. Mély lélegzetet vett, és nagyon örült, 

hogy a kezében tartotta a korsót, így némileg palástolni tudta a nyug-
talanságát. 

– Ki vele, hisz ön a barátom! Vagy csalatkoznom kell?
– Még hogy a barátja vagyok-e?! – Weinsberg orcája most már úgy 

piroslott, mint egy pár kinyílt bazsarózsa. – Ha rajtam múlt volna, bi-
zony rendreutasítottam volna azt a Pirmin apátot! Nem is tudja, mit 
okoz önnek a döntésével! Az érsekünknek egy szomjas hadsereg ellátá-
sára is elegendő készlete van. Hogy jön ahhoz, hogy megnehezítse egy 
kegyedhez hasonló, tisztes özvegy sorsát?

Johanna alig tudta leplezni a megkönnyebbülését. 
Tehát akkor… csak ennyi!
Sem a Ludwiggal való kapcsolata, sem Ita, sem az új doktor, akit nem 

tudott száműzni a szívéből és a gondolataiból.
– Hál’ istennek, nem a deutzi apát a kölni szőlővidék egyedüli ura –  

válaszolta halvány mosollyal. – Szerencsére Mária Magdolna fehér asz-
szonyainak is ízletes a boruk, és semmiben sem marad el a másiktól. 
Nemsokára személyesen is meggyőződhet róla.

Ahelyett, hogy ő is elmosolyodott volna, ahogy Johanna várta, a rek-
tor olyan komor ábrázattal tekintett rá, hogy a nő önkéntelenül is meg-
érintette a beszélgetőtársa karját. 

– Mi van önnel? – kérdezte Johanna.
– Gondok – felelte az. – Nagy gondok. Igazából nem akartam ter-

helni ezzel…
– Mondja el! A bánat enyhül, ha megosztjuk másokkal.
– Négy diákom megbetegedett – válaszolta a rektor. – Hármuknak 
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magas láza van, a negyedik tegnap óta a lelkét is kiköhögi. Természe-
tesen már konzultáltam a fürdőssel. – Ekkor különös pillantást vetett 
Johannára, az asszony nem tudta mire vélni. Mégis többet tudna, mint 
ahogy sejtette? – Ám a legnagyobb sajnálatomra nem tudott egyértel-
mű diagnózist adni. Az évszak változását emlegette… de hát mondja, 
mióta gyengülnek le és betegednek meg életerős fiatalemberek az ősz 
közeledtével? Olyan elesettek, mintha aggastyánok lennének.

Megemlítse vajon Vincentet? – töprengett Johanna.
De akkor a rektor kétségtelenül rájönne, hogy már ismerik egymást. 

Így hát inkább nem szólt semmit. Végtére is nem Vincent az egyetlen 
orvos a városban.

– Talán csak elrontották a gyomrukat valamivel – mondta. – Ez a 
gyilkos nyár még mindannyiunkban ott bujkál. Nem csak a felperzselt 
föld, mi, emberek is lehűlésre vágyunk. A vízgyűjtők ritkán voltak ilyen 
üresek, és régen volt a kölni víz ilyen állott ízű. Épp a minap öntöttem 
ki két korsóval, mert sehogy sem tudtam meginni azt a sós löttyöt.

Hogy mi okozta az émelygését, azt persze nem kötötte a fiatalember 
orrára. Már az is elég nehezére esett, hogy Sabeth előtt ne árulja el magát.

– Ön szerint ez lehet az oka? – A férfi szeme úgy fénylett, mint egy 
csiszolt üveggolyó. – Azt mondják, a zsidóknak van ez az utálatos szo-
kásuk, hogy a keresztények kútjait…

– Ne is folytassa! – szakította félbe Johanna. Mendel ben Baruch 
jutott eszébe, aki a lóval felbecsülhetetlen értékű segítséget nyújtott 
neki. Napok óta nem találkozott vele, és őszintén remélte, hogy ő és a 
családja épségben vannak. – Csak tökfilkók hisznek el mindent, amit  
a nép fecseg. És maga távol áll attól, hogy tökfilkó legyen. Zsidó szom-
szédaink ugyanazt a vizet isszák, mint mi. Sohasem viseltettek irántunk 
ellenségesen, pedig évekkel ezelőtt arra kényszerítették őket, hogy a 
Rajna túlpartjára települjenek.

Weinsberg a földre szegezte a tekintetét. – Igaza van – mondta. – 
Csak hát az egész diákközösség felelőssége az én vállamon nyugszik. 
Néha nem tudok szabadulni bizonyos gondolatoktól. Hiszen miért 
történik mindez éppen most, amikor megérkeznek az új diákjaink? El-
rettentheti őket, ha tudomást szereznek a sorozatos megbetegedésekről.

– Amint látom, a borszállítmány sürgetőbb az önök háza táján, mint 
valaha – kerülte ki a választ Johanna, mert hirtelen rossz érzés fogta el. 
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Tegnap óta a fiatal szomszédasszonya is magas lázzal nyomta az ágyat, 
és reggel már alig ismerte meg őt, amikor hársfateát és kenyeret vitt 
neki. – Meglátom, mit tehetek, hogy a gondolatai ismét felviduljanak.

Mielőtt ellenkezhetett volna, Weinsberg megragadta a kezét. A férfi 
tenyere puha, nedves volt, és Johanna mintha ezen furcsa érintés révén 
érezte volna a másik szívverését. Weinsberg úgy állt ott, mint egy nagy-
darab, félős gyerek, aki menedéket keres.

– Akkor ezek szerint még nem jutott el önhöz – suttogta Weinsberg.
– Miről beszél? Csak nem megint valami híresztelés? – próbált Jo-

hanna gúnyolódni, de a hangja elvékonyodott.
Hermann Weinsberg bólintott.
– A legrettentőbb dolog, amit el tud képzelni: ha csak egy kicsi is 

igaz abból, amit mondanak – suttogta. – Napról napra egyre több hír 
érkezik, mintha valami táplálná a híreszteléseket. Azt mondják, a pestis 
visszatért Kölnbe…

Johanna visszahúzta a kezét a férfi szorításából.
– Ne fesse az ördögöt a falra! – mondta szigorúan. – A fekete halál 

rosszabb a pokolnál is.
Alig várta, hogy a rektor távozzon, és megfogadta, legközelebb job-

ban hallgat a megérzéseire. Bár a férfi mindig pontosan és zokszó nél-
kül fizetett, és szinte istenítette őt, egy ideig nem akart látogatókat. 
Főleg azóta nem, hogy akarata ellenére Vincent karjaiba szaladt.

Éppen elindult volna a lépcsőn, amikor hirtelen metsző hang ütötte 
meg a fülét, és az elevenébe hatolt. 

Johanna összerezzent. A  ház oldalában meglátta Micit, amint fel-
borzolt bundával a földre szorít egy nála alig kisebb patkányt. Az állat 
felugrott, hogy kitérjen a macska újabb csapása elől, majd rátámadt az 
üldözőjére, és a pofájába mart. Mici kétségbeesett nyivákolással próbálta 
lerázni magáról a rágcsálót.

– Istenverte dög! – Johanna megragadott egy lapátot, és odasietett, 
ám az állat addigra a hordók közé iszkolt. Johanna eldobta a lapátot, le-
hajolt a macskáért, és felemelte. Mici remegve simult a karjába, és köz-
ben hörgött. – Legközelebb elkapod – suttogta neki a bundáját simo-
gatva. – A többieket pedig kiirtjuk, ígérem. – Az állat pofáján lévő seb 
közelről nem tűnt vészesnek, ám amikor meg akarta érinteni, az állat 
elfordította a fejét. – Most odaviszlek az öreg barátnődhöz, és együtt pi-



117

hentek. Mit gondolsz? Sabeth! – kiáltotta, miközben felment a lépcsőn. 
– Sabeth, hol bujkálsz? Képzeld, egy óriási patkány megtámadta Micit. 

Halk nyöszörgés volt a válasz. Az öregasszonyt a konyhakövön el-
terülve találta meg, ernyedt végtagjai mozdulatlanul hevertek. Johanna 
lerakta a macskát, és Sabeth mellé térdelt.

– Veled meg mi történt? – kérdezte aggódva.
Sabeth beszédét alig lehetett érteni. – Egyszerre minden sötét. Fe-

jek nagy szarvakkal, ördögök mindenütt. Le akartak döfni, meg akartak 
vakítani…

– Senki sem akar leszúrni, legkevésbé holmi ördögök. – Johanna a 
karjába vette, és ringatni kezdte, mint egy csecsemőt. – Csak álmodtad. 
Elestél? Fáj valamid?

Az öregasszony vizenyős, kék szeme kissé tágabbra nyílt. – Lefeküd-
tem, és összekucorodtam, hogy ne találjanak meg. – A keze Johanna 
nyakpántjához ért. – Vigyázz rám, lányom! Nem hagyhatod, hogy en-
gem is megégessenek, ahogy téged.

Johanna óvatosan félretolta az ernyedt kezet. 
– Tudod, hogy ott nem érinthetsz meg – mondta. – Hányszor mond-

jam még el neked? Jegyezd már meg végre!
Az öregasszony felnyögött, de Johanna tudta, hogy mindent értett.
– Most felviszlek – mondta –, és Micivel együtt lepihentek. Jó lesz?
Sabeth feje lekonyult, mintha csak lazán lenne a nyakához erősítve. 

Johanna nagy nehezen lábra állította, és felrángatta az emeletre. Mici 
követte őket. Hogy egy lesoványodott test is milyen súlyos tud len-
ni! Amikor az öregasszony megmakacsolta magát, nehezebb volt meg-
emelni, mint három liszteszsákot egyszerre. 

A művelet végeztével Johanna kimerülten rogyott az ágyára. A ke-
zét a szűk nyakpántra tette, és kioldotta. Tétovázott egy ideig, majd a 
polírozott ezüsttükörért nyúlt. Freiburgból való menekülése óta nem 
nézte meg a nyakát, mert az ottani szörnyűségekre emlékeztette. Az 
élete megmaradt ugyan, de ott kellett hagynia azt, akit a világon a leg-
jobban szeretett. 

Johanna úgy döntött, ma nem menekül el a látvány elől. 
A hegek, amelyeket a tükörkép mutatott, alig változtak valamit az 

évek alatt. Mélyen barázdálták a bőrét: szembeötlő jelek, amelyeket a 
Kölnbe érkezése után igyekezett elrejteni. Nyakpántokat szabatott, és 
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sohasem vette le őket. Egyedül Severinnek mutatta meg a hegeket, 
mert megkérte rá, és Sabeth is látta őket, hiszen egyszer benyitott a szo-
bába, amikor Johanna nyaka fedetlen volt. Egyébként senki sem tudott 
róluk a városban – és ennek így is kell maradnia!

Johanna kiválasztott egy sötétzöld bársonyból készült, vastag nyak-
pántot. Ez illett az özvegyi ruhához, amelyet a fehér asszonyokhoz ter-
vezett újabb látogatáshoz választott ki. 

Vajon a priorisszának feltűnt a különös nyakék? Remélte, hogy 
Christina nővér nem teszi szóvá, mert akkor bizony adósa maradna a 
válasszal. Egy nőt, aki megszabadult a fekete halál karmaiból, könnyen 
bélyegezhettek boszorkánynak vagy az ördög jegyesének. Hiszen ho-
gyan másképp tudta volna elkerülni azt, ami oly sokak halálát okozta?

Semmit sem tudnak, gondolta Johanna, miközben Vincent képe ismét 
felderengett előtte, és a fájdalom ismét belenyilallt a szívébe. Semmit sem 
tudnak a szerelemről, az árulásról, a járványról, amely mindent megváltoztat. 
A halál egyáltalán nem a legrosszabb dolog, ami valakivel történhet. Épp olyan 
nyomorúságos életben maradni és örökre eltemetni minden reményt.

– Szóval megvan még? – kérdezte az asszony, aki hirtelen az ajtóban 
termett. – Gondoltam, amikor láttam a nyakadon a pántot. Lehettél 
volna egy kicsit elővigyázatosabb! Aki az ördöggel táncol, annak állnia 
kell a forró leheletét is!

– Mit akarsz? – kérdezte Johanna, miközben gyorsan elfedte a nya-
kát. De még így is meztelennek és kiszolgáltatottnak érezte magát Ita 
gátlástalan tekintete előtt. – Ki engedett be?

Ita megrándította a vállát. – Én mindenhova bejutok, ezt te is tudod. 
– Ezzel a lábát szétvetve besétált a szobába, és körülnézett. A szoknyája 
minden lépésnél suhogott. A melle félig kibuggyant a hanyagul meg-
kötött fűzőjéből. – Itt álmodja tehát a tisztes Arnheimné a szeplőtelen 
álmait. Vagy talán nem is olyan szeplőtelenek? – nevetett fel hidegen. 
– Te áltatsz engem. És én utálom, ha áltatnak. Erre már csak emlékszel!

– Ma nem tudok adni semmit…
– Az kár lenne – vágott a szavába Ita –, rád nézve.
– Amint újra meg tudom nyitni a borkimérést, jobbra fordul a hely-

zet. Akkor megkaphatod, amit akarsz.
– Mégis mikor lesz az, Arnheimné? Majd karácsonykor? – Ita elhúzta 

a száját. – Pénzre van szükségem. Rengeteg kiadásom van mostanában:  
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a kis ház, amit bérelek, a gyógynövények és az elixírek beszerzése, hogy 
jó üzleteket köthessek, és akkor még tisztességes ruhára nem is költöttem.

– Te házat béreltél? – kérdezte Johanna meglepetten. – Itt, Kölnben?
– Hol máshol? – válaszolta Ita nevetve. – Talán az összes kincsem-

mel együtt az utcán kellene éjszakáznom? A Schwalbengassén lakom, a 
Szent Kolumba-templom közelében. És tudod, ki segített megtalálnom 
ezt a kedves hajlékot? A sógorod, Hennes Arnheim.

Ismeri Hennest! Mintha ököllel sújtottak volna Johanna mellkasára. 
Vajon mi mindennel tömte tele a férfi fejét? És mi mindenre képes még Ita, ha 
nem adom meg neki, amit követel?

– Olyan sokáig biztosan nem fog tartani – mondta erőltetett önura-
lommal. A Schwalbengasse a város egyik legrosszabb hírű környékén 
volt. Korábban ott állt a bordély, ami nemrég a Berlichre költözött. Tud-
ja vajon Ita, milyen környékre került? – Az Ágoston-rendi fehér asszonyok 
már a szőlőt préselik, és amint az újbor a hordókban van, kapok tőlük 
szállítmányt. Ha minden jól megy, ez…

– Mi közöm hozzá? – szakította félbe Ita türelmetlenül. – Vége azok-
nak az időknek, amikor körülötted forgott a világ. Már nem az a ba-
baarcú szőkeség vagy, akiért mindenki megőrült. – Közelebb lépett Jo-
hannához, aki önkéntelenül is elfordította a fejét, mert megcsapta az 
orrát az izzadság, a pézsma és a gonoszság összetéveszthetetlen és isme-
rős szaga. – Hiszen te mindig csak a saját hasznodat tartottad szem előtt. 
Pedig én kockára tettem érted az életem. Megköszönted valaha is? – Ita 
erős ujjai átkulcsolták Johanna csuklóját. – Leléptél az első kurvapecér-
rel, aki bevette a kis mesédet. Rám egy gondolatot sem vesztegettél. 
Szép, gondtalan életet biztosítottál magadnak, míg nekem minden fala-
tért meg kellett szenvednem. Ha tehát nem fizetsz most rögtön, akkor 
kiállok ide az ablakba, és kikürtölöm ország-világnak…

Johanna kiszakította magát az asszony fogásából. 
– Menj ki egy kicsit! – mondta remegő hangon. 
– Minek? Ha megpróbálsz átverni…
– Eredj, vagy semmit sem kapsz.
Ita egy kis tétovázás után engedelmeskedett. 
Johanna kitapogatta a falrepedésben található rejtekhelyet. Már csak 

kevés ezüstöt talált benne. Pedig még a borszállítmányt is ki kell fizet-
nie, és valahogy át kell vészelniük a telet is. Megtapogatta a pénzérmé-
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ket; minden egyes darabbal, amelyet át kell adnia a gátlástalan zsaroló-
nak, egy újabb csapást mér magára. Különben is, lehet, hogy hatalmas 
hibát követett el, hogy egyáltalán belement ebbe az egyezségbe! Ita 
egyre többet és többet fog tőle követelni.

De most végképp nem engedhette meg magának, hogy feltűnést 
keltsen a városban, és még több pletykára adjon okot. Időre volt szük-
sége, hogy kigondolja, miként szabadulhat meg az asszonytól. Nehéz 
szívvel vette elő a pénzes zacskót, kivett belőle három ezüstöt, majd 
visszatette a rejtekhelyére. Ezután az ajtóhoz ment, és behívta Itát. 

– Nahát! – kiáltotta az, amikor meglátta az ezüstöket Johanna ke-
zében. Elvette az érméket, és egyenként beléjük harapott, hogy meg-
győződjön az eredetiségükről. Majd gyorsan a fűzőjébe csúsztatta őket, 
és elismerően bólintott. 

– Ha még egyszer idejössz, és zaklatni mersz, akkor majd meglá-
tod… – mondta Johanna, ám Ita nem hagyta befejezni a mondatot. 

– Még mindig nem értetted meg, kislányom! – jelentette ki. Az orr-
cimpái remegtek. – Utoljára mondom: itt én diktálom a feltételeket!

Hennes Arnheim csak lopva körül szeretett volna nézni, ám amikor 
Ita hirtelen kitárta előtte az ajtót, és nagy hévvel behívta, nem sokáig 
kérette magát. 

– Különben én mentem volna magához – mondta az asszony ár-
tatlan ábrázattal, amely sehogy sem illett a kihívó öltözékéhez. Az ősz 
dacára nyáriasan lenge ruha volt rajta, amely kiemelte viselőjének is-
tenadta testi adottságait. – De csak akkor, ha már teljesen berendez-
kedtem itt. Neuhaus tanácsos volt olyan kedves, és minden hivatalos 
dolgot egykettőre elintézett nekem. Képzelje, már majdnem otthon 
érzem magam!

Azzal berántotta Hennest a házba, ahol áporodott szag és erős illat-
szerek orrfacsaró elegye terjengett a levegőben.

– Itt-ott természetesen még ráfér egy kis festés. – Itából valósággal 
ömlött a szó. – Néhány kacatot ki is fogok dobni. De még megvárom, 
amíg hűvösebbre fordul az idő. Mégiscsak öreg ház ez, még ha Neu-
haus tanácsos szerint kiváló is a múltja.

Hennesből ekkor majdnem kitört a nevetés, ám az utolsó pillanatban 
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sikerült magába fojtania, és csak egyetértően bólogatott. Neuhaus ezek 
szerint nem említette, hogy éveken át kurvák lakták a házat. A jelen-
létük nyoma, a kipárolgásuk az épület minden zugába beivódott, ezért 
is volt olyan nehéz új bérlőt találni rá. 

– Akkor tehát jól érzi magát itt, és hamarosan munkához lát – nyug-
tázta Hennes, aki hamar leizzadt, ahogy az alacsony boltozatú szobában 
fogyni kezdett a levegő. 

– Képzelje, már el is kezdtem! Az első vevők már meg is találtak – 
mondta éles tekintettel Ita. – Pedig még a cégéremet sem tettem ki az 
ajtóra.

– Tulajdonképpen mit fog árulni?
– Csss! – Ita az ajka elé emelte a mutatóujját. – Kölnben sok útke-

reső ember van, akiknek szükségük van a segítségemre. Az egész város 
beteg a sok bűntől. A legvadabb álmaimban sem képzeltem, hogy eny-
nyire beteg! Szerencsére én tudom a megoldást, és a szenvedők segítsé-
gére sietek. És ez itt meg fog védeni minden rossztól!

Hennes megijedt a furcsa kis tárgytól, amelyet az asszony az orra alá 
dugott. 

– Mi ez az ördöngösség?
Ita kacéran felnevetett. 
– Csalódtam önben, szűcsmester úr! Ha valakinek, hát önnek tud-

nia kellene, mi ez. Bagolykarom, mi más lenne? A bagoly semmit sem 
hagy figyelmen kívül, mert minden irányba tud kémlelni. Ez az én 
védjegyem!

Az asszony széles csípője elzárta Hennes előtt a feljáratot a tetőtérbe. 
Régen ott sorakoztak az örömlányok szűk kamrái. Fiatal legényként 
ő is itt tanulgatta a testiség fortélyait, kéjvágy és szégyenérzet között 
hánykolódva. Az első szeretője egy vézna és barátságtalan leányzó volt, 
aki minél hamarabb le akarta tudni az ügyet. Hennes majdnem elsírta 
magát, amikor a lány le akarta taszítani inas combjáról a tehetetlen 
zsákként rajta fekvő kuncsaftot, ám kiálló medencéje megakadályozta 
ebben. Tettetett mosollyal számolta le a lány sovány tenyerébe a fizetsé-
get, majd hetekig gyűjtögetett, hogy ismét el tudjon jönni. A második 
alkalommal egy telt idomú szőkeséggel könnyített magán, aki utána 
úgy ringatta az ölében, mint anya a gyermekét. 

Hogyhogy eszébe jutott most ez a sok régi történet? Biztosan azért, 
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mert évek óta nem járt ebben a házban, és mert a mellette álló asszony-
ból áradt a bűn és a bujaság illata. 

Hennes elfordult. 
Amikor megboldogult felesége kiismerte a szokásait és a gyengesé-

geit, egyszerűen megtagadta magát tőle, hozzá sem érhetett. Vajon mi-
ért jutott éppen most az eszébe ez is?

– Csak nem akar máris menni? – kérdezte Ita. – Addig nem enge-
dem el, amíg nem ivott az örömnedűből! 

– Az meg micsoda? – kérdezte bizalmatlanul a férfi.
Ita a konyhába sietett, Hennes alig ismert rá a helyiségre. Mindenfelé 

faedénykék, dobozok és üvegcsék hevertek, amelyekből gyógynövények 
kandikáltak ki. Ita bort töltött az egyik korsóból, és odanyújtotta neki. 

– A jó dolgok istensége! – mondta, miközben felvonta a jobb szemöl-
dökét. – Jó néhány koronás fő mit nem adna érte, ha most az ön helyé-
ben lehetne.

A bor egyszerre édeskés és keserű illatot árasztott. 
– Nem vagyok szomjas – tért ki Hennes az ajánlat elől –, és már 

amúgy is menni készültem…
– Igya ki! – utasította Ita kemény hangon. – Vagy nem akarja, hogy 

elmeséljem a szeplőtelen Johannánk titkait?
Hennes ivott egy kortyot. Majd még egyet és még egyet.
Az ital furcsa volt, és az íze veszélyesnek hatott, ám minél többet 

ivott belőle, annál jobban ízlett neki. 
– Nem is olyan rossz – böffentett jóízűen Hennes. 
Halott vagy, te rosszmájú némber, gondolta elégtétellel, miután elhesse-

gette Guda sápadt és barátságtalan arcát. Annyi nőm lehet, amennyit csak 
akarok.

– Bizony nem rossz! – nevetett fel Ita olyan jóízűen, mintha a be-
szélgetőtársa épp egy kiváló tréfát mesélt volna neki. – Ez a különleges 
alapanyag pirula formájában is kapható nálam, ha elnyerte a tetszé-
sét. Márpedig látom, hogy elnyerte. A Távol-Keletről származik, és már 
egész birodalmakat ingatott meg. 

Hennes szája széles mosolyra húzódott. Egy birodalomnak ő is szí-
vesen lenne az ura. 

– Helyezze kényelembe magát! – terelte Ita egy zsámoly felé, amely 
olyan alacsony volt, hogy szét kellett tárnia a lábát, hogy rá tudjon ülni. 
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Ahelyett, hogy leült volna mellé, Ita állva maradt, és a hátát a szúette 
asztalnak vetette. 

– Hogy érzi magát, szűcsmester uram?
– Jól – habzottak a szavak Hennes szájából. – Nagyon is jól. – A testé-

ben kellemes meleg áradt szét. Nem is emlékezett már, mikor érezte ma-
gát ennyire feloldódva. Majd azon kapta magát, hogy a férfiassága meg-
merevedik. Egy pillanatra szégyenérzés töltötte el, ám ez gyorsan elmúlt. 

Hallotta Ita gyöngyöző nevetését. 
– Hetyke legény maga, mondtam én mindig is. De akkor tessék is 

úgy viselkedni!
– Mire gondol? – kérdezte Hennes, és nem tudta levenni a szemét 

Ita terebélyes melléről. 
– A méltatlan játékra gondolok, amit Johanna űz magával – mondta 

az asszony, és a nyelve hegyével megnedvesítette piros ajkát, amely kissé 
szétnyílt. – Egykori utcalány és magdolnás nővér, nem tudta? Bukott 
nő, akit a bűnbánat rendjébe kényszerítettek. Egy ilyen asszony vezeti 
az orránál fogva!

– Tehát nem is csak a fürdőházból jön, hanem egyenesen a csatorná-
ból, a legmélyebb szennyből? – szaladt ki Hennes száján. 

– Azért ne becsülje alá! Johanna ravasz és gátlástalan. A kedves sógor-
nője mindig is jól tudta, hogyan használjon ki másokat.

Milyen messze kalandoztak most Hennes gondolatai Johannától! 
Egyedül ez a telt női test érdekelte, amely oly közel állt hozzá, és maga 
a kísértés volt számára.

Ita combjára tette a kezét, és a legnagyobb meglepetésére a nő nem 
tolta el magától. Hennes közelebb húzta magához az asszonyt, az pedig 
hagyta magát.

– Azt hiszed, eltiportad Johannát? – búgta, miközben Hennes ki-
oldotta a fűzőjét, hogy megkaparintsa a nő mellét, amely megőrjítette, 
pedig nem volt már olyan feszes. Öregebb lenne, mint ahogy gondol-
ta? – futott át Hennes agyán. És ha az is, mit érdekli őt! – Tévedsz, ha 
azt hiszed! Johanna jól tudja, hogyan kell felállni a padlóról, ezt már 
többször bebizonyította. Hamarosan megint kap borszállítmányt, tudtál 
róla? – A keze a férfi övéhez vándorolt, amely az ágyékát védte, majd 
szakszerűen kioldotta, és munkához látott. – A Mária Magdolna fehér 
asszonyai adnak neki bort, és ezt te hagyod?
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Hennes behunyta a szemét, mert a kéj olyan hullámokban öntötte 
el, hogy attól tartott, eszét veszti. Olyan tüzesnek és erőtől duzzadó-
nak érezte magát, mint még soha. Gudát legyőzte, Belát is egykettő-
re visszaszerzi, ha akarja, Johanna pedig térden állva fog könyörögni  
előtte.

– Nem! – kiáltotta, miközben izzó fénycsóvák lobbantak fel a lelki 
szemei előtt. – Nem hagyom! Az az átkozott boszorkány mindenért 
meg fog lakolni!

– Hol van a beteg asszony és a lánya? – Az Arany Unikornishoz címzett 
fogadó hirtelen megtelt, ahogy a felfegyverzett férfiak benyomultak. 
A helyet megszállta az érseki gárda. 

Amint felismerte a kék egyenruhásokat, Fygen leeresztette a kést, 
amellyel éppen egy avas szalonnát darabolt. 

– Nem tudok semmilyen beteg asszonyról – mondta. – Amint látják, 
fogadót vezetek, és nem kórházat. De ha egy jó italra vágynak, akkor 
nálam…

– Az érsek kancelláriusával beszél – szakította félbe Bernhard vom 
Hagen. – Hol vannak?

– Még ha maga Mihály arkangyal lenne is: nem tudom, hol vannak! 
– Segélykérő pillantást vetett a terem jobb sarkába, ahol néhány vendég 
iszogatott egy asztal körül. 

– Fogjátok meg! – mondta a kancellár, mire két őr megragadta, és 
hátrafeszítette a nő karját, egy harmadik pedig éles kést szorított a tor-
kához. – Most talán másképp gondolod – folytatta a kancellár. 

– Könyörülj rajtam, szentséges Szűz Mária! – hörögte Fygen. – Eresz-
szenek el, nagyon kérem! Így még beszélni sem tudok!

Vom Hagen bólintott, mire az őrök kissé enyhítettek a szorításon, 
majd teljesen eleresztették. A nő a torkához kapott.

– Vérzek! – kiáltotta szemrehányóan, és véres ujjaira meredt. – A po-
roszlói megsebesítettek!

– Még jobban is fogsz vérezni, ha nem mondod el nekünk azonnal 
az igazat!

Fygen szemmel láthatóan vívódott magában.
– Hát legyen! – mondta végül. – Nálam sohasem voltak betegek, 
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mindig is tiszta és rendes fogadót vezettem. – A tekintete ismét a sarok-
ba vándorolt, és ez nem kerülte el a kancellár figyelmét.

– Ők sem fognak megmenteni, senki sem fog rajtad segíteni, ha nem 
térsz végre észre, és nem beszélsz! – kiáltotta. 

– Véletlenül hallottam valamit a beteg asszonyról – ismerte el Fygen. 
– Egy egész család megbetegedett, négy gyermekkel, odaát. – Csontos 
karjával az utca túloldalára mutatott. – De már több napja senki sem 
látta őket. Talán már ki sem tudnak járni.

– Ez az a ház, ahol Nele és az anyja laktak? – kérdezte Bernhard 
vom Hagen.

Fygen megrándította a vállát. 
– Talán mindenkit névről kellene ismernem, aki megfordul az ut-

cában? – vágott vissza mogorván. – Aki iszik és megfizeti, az szívesen 
látott vendég nálam. Egyébiránt meg azt csinálnak vagy nem csinálnak, 
amit akarnak.

Az egyik vendég felállt, és a csoport felé vette az irányt. Tagbaszakadt, 
zsíros hajú figura volt, az egyik szeme homályos. Hosszú, toldozott- 
foldozott kabátot viselt, amelyen látszott, hogy valaha jobb napokat is  
látott. 

Bernhard vom Hagen kissé visszahőkölt. Eszébe jutott, hogy régeb-
ben poklosok számára írtak elő efféle öltözéket. De hogy is jutna akár 
eszébe is egy ilyen szerzetnek, hogy idemerészkedjen?

– Hagyják, nem tud többet – mondta a félszemű. – Inkább engem 
kérdezzenek, ha még kíváncsiak valamire.

– Te meg ki vagy? – kérdezte a kancellár.
A félszemű felnevetett.
– Mi köze ennek bármihez is? Mezítelen születünk, és úgy is térünk 

vissza a földbe. Születés és halál ennyire egyszerű, és nagy szerencse kell 
hozzá, hogy a köztük lévő rövidke időt életnek lehessen nevezni.

– Akkor hát tudsz-e valamit Neléről és az anyjáról? – kérdezte Vom 
Hagen, és érezte, hogy fogytán a türelme. Ki ez az új orvos, akit a püs-
pöki palotába hozattak? Még ha Vincent de Vries istenadta tehetségű 
doktor is, aki gyógyírt talál az érsek valós és képzelt nyavalyáira, ez az 
utolsó kérése, hogy felkutassanak egy haldokló anyát meg a lányát, túl-
ment minden határon. 

– Mutatok valamit, ha mindenáron akarja – mondta a félszemű.  
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– De ne mondja majd, hogy nem figyelmeztettem! – Csettintett egyet, 
mintha egy mutatványra készülne. – Készen áll?

A kancellár bólintott, majd hozzátette: – De ajánlom, ne tegye pró-
bára a türelmem.

– Jöjjön – mondta a tagbaszakadt ember –, kövessen!
Átkeltek a szűk utcán. Kosz és szemét mindenütt, mintha napok 

óta senki sem söpörte volna fel. Vizelettócsák mellett vezetett az út-
juk, amelyek megcsillantak a napfényben, és maró szagot árasztot-
tak. Némelyiken káposztalevek úszkáltak, mint megannyi magányos  
tutaj. 

Bernhard vom Hagen az undortól a szája elé emelte a köpenyét. Aki 
egy ilyen szeméttelepen él, az előbb-utóbb biztosan meg is betegszik, 
gondolta.

A ház folyosója szűk volt, és sötét. A félszemű bekopogott az egyik 
földszinti ajtón.

– Van itthon valaki? – kiáltotta. – Nyissátok ki, magas rangú látoga-
tókat hoztam!

Egy ideig csend telepedett rájuk, majd hirtelen olyan nyögéseket 
hallottak, amelyektől felállt a hátukon a szőr.

– Van bent valaki – suttogta a legifjabb testőr. – Olyan, mintha…
A társa ekkor a kancellár bólintására betörte a málladozó ajtót. 
Rettentő kép fogadta őket. Mindenfelé patkányok szaladgáltak, és 

riadtan próbáltak kitérni a testőrök szöges csizmái elől. Amit hátra-
hagytak, az minden képzeletet felülmúlt. A  két gyermekét magához 
szorító anya szemgödrei üregesen tátongtak. A kislánynak, aki a halál-
tusájában az anyja teste alá próbált kúszni, hiányzott egy darab a kar-
jából. A harmadik gyermek, egy fiúcska, a másik szobában feküdt ösz-
szekuporodva, a bordáit meg lehetett volna számolni, annyira le volt  
soványodva. 

Ismét nyögés.
– Még van itt valaki. – A kancellár torka csontszáraz lett. – Ott, a 

szalmazsákon!
Odasietett a lánykához, aki tíz-tizenkét éves lehetett, már nem le-

hetett pontosan megállapítani. Az arca eltorzult a fájdalomtól, az ajka 
összeragadt. Ám amint megérezte, hogy emberek vannak a közelében, 
megpróbált feltápászkodni. 
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– Nele? – suttogta. – Nele, hol vagy?
A kancellár ösztönösen kinyújtotta felé a karját, ám a félszemű visz-

szarántotta. 
– Megőrült? – kiáltott. – Hát nem látja, mi baja?
– Nele, Nele, gonosz lány. Levest akartál nekünk hozni, de nem jöt-

tél. És most mindenki halott.
A feje félrecsuklott, és láthatóvá vált a nyakán lévő három nagy sö-

tét hólyag. A belőlük áradó szag kibírhatatlan volt. Az inge alól kilátszó 
ágyékát is hólyagok borították. 

Vom Hagen hirtelen hátrahőkölt, mint akibe villám csapott.
– Nincs remény – dünnyögte a félszemű. – A nagy kaszás már a kar-

jában tartja… és talán nemsokára minket is.
A kancellár gyors léptekkel elhagyta a helyiséget, majd a testőrök is 

követték. 
– Mióta tudsz erről? – vonta kérdőre Vom Hagen a félszeműt. – Az 

ilyesmit azonnal jelenteni kell, hogy a hatóságok meg tudják tenni a 
megfelelő intézkedéseket.

A félszemű felnevetett. – És mik lennének azok? Elszállítják a hul-
lákat? – gúnyolódott. – Kifüstölik a szobákat? Mindent felégetnek, ami 
mozdítható? Lelakatolják a házat? És azután? Ön is éppolyan jól tudja, 
mint én, hogy ez annyit ér, mint halottnak a csók. A járvány erősebb, 
mint mi mindannyian együttvéve. De én figyelmeztettem! – mondta, 
és megvillantak hosszú, sárga metszőfogai.

Mintha a halál hírnöke állna előtte, borzongott meg a kancellár.
– Ezek után mit érdekli még egy eltűnt asszony és a lánya? – foly-

tatta a nagydarab. – Ezrek fognak meghalni, ezrek! Még mielőtt az újév 
beköszönt. Ezt mondja meg az érseknek! Mondja meg, hogy a pestis 
angyala kiterjesztette fekete szárnyát, és a csókja mindannyiunk sorsát 
meg fogja pecsételni.

– Ki vagy te? – kérdezte Vom Hagen. – A  szentségtörő beszéded 
alapján biztosan nem vagy tisztességes ember.

– Tisztességes ember? Hadd gondolkodjam egy kicsit! – A félszemű 
félrefordította a fejét, mintha valóban gondolkodna. – Igen, igaza le-
het, mert már olyan régen voltam tisztességes, hogy nem is emlékszem 
rá – mondta indulóban. – Az emberek Rukhnak hívnak. Mint a színes 
madarat, amely egy nap lehullott az Úr könyörületes lajtorjájáról. Ezt 
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jegyezd meg, ha még igényt tartasz a szolgálataimra! – Öblös nevetése 
még akkor is visszhangzott a szűk utcácskában, amikor ő már régen el-
tűnt az egyik sarkon. 

A hőség jót tett Ennelin külsejének. Fakó arcszínét pirospozsgásra fes-
tette, haját pedig a szőke és rézvörös árnyalatai között játszó, illatos 
szénaboglyához tette hasonlatossá. 

– Ludwig nincs itt – mondta. – Sajnos azt sem tudom megmondani, 
mikor jön haza. Azóta, hogy haszonbérbe vette a pestises házat, csak 
enni jár haza, már ha egyáltalán… – Azzal elfújta a szeme előtt táncoló 
hajtincset. 

– És kegyedre hagyja az egész fürdőt, ebben az állapotban? – kérdez-
te csodálkozva Vincent.

– A cselédünk, Lini a kezem alá dolgozik. De a munka oroszlánrésze 
rám hárul. – Az asszony a földre eresztette a szennyessel teli kosarat, csí-
pőre tette a kezét, és nagyot nyögött. 

– Fájdalmai vannak? – érdeklődött Vincent.
– Nem igazán – felelte az nyugtatólag. – De a gyerek annyira nyo-

makszik kifelé, hogy néha megijeszt. Csak tíz-tizenkét hét múlva kel-
lene világra jönnie, ha a bába nem számolta el magát. De tudom, az Úr 
megsegít majd. Minden reggel és este imádkozom hozzá.

– Hadd nézzem a hasát! – mondta Vincent. Amikor az asszony jóvá-
hagyólag bólintott, az orvos a feszes gömbre helyezte a kezét, és óvato-
san megtapogatta.

– Ugye egészséges lesz? – kérdezte Ennelin aggodalmas hangon.  
– Tudom, a Mindenható védi a magzatokat, de néha mégis rossz érzés  
fog el.

– Ahhoz alaposabban meg kellene vizsgálnom. Végső soron mind-
annyian Isten kezében vagyunk, ahogy ön is mondja – válaszolta Vin-
cent. – De ilyen nagy súlyokat semmiképp se cipeljen többet! Szóljon 
ennek a Lininek, cipelje ő! – Ekkor egy pillanatra elhallgatott. – Gon-
dolt már arra, hogy esetleg ketten lehetnek? Egyetlen gyereknek elég 
nagy ez a pocak…

– Ketten? – vágott közbe Ennelin. Könnyek szöktek a szemébe.  
– Biztos benne?
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– Nézze, bizonyosak csak akkor lehetünk, amikor majd felsírnak. De 
néhány dolog kétségtelenül amellett szól, hogy ikrek lehetnek.

– Tudta, hogy én is ikerként születtem? A fivérem nem élte túl a 
szülést. Így én maradtam a szüleim egyetlen gyermeke. Nem szabad 
szégyent hoznom rájuk, meg kellett esküdnöm a Szentírásra.

A leány hirtelen megingott. Vincent megragadta mindkét karját, 
hogy megtartsa.

– Jobban van? – kérdezte nemsokára.
– Legalább munkánk van még – jegyezte meg a lány halkan. – De ki 

tudja, meddig. Úgy hallottam, a városi tanács be akarja záratni az összes 
fürdőházat. Igaz, hogy pestis van a városban?

Vincent bólintott. 
Az érseki kancellárius rémes hírekkel tért vissza az udvarba. Nele és 

az anyja hollétére továbbra sem derült fény, találtak viszont öt pestises 
halottat ugyanabban a házban. Ugrásszerűen nőtt az új megbetegedé-
sek száma. Mit keres még mindig itt? – töprengett Vincent. Ha nem ta-
lálkozott volna Johannával, már rég elhagyta volna a várost. De hogyan 
is mehetne el, és hagyhatná őt életveszélyben?

– A pestises ház még akkor is ott lesz önöknek, ha a fürdő bezár – 
mondta Ennelinnek. – Ott nemsokára alig fognak bírni a tömeggel. Az 
ön állapotában persze semmiképp sem ajánlatos odamenni. Úgy tud-
juk, a várandósok ritkábban kapják el a kórt, de én azt tanácsolom, ne 
hívja ki maga ellen a sorsot. 

Ennelin lágy, gyermeki arcára hirtelen elszánt arckifejezés ült ki. 
– Akarom ezt a gyereket, és ha ketten lesznek, akkor mindkettőt sze-

retni fogom – mondta. – Vissza akarom adni Ludwignak az elvesztett 
fiát, és istenfélő keresztényt nevelek belőle. De mit csináljak a külön-
leges vendégeinkkel, ha be kell zárnunk? Hiszen rengeteget fizettek, 
ráadásul előre. Jöjjön csak!

A férfi alaposan meglepődött, és követte a fiatalasszonyt a fürdőház-
ba. Ott Ennelin kinyitott egy ajtót, amelyet Vincent a korábbi látogatá-
sai alkalmával sohasem látott. A vágy, hogy pihenjen egy kicsit a forró 
gőzkamrában, már jó ideje tombolt benne. Ám most egy szempillantás 
alatt el is illant.

– A romlottság kamrája – suttogta Ennelin, és egy falhoz tuszkolta 
Vincentet, amelybe kis kémlelőnyílásokat vájtak. Az orvos bekukkan-



130

tott, és látta, hogy egy sovány és egy testes férfi fekszik egy-egy padon, 
több réteg vászonkendővel letakarva, mindenféle edényekkel, tálkákkal, 
üvegcsékkel körülvéve. A sovány hörgött, a zömök hangosan horkolt. 
– Napi három alkalommal kapnak sófüvet olyan forró vízben feloldva, 
amit még le bírnak nyelni. Azután izzasztófürdőt vesznek, hogy minden 
rossz távozzon a testükből. Már majdnem két hete vannak itt, de Lud-
wig azt mondta, még háromig eltarthat.

– Csak nem franciakór? – kérdezte Ludwig.
– Pszt! – Ennelin körülnézett, mintha valaki meghallhatná őket. 

– Mi nem ejtjük ki ezt a szót. Ez a két magas rangú úr bőrkiütésekben 
szenved, mi így nevezzük. A családjuk azt gondolja, fürdőkúrára men-
tek. Én senkinek sem mondhatok egy mukkot sem. Az apám gyógysze-
rész, így kiskorom óta tudom, milyen fontos a titoktartás. 

– Sófűvel és izzasztófürdővel biztosan nem fogják meggyógyítani 
őket – mondta Vincent. – Ha elevenen megfőzik őket, akkor sem lesz-
nek újra egészségesek.

– Akkor hát mivel kellene kezelnünk őket? – kérdezte Ennelin, és 
úgy nézett Vincentre, mintha valami földöntúli jelenséget látna.

– Ha én azt pontosan meg tudnám mondani! Már évek óta tanul-
mányozom ezt a betegséget, és mégis mindig újabb és újabb rendelle-
nességekre bukkanok.

– Segítenie kell nekünk! – kérlelte Ennelin. – Ha nem sikerül a kúra, 
vissza kell fizetnünk az összes pénzt, és azt most nem tudjuk megtenni. 
Ludwig mindent a pestises ház rendbehozatalára fordít. Teljesen az öt-
let megszállottja lett. El kellene hagynom a várost, hogy ne kapjam el a 
kórt, de nem tehetem. Mellette kell maradnom!

Visszamentek az előtérbe. 
– Beszélni fogok a férjével – ígérte Vincent. – Egy fürdősnek és egy 

orvosdoktornak össze kell dolgoznia, még ha sajnos nem is tudjuk fel-
tartóztatni a járványt. 

Ennelin le akart hajolni a kosárért, majd mintha eszébe jutott volna, 
amit az imént Vincent mondott, így hát felegyenesedett. 

– Azt a nőt ő küldte magához – mondta távozóban. – Ugye megtartja?
Vincent érezte, hogy meleg önti el a testét.
– Nem vagyok ám olyan ostoba, mint amilyennek egyesek tarta-

nak – folytatta Ennelin. – Csak azért, mert fiatal vagyok, és még nem 
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tapasztaltam sokat a világból. Olvasom a Bibliát, és sok imát tudok kí-
vülről. Örülnék, ha Johannáról is gondoskodna végre valaki.

– Ennyire a szívén viseli a sorsát? – kérdezte a férfi fátyolos hangon.
Ennelin keserűen felnevetett. 
– Szép nő, el kell ismernem. Megigézi a férfiakat – mondta. – Meny-

nyire irigyeltem ezért mindig is! De a varázsa semmi jót nem tartogat. 
A férjét, az üvegfestőt is ő vitte a sírba, a sógorát meg szerelmi bánatba 
taszította. Az én Ludwigomat sem kímélte. De szerencsére itt vagyok 
én – jelentette ki az asszony büszkén domborítva a mellkasát. – Engem 
nem tud félreállítani Arnheimné!

Az erélyes hadüzenet még akkor is visszhangzott Vincent fülében, 
amikor már a Gereonstraßén járt. 

Ludwig Weißenburg és Johanna!
Azért ajánlotta Ludwig házvezetőnőnek, hogy így kényelmesen 

megszabaduljon tőle? Megállt, a zekéjéből elővett egy kendőt, és le-
törölte az izzadságot a homlokáról. Hirtelen valaki meglökte hátulról. 
A csípőjében apró, ám éles fájdalmat érzett, és kalimpálni kezdett, hogy 
előre ne bukjon. 

– Nem tudsz vigyázni? – vakkantotta egy felpaprikázott férfihang.  
– Talán nem elég széles az utca kettőnknek?

A férfi már sietett is tovább, de egyszer csak megállt, hátrafordult, 
felhúzta a vállát, és pimasz arckifejezéssel ránézett. Sötét haj hullott a 
homlokába, koszos gatyája és zsíros zekéje fiatal, izmos testet takart. 
Szegényes öltözete ellenére is áradt belőle az életerő.

Vincentet különös mélabú szállta meg. Hirtelen kimerültnek és fá-
sultnak érezte magát. A távoli messzeségben felderengett előtte a fiatal-
kora. Már akkoriban is arról álmodozott, hogy gyógyítani fog, lesz egy 
felesége, akit szeret, és saját családja. Johannával egy pillanatra megízlel-
ték a boldogságot – majd könnyelműen elpazarolták.

Szárazságot érzett a torkában, a fiatalember közben fürgén tovább-
szaladt.

– Szándékosan csinálta! – hallotta Vincent maga mögött Weißenburg 
hangját. – Láttam! Megsebesült? 

– Csak ijedség volt. Maga mit keres itt? 
A fürdős felemelte a kezében tartott ecsetet, és végighúzta a fadesz-

kán, amely mellett állt. 
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– Az ajtót festem, amint ön is láthatja.
– Nincs jobb dolga? Már vannak halottak, és hamarosan még több 

lesz belőlük.
– Éppen azért. Évekig vörös kapus házként ismerték ezt a helyet, és 

most is ez lesz a neve, hogy könnyen megtalálja, aki keresi. – Vincent 
érezte, amint a fürdős vizslató tekintete végigméri. – Jobb kedvre fog 
derülni, ha körülnéz bent. Jöjjön!

Vincent követte.
Egy kis konyha, mellette három hálókamra keskeny ágyakkal. Egy 

elkerített helyiség tele ládákkal, mindegyikben huzatok és rongyok. 
A berendezés egyszerű, de tiszta. 

– Szükség esetén még fel lehet állítani priccseket – mondta Ludwig. 
– Előfordulhat, hogy két beteg osztozik majd egy ágyon. Ám még az is 
sokkal jobb, mint az utcán megdögleni.

– Egymásra akarja pakolni a betegeket, mint a tűzifát? 
– Ha szükséges, igen. Az első emelet is hasonlóan van berendezve. 

Nem kevés ezüstpénzt fordítottam ennek a háznak a helyrehozatalára. 
Remélem, megtérül a befektetésem.

– Nem érez bűntudatot amiatt, hogy mások szenvedésén akar ke-
resni?

– És ön? – fordult hirtelen a fürdős Vincent felé. – Nem mindenki-
nek van családja. Aki egyedülálló, hozzánk bármikor fordulhat. A leg-
jobb tudásunk és lelkiismeretünk szerint fogjuk ellátni.

– Úgy érti, ön és a várandós neje? Nincs már így is elég dolga a für-
dővel és a különleges bánásmódot igénylő vendégekkel? – vágott vissza 
Vincent.

– Hát ezt is kifecsegte? Ennelin nagyon fiatal még. Meg kell tanulnia 
titkot tartani – jelentette ki Ludwig atyáskodó szigorral. – A betegek-
től természetesen távol fogom tartani, főleg a szülés után. Higgye el, 
gondoskodom a biztonságáról. A gyermekünk élni fog, élni! – kiáltotta 
fokozódó ünnepélyességgel.

– Nem látok sem maszkot, sem kesztyűt – jegyezte meg Vincent.  
– Ez a legalapvetőbb felszerelés, ha pestiseseket akar kezelni. A szeny-
nyest pedig mindig égesse el! Minden, amivel érintkezik, halált okozhat.

– Az majd a szolgálóleányok feladata lesz – válaszolta Ludwig immár 
józanabb hangnemben. – A második emeleten van elég hely az elszál-
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lásolásukra. Ha itt laknak, éjjel-nappal gondját tudják viselni a szenve-
dőknek.

– Kit akar erre kényszeríteni? Önként ugyanis aligha lesz erre kész 
bárki is.

– Nem biztos, hogy megfertőződnek – válaszolta Ludwig. – Egyese-
ket megkímél a járvány, ezt sokaktól hallottam. Ezenkívül vannak bizo-
nyos nők, akiknek nincs más választásuk. Rájuk is számítok.

– Úgy, hogy közben könnyelműen kockára teszi az életüket? – kér-
dezte Ludwig. – Azt ön is tudja, hogy a pestis ellen nem terem gyógy-
növény. Ezt tapasztaltam minden helyen, ahol a járvánnyal találkoztam.

Ludwig szúrós pillantást vetett rá. 
– Akkor ön miért van még Kölnben? 
Hát Johanna miatt! – kiáltotta volna legszívesebben Vincent. Akit a 

házamba küldtél, hogy ismét életre keljenek a rémálmaim.
– Az érsek udvari orvosa vagyok – válaszolta ehelyett. – Arra szer-

ződtem, hogy a kollégiumban orvoslást tanítsak a diákoknak. Jó dokto-
rokra lesz szükségünk, hogy legyőzzük azt, ami most jön.

– Akkor tehát nem szedi a sátorfáját? 
Nem, válaszolta gondolatban Vincent, és maga is csodálkozott a vá-

laszán.
– Maradok – mondta kurtán. – Hamarosan minden hozzáértő em-

berre szükség lesz.


