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I.

A  karcsú,  talpig  feketébe  öltözött,  halovány  arcú,  fáradt  és
szomorú szemű nő megállt az út közepén, s a zöldellő erdőből érkező
hangokat  hallgatta.  Gyerekek  zsivajogtak  vidáman.  Az  asszony
bénultan állt,  de a szeme lázasan kémlelte a környéket,  mintha azt
keresné, merre meneküljön.

Nem  sejtette,  hogy  figyelik.  Kissé  beljebb  az  erdőben,  egy
csobogó forrás mellett lovaglóruhás fiatalember ült egy fatönkön. A
faluból jött, és megpihent kicsit, hogy elgyönyörködjék a természet
szépségeiben. Meglátta a közeledő nőt, és rajta felejtette a szemét.
Komor  öltözete  és  sápadt,  elgyötört  arca  sehogyan  sem  illett  a
bimbódzó  tavasz  derűjéhez,  de  talán  éppen  ez  volt  benne  a
megragadó.

A férfi nem mozdult, nem akarta zavarni a magányos sétálót, így
lett  tanúja egy jelenetnek, amely kitörölhetetlenül az emlékezetébe
vésődött.

A fiatal nőnek földbe gyökerezett a lába, és szemlátomást riadtan
kereste  a  menekülés  útját,  amint  meghallotta  a  közeledő  vidám
gyerekhangokat.  De már szaladtak is ki  a fák közül az önfeledten
viháncoló apróságok.

– Kikelet, kikelet, ébred már a természet – énekelték kórusban.
A  falusi  lurkók  elnémultak,  amikor  megpillantották  a  sápadt,

gyászruhás  asszonyt.  Nem  messze  tőle  megálltak,  és  rémülten,
elkerekedett szemmel bámultak rá.

– Ott  a méregkeverő  boszorkány!  A méregkeverő boszorkány a
kastélyból!  –  visította  egyszer  csak  az  egyik  kislány,  és  futásnak
eredt, mintha az ördög kergetné vasvillával.

Most már kis társainak is megjött a hangja.
– Boszorkány!  Méregkeverő!  Méregkeverő  boszorkány!  –

kiabálták túl egymást a kisebb-nagyobb lánykák és fiúcskák, aztán
mindannyian szélsebesen elinaltak. Gonosz csúfolódásuk még sokáig
felverte az erdő csendjét.



A  fatönkön  ülő  fiatalember  látta,  hogy  a  karcsú  teremtés
megtántorodik. Halott, üres tekintettel néz a gyermekek után, majd
kinyújtja  a  kezét,  és  tesz  néhány bizonytalan  lépést.  Kapaszkodót
keresve átöleli az egyik fa törzsét, és durva kérgére tapasztja az arcát.
Kis  ideig  tartja  magát,  aztán,  mint  akit  minden  ereje  elhagyott,
félájultan térdre rogy a fa mellett,  és egész testét  görcsös zokogás
rázza.

A  fiatalember  nem  bírta  tovább  tétlenül  nézni  a  szenvedését.
Gyors léptekkel ott termett a fekete ruhás nő mellett, és fölébe hajolt.

– Segíthetek?  –  kérdezte  együtt  érzően,  lovagias  részvéttel  a
hangjában.

A karcsú  teremtés  összerezzent  és  felpillantott.  A lovaglóruhás
ifjú  tudta,  hogy  élete  végéig  nem  fogja  elfelejteni  a  szemét.
Megnevezhetetlen, néma gyötrődést, határtalan keserűséget olvasott
ki  belőle.  Önkéntelenül  nyújtotta  felé  a  karját,  hogy  felemelje  a
földről.  A szenvedő  megborzongott,  mintha  fázna,  és  fájdalmasan
megrándult  a  szája.  Ám  aztán  minden  erejét  összeszedte,  nagy
nehezen felkelt, és megint a tenyerébe temette az arcát.

A fiatalember  nem tudta,  hajadon még vagy asszony már  ez a
húszas  évei  elején  járó  teremtés.  Tiszta,  érintetlen,  kislányos
jelenség,  de  a  tragédia,  amit  látnivalóan  magával  hurcol,  jóval
érettebbnek mutatja a koránál.

Egy darabig remegve,  az arcát  eltakarva  állt,  aztán leengedte  a
kezét. Még egy utolsó, megkínzott pillantást vetett a férfira, mielőtt
szó  nélkül  elszaladt,  ahogyan  kutyafalkától  űzött  vad  menekül.
Egyszer sem fordult hátra.

A lovaglóöltönyös ifjú felindultan nézett utána. Tudta, hogy élete
végéig  emlékezni  fog  szenvedő  arcára.  Ez  a  kép  kitörölhetetlenül
bevésődött a szívébe.

Lassan ő is elindult ugyanazon az úton, amelyen a fekete ruhás nő
elfutott. Úgy érezte, a közelében kell maradnia, hogy megvédhesse,
ha kell, egy még nagyobb megpróbáltatástól.

Kis  ideig  maga  előtt  látta  a  karcsú  alakot,  ám  aztán  hirtelen
befordult egy mellékútra, és már sehol sem volt, amire a fiatalember
odaért.  Őt  mégis  űzte,  hajtotta  egy  ismeretlen  erő,  hogy  menjen
egyenesen  tovább.  Egyszer  csak  egy  sűrűn  összenőtt,  ágas-bogas



kökénycserjék alkotta sövénykerítést pillantott meg, és pár lépés után
keskeny, zöldre festett fakaput fedezett fel rajta. Azon át tűnhetett el
előle az ifjú hölgy – ez a rejtély tehát megoldódott.

Ott  állt  egy  darabig,  és  csak  nézte  a  kaput,  amely  egy  nehéz
asszonyi sors titkát őrizte.

„A méregkeverő boszorkány a kastélyból!” Ezt kiabálta a szőke
kislány.  A  többi  gyerek  is  megrémült,  amikor  váratlanul
megpillantotta  a  szép,  halotthalvány  arcú  nőt.  Méregkeverő?
Boszorkány? A gonosz szavak nem illettek rá. Az ifjú sokkal inkább
egy  mélységesen  boldogtalan  embert  látott  maga  előtt,  aki
összeroppant a kegyetlen szavak hallatán. Miért ragaszthatták rá ezt a
gúnynevet? Meg kell  tudnia,  ki ez a nő, és miért  futottak el  előle
félve, csúfolódva a gyerekek.

A  fiatalember  lassan,  gondolataiba  merülve  továbbsétált  a
sövénykerítés  mentén,  amely  egy  nagy  kiterjedésű  parkot
szegélyezett. Már két oldalát bejárta, és éppen a harmadiknál tartott,
amikor  elért  a  magas,  kovácsoltvas  kapuig,  amelyet  két  hatalmas
kőoszlop tartott. Innen belátta a parkot, amelynek túlsó végében egy
előkelő, kastélyszerű épület állt. „Ez alighanem Untergriesbach lesz”
– gondolta a fiatal férfi, és érdeklődéssel szemügyre vette az épületet.

A  kétoldali  kocsifeljáró  között  széles  lépcső  vezetett  fel  az
oszlopokkal  díszített  bejárathoz.  A súlyos,  vasveretes  tölgyfa  ajtó
zárva volt, akárcsak az összes ablakok, amelyeket drága függönyök
takartak. Az egész házat tágas terasz vette körül.

Frank  Rüdiger  kíváncsian  végigjáratta  a  tekintetét  az  ablakok
hosszú  során.  Az  egyik  mögött  egy  remegő  kéz  mintha
megmozdította volna a függönyt. Lehet, hogy a szép ismeretlen áll
ott, és őt nézi azzal a szomorú szemével?

A fiatalember egyszeriben illetlen leskelődőnek érezte magát, és
elindult  vissza  Griesbachba.  A  völgykatlanban,  hófödte
hegyvonulatok  között  elnyúló  falucska  takaros  portákkal  és  egy
bűbájos  templommal  büszkélkedhetett.  A  vendégfogadó  előtt,
amelynek az istállójába  Rüdiger  a lovát bekötötte, ott álldogáltak a
gyerekek,  akiket  nemrégiben  az  erdő  szélén  látott.  Néhány
asszonyságnak meséltek valamit izgatottan, egymás szavába vágva.
A fiatalember lassan közeledett hozzájuk, és most már hallotta, hogy



a kicsinyek a méregkeverő boszorkányt emlegetik, akivel az erdőnél
találkoztak.

Frank szívesen megállt volna hallgatózni, de legyőzte magában a
késztetést, és belépett a fogadóba.

– A legjobbkor ért vissza a nagyságos úr – mondta a tulajdonos
szolgálatkészen. – Éppen elkészült az ebéd.

Frank Rüdiger bólintott.
– Köszönöm,  fogadós  úr.  Tálaltasson  is  mindjárt,  szeretném

folytatni az utat.
A gazda meghajtotta magát.
– Meglesz,  nagyságos  úr – mondta,  aztán  bosszúsan kilépett  az

ajtó elé. – Mit lármáztok itt? El innen! Nem szeretem, ha zavarjátok
a vendégeimet, tacskók.

Az ifjú Rüdiger most már nem bírt a kíváncsiságával.
– Mitől ilyen izgatottak a gyerekek? Azt beszélik, hogy az erdő

szélén találkoztak a méregkeverő boszorkánnyal.
A fogadós a fiatalember felé fordult.
– Így már érthető a nyugtalanságuk. A méregkeverő boszorkány a

mi  megboldogult  nagyságos  urunknak  az  özvegye.  A
nászéjszakájukon ölte meg a férjét. Mérget csempészett az italába, de
nem  tudták  rábizonyítani.  Így  aztán  bizonyítékok  hiányában
felmentették. De mi itt akkor is tudjuk, hogy ő adta neki a mérget. Ki
más  tette  volna?  A  gyerekek  rettegnek  tőle,  és  elszaladnak,  ha
meglátják azt a gyászruhás, mészfehér arcú nőszemélyt. Nem látszik
rajta,  hogy  gyilkos,  de…  Inkább  nem  mondok  semmit.  Ne  szólj
szám, nem fáj fejem, igaz-e? Annyi mindenesetre bizonyos, hogy a
faluban senki nem hisz az ártatlanságában, a legkevésbé a rokonai.
Nem csinálnak titkot abból, hogy szerintük ő ölte meg az urát.

Frank  Rüdiger  maga  sem értette,  miért  hallgatja  olyan  odaadó
érdeklődéssel.  Megint  megjelent  előtte  az  összetört  asszony
szenvedő, szép arca és riadt,  kétségbeesett  szeme. Ilyen lenne egy
bűnöző?

– Felkeltette  a  kíváncsiságomat,  gazduram  –  fordult  megint  a
fogadóshoz. – Szívesen hallanék többet erről a különös históriáról.
Ha  ideje  engedi,  üljön  le  hozzám,  amíg  elköltöm  magányos
ebédemet.  Már  említettem,  hogy  megbetegedett  a  házvezetőnőm,



ezért  aztán  magánál  étkezem,  amíg  az  orvos  összeállítja  a
gyógyszereket.

– Nem fog csalódni a nagyságos úr. Kitűnő a konyhám. A Vörös
Oroszlán név jól cseng ezen a környéken.

– Tudom, gazduram.
Beléptek az egyszerű,  falusias vendéglőbe,  onnan pedig a helyi

notabilitások  részére  fenntartott  szobácskába.  Egy  régimódi
bőrkanapé előtt hatalmas, kerek asztal állt, fölötte lámpa függött. Az
ablakoknál és a nagy cserépkályha közelében egy-egy kisebb asztalt
helyeztek el székekkel.

Frank Rüdiger  az ablak melletti,  megterített  asztalhoz  ült  le.  A
fogadós  máris  hozta  a  levest,  amit  a  felesége  a  konyhából  egy
ablakon át adott ki.

– Miért ilyen üres a ház, fogadós uram? Pang az üzlet? – kérdezte
az ifjú vendég.

– No, panaszra igazán nincs okom, nagyságos úr. Tudja, ilyenkor
nemigen jön ide senki. Faluhelyen kevesen ebédelnek fogadóban, és
amint bekapják az ételt, már mennek is a dolgukra. A parasztok meg
csak estelente járnak kocsmába, meg olyankor, amikor a marha- vagy
a  gabonakereskedőkkel  nyélbe  ütnek  egy-egy  üzletet.  A  nyaralók
majd csak később jönnek, májustól, ha elég meleg és napos lesz az
idő.  Akkor aztán zajlik itt  az élet.  Minden szobát kiadunk, még a
szénapajtában is alszanak. Mind a Vörös Oroszlánban étkeznek, mert
a konyha jó, az árak tisztességesek. Nyáron jól megy a bolt.

– Ezt örömmel hallom.
– Örülhet  is  a  nagyságos  úr,  mert  a  magafajta  fiatalembernek

túlontúl  csendes  hely  Obergriesbach.  Árvának  érzi  majd  magát
odafent,  a hegyek között,  de nyáron csak jöjjön le bátran a Vörös
Oroszlánba. Nem lesz itt hiány városi kisasszonykákból és életvidám
fiatalurakból sem.

– Azt mondja, különben nem akad erre nekem való társaság?
– No,  egy  előkelő  úr  nemigen  érintkezhet  itt  mással,  mint  a

lelkésszel  és  az  orvos  doktorral.  Ők  meg  öregek  már,  és
besavanyodtak kissé. Az untergriesbachi kastélyban sincs már élet.
Korábban,  a  nagyságos  úr  halála  előtt  nagy  volt  a  jövés-menés
Obergriesbach  és  Untergriesbach  között.  Bergmann  úr,  akitől



uraságod az obergriesbachi birtokot megvásárolta, jó barátja volt a
mi nagyságos urunknak. Egész évben sok volt a vendég nála is meg
odaát is. Amióta azonban Malte von Tübingent meggyilkolták, senki
nem  tette  be  a  lábát  a  kastélyba,  és  Bergmann  úr  egyre  inkább
egyedül érezte magát. Végül aztán eladta a birtokot, és elköltözött a
lányáékhoz Münchenbe.

– Obergriesbach és Untergriesbach egy birtok volt valamikor?
– Ahogy  mondja,  nagyságos  úr.  Évszázadokig  a  Griesbach

grófoké volt ez a vidék, Griesbach falu és a kastély. Egyszer aztán az
egyik  másodszülött  fiúgyereké  lett  Obergriesbach  és  vele  az
udvarház,  amelyben  most  uraságod lakik.  A grófi  család  azonban
mindinkább elszegényedett az idők során, és előbb Obergriesbachot
adták  el  Bergmann  úr  édesapjának,  harminc  esztendővel  később
pedig  Griesbach  gróf  Untergriesbachot  is  eladni  kényszerült  von
Tübingen úrnak. Ma uraságod lakja Obergriesbachot, von Tübingen
halott,  az  özvegye  pedig  Untergriesbach  úrnője.  Zsíros  örökség
maradt rá a férjétől. Nem ölte meg hiába.

Frank  Rüdigernek  ráncba  szaladt  a  homloka.  Nem  esett  jól
hallania, hogy ilyesmivel vádolják azt a szép, sápadt asszonyt.

– Azt ígérte, elmeséli, mi történt – mondta sietve.
A fogadós a tolóablak felé fordult, amit éppen megkocogtatott a

felesége.
– Csak előbb kihozom a sültet, nagyságos úr.
A  testes  férfi  az  ablakhoz  sietett,  és  felszolgálta  a  húst,  a

zöldköretet meg a befőttet a vendégének. Miután mindent elébe tett,
kissé távolabb tőle leereszkedett egy székre.

– Úgy  két  esztendeje  híre  ment,  hogy  a  nagyságos  urunk
menyasszonyt  hoz haza magával  Nauheimból,  ahol  a szívpanaszai
miatt  gyógyüdülésen  volt  akkoriban.  Az  esküvőt  a  megérkezésük
utáni napra tűzték ki. Von Tübingen úr már a hatvanas éveit taposta,
és mindenki azt hitte, hogy agglegényként fogja leélni az életét. Az
unokahúga, von Tölz asszony és ennek első házasságából született
fia,  Norbert  von  Hall  úr  legalábbis  egészen  bizonyosan  erre
számítottak. No meg arra, hogy ők lesznek a tehetős rokon örökösei.
Ez  az  álmuk  azonban  egyszeriben  szertefoszlott.  Von  Tübingen
megírta az unokahúgának, hogy a két gyerekével együtt  – a másik



egy  leány  a  második  házasságból  –  költözzön  vissza  a  müncheni
lakásába.  Nősülni  kíván,  és  mindjárt  magával  is  hozza  a
menyasszonyát.  Mivel  a  választottja  még  gyászolja  nemrégiben
elhunyt édesanyját, az esküvőt a legnagyobb csendben tartják meg. A
rokonait sem hívta meg.

A gazda rövid szünetet tartott, és elégedetten nézte a figyelmesen
hallgató, de azért jó étvággyal falatozó fiatalembert.

– A következő hónapokat, írta a mi nagyságos urunk – folytatta
aztán  –,  kettesben  akarja  tölteni  a  feleségével.  Idejekorán  tudatja,
mikor fogadnak megint vendégeket. Mire ő, megérkezik, a rokonság
mindenképpen  hagyja  el  a  kastélyt.  Ezt  beszélték  a  kastélyban
dolgozók,  és  azt  is  tőlük  tudtuk  meg,  hogy  von  Tölz  asszony
magánkívül volt, amikor kézhez kapta a levelet. A lányának alig-alig
sikerült megnyugtatnia, a fia meg állítólag dühében ripityára tört egy
értékes vázát. Súlyos csapás lehetett nekik, hogy elúszott a várva várt
hatalmas örökség. A nagyságos urunk egyébként nem sokra tartotta
az unokahúgát, von Hall urat meg egyenesen ki nem állhatta, mert
naplopó  és  kártyás.  Kívülük  azonban  senki  rokona  nem  volt,
úgyhogy joggal reménykedhettek az örökségben. Mit volt mit tenni,
bele kellett törődniük a megváltoztathatatlanba, és annak a napnak a
reggelén,  amelyen  von  Tübingent  hazavárták,  von  Tölzné  és  a
gyerekei elutaztak.

A  fogadós  megköszörülte  a  torkát,  mert  nemigen  szokott  ő
egyvégtében ennyit beszélni.

– Délután aztán a menyasszonyával együtt megjött von Tübingen
úr. Hiába volt kúrán, igen gyengének érezte magát, és egyszeriben
azt  akarta,  hogy azonnal  legyen  meg az esküvő. A menyasszonya
megpróbált a lelkére beszélni, hogy előbb pihenje ki magát, de hiába
fáradozott.  A nagyságos  úr  makacsul  azt  állította,  hogy jó erőben
van, és ragaszkodott  a haladéktalan  esketéshez.  Így is  lett,  és von
Tölz  asszony  meg  a  pereputtya  végképp  búcsút  inthetett  az
örökségnek.

– Tölzéknek nincs saját vagyonuk? – kérdezte Frank Rüdiger.
– De nincs ám. Von Tölz asszony csekélyke özvegyi járadékból

él. A fia, aki korábban katonatiszt volt, rajta élősködik, és a lányát is
neki kell eltartania. Szerény, háromszobás lakásuk van Münchenben,



de  nyaranta  mindig  az  untergriesbachi  kastélyba  szállásolták  be
magukat. Egy vendéglőben sok mindent hall az ember. Azt beszélik
róluk, hogy fűnek-fának tartoznak, és nyakig ülnek az adósságban. A
kastélyban von Tübingen úr költségére nagy lábon éltek, bár ő nem
látta őket szívesen. Az esküvő azonban véget vetett számukra a jó
világnak, érthető hát, hogy nem tapsoltak örömükben. Mindenesetre
elutaztak, és a kastélynak még aznap este új úrnője lett. Megmondom
őszintén,  senki  nem  feltételezett  volna  rosszat  a  fiatal  nagyságos
asszonyról.  Üde,  ártatlan  jelenség  volt,  és  barátságosan  nevetett  a
szeme.  A templomtól  lépésben  vitte  őket  vissza  a  kocsi,  és  én  a
kastélyig  mellette  szaladtam,  hogy  láthassam a  menyecskét.  Nem
viselt  menyasszonyi  ruhát,  mirtusz  sem volt  a  fején.  Egyszerű  úti
kosztümben járult az oltár elé. A nagyságos úr úgy ült mellette, mint
gyönyörű  leányára  büszke atya,  nem pedig ahogyan a vőlegények
szoktak.  Valamennyien  szeretve  tiszteltük  von  Tübingen  urat,  és
tiszta  szívből  a  legjobbakat  kívántuk  neki.  Bennem  azonban  már
akkor  ott  motoszkált  a  gondolat,  hogy  ennek  nem  lesz  jó  vége.
Negyven  év  volt  a  korkülönbség  az  öreg  uraság  és  a  harmatos
asszonyka között. Nem szerelemből ment hozzá, az egyszer biztos.

A testes férfi kis ideig elgondolkodott, mintha felidézné magában
azt a napot.

– Nem lesz ennek jó vége, gondoltam – folytatta. – És igazam lett.
Már  másnap  futótűzként  terjedt  el  a  hír  a  faluban,  hogy  von
Tübingen  urat  megmérgezték  a  nászéjszakáján.  Senki  nem  volt
mellette, csak az ifjú nagyságos asszony. Ő vitte be neki a pohárka
portóit, amit elalvás előtt mindig odakészíttetett az éjjeliszekrényére,
hogy megihassa, ha éjszaka felébred. A fiatal nagysága tehát bevitte
a  bort,  amiben  utóbb mérget  mutattak  ki.  Persze  azt  állítja,  hogy
fogalma sincs arról, hogyan kerülhetett méreg az italba. Azt vallotta,
hogy  egy  órácskát  még  felolvasott  a  férjének,  miután  az  már
lepihent. Később a nagyságos úr elaludt, ő maga pedig annyira fáradt
volt, hogy ültében elszunnyadt a karosszékben. Egyszer csak felriadt,
mert  neszt  hallott,  de  nem  tudta,  mi  lehetett  az.  Mintha  egy
borsószem gurult volna végig lassan a padlón, úgy mondta. Fázott, és
becsukta a nyitott ablakot, nehogy meghűljön az ura. Nem ütött zajt,
von  Tübingen  mégis  felébredt.  A  templomtoronyban  éppen  éjfélt



ütött  az  óra.  A  férje  kedvesen  megszidta,  amiért  nem ment  még
elaludni. Aztán meg akarta inni a bort, és a felesége gyengéden az
ajkához tartotta a poharat. A nagyságos úr szeretettel megsimogatta a
kezét.  Utána  a  fiatalasszony  átment  a  hálószobájába,  és  ő  is
nyugovóra tért. Egészen addig aludt, amíg felkeltették, és jelentették
neki, hogy az úr elhunyt. No, ha engem kérdez a nagyságos úr, azt
mondom, hogy itt bűzlik valami. Ki látott már olyat, hogy egy frissen
esküdött  férj,  lett  légyen  akár  hatvanéves,  felolvastat  magának  a
nászéjszakáján, és közben elalszik? Az özvegy azonban kitartott az
állítása  mellett,  és  nem sikerült  bizonyítani,  hogy  tőle  származott
volna a méreg, ami kioltotta Tübingen úr életét. Őrizetbe vették, és a
törvény  emberei  kiszálltak  a  kastélyba.  Sürgönyt  küldtek  von
Tölznének,  aki  a  gyermekeivel  együtt  azonnal  ideutazott
Münchenből.  Máig a kastélyban élnek. Von Tölz asszony abban a
reményben érkezett vissza, hogy mégiscsak ők lesznek az örökösök.
Nem  sejthette,  hogy  az  esküvőt  már  előző  nap  megtartották,  így
megint csalódniuk kellett. Az ifjú nagyságos asszony ravaszabb volt
náluk.  Még  végrendeletet  is  fel  tudott  mutatni,  ami  őt  tette  meg
általános  örökösnek.  Von  Tübingen  rögtön  az  esküvője  után
kézjegyével látta el az iratot. Von Tölzné és a fia állítólag igen-igen
zavarodottan viselkedtek,  amikor megtudták,  hogy már megvolt  az
esküvő.  Hall  úr  aléltan  esett  össze,  látta  az  egyik  inas,  és  csak
Blandine von Tölz kisasszony fogadta nyugodt  méltósággal  a hírt,
Tölzné volt az első, aki azzal vádolta meg az ifjú nagyságát, hogy
megölte  a  férjét.  A  fiával  együtt  faluszerte  terjesztették,  hogy  az
özvegy ravasz,  álszent  teremtés,  és  az  ártatlan  külsejével  ügyesen
megtéveszti  az embereket.  Mi, griesbachiak azonban nem estünk a
fejünkre. Minket nem csaphat be a méregkeverő boszorkány. Kivétel
nélkül  egyetértünk Tölzékkel,  és tudjuk, hogy a felesége gyilkolta
meg Malte von Tübingent. Ki más tette volna? A bíróságot viszont
megtévesztette  az  özvegy  ártatlan  arca.  Bizonyítékot  nem találtak
ellene,  ezért  aztán felmentették.  Visszajött  ide,  és a kastélyban él.
Von Tölz asszony meg a gyermekei örülhetnek, hogy az ifjú úrnő
nem zavarta el őket.

– Von  Tübingen  rokonai  és  az  özvegy  tehát  együtt  laknak
Untergriesbachban? – kérdezte Frank Rüdiger.



– Így igaz.  Maguktól  nem mentek  el,  sőt  mi  több,  a  rendkívül
határozott akaratú von Tölz asszony kezébe vette a gyeplőt, amíg az
özvegyet vizsgálati fogságban tartották. Azóta is ő vezeti a háztartást.
A fia, von Hall meg intézőnek nevezte ki magát, de úgy viselkedik,
mintha egyenesen ő lenne az úr a birtokon. Von Tübingen asszony
mukkanni sem mer, mert nyilván fél, hogy a rokonai per újrafelvételt
kezdeményeznek, ha elkergeti őket a háztól. Hall úr egyébként nem
jó  gazda,  az  emberek  sokat  panaszkodnak  rá.  A néhai  nagyságos
urunkat senki nem pótolhatja. Ő szívén viselte a falubeliek sorsát, és
jó szóval, tanáccsal, tettel mindig segített a megszorultakon. Ma is
élne,  ha  nem  követi  el  azt  az  ostobaságot,  hogy  fiatal  nőt  vesz
feleségül.  Von  Hall  úr  mindenki  szerint  mihaszna  ember,  már
elnézést a kifejezésért, de sokan függenek tőle, mivel von Tübingen
asszony hagyja, hogy az urat játssza. Az özvegy visszavonultan él,
csak ritkán mutatkozik. Aki látja, az kitér előle. A falu kiközösítette,
és  a  gyerekek  rémülten  sivalkodnak,  ha  találkoznak  vele.  A
méregkeverő boszorkány nevet nem más adta neki, mint von Hall úr.
Egyszer  odaszólt  a  gyerekeknek,  hogy fussanak el  a  méregkeverő
boszorkány elől, különben őket is megöli. Azóta mindenki csak így
hívja az özvegyet. Ránézésre persze senki nem gondolná róla, hogy
elvetemült.  Mondtam  is  egyszer  von  Hall  úrnak,  hogy  inkább
angyalnak  nézném,  semmint  ördögnek.  Azt  felelte,  hogy  azok  a
legrosszabbak, akiken nem látszik az ördögi gonoszság.

– Von  Hall  úrnak  tehát  sziklaszilárd  meggyőződése,  hogy  von
Tübingen asszony ölte meg a férjét?

– Igen, merthogy ez az igazság. Senki nem vonja kétségbe, noha
nem tudták rábizonyítani a gyilkosságot.

Frank Rüdiger eltűnődve nézett maga elé.
– Furcsállom – kezdte aztán lassan –, hogy von Hall mindennek

dacára egy fedél alatt él az özveggyel, jótéteményt fogad el tőle, s az
édesanyját meg a testvérhúgát engedi a házában lakni.

– Mi  mást  tehetne  az  ő  szorult  helyzetében,  nagyságos  uram?
Tölzék  teljesen  elszegényedtek,  von  Hall  úr  pedig  nyakig  ül  az
adósságban,  mert  mindenét  eljátszotta  és  elmulatta.  Kicsinykét
okosabban  viselkedik,  amióta  ő  az  intéző,  de  hát  saját  zsebre  is
dolgozik. Mármint fizetségért… nehogy félreértsen, nem állítok én



semmi  rosszat!  Keserű  dolog  lehet  ám  az  uraságoknak,  hogy
függőségben kell élniük!

Az ifjú Rüdiger ivott egy kortyot.
– Inkább lennék utcaseprő – mondta kis idő után –, sem mint egy

nőtől  fogadjak  el  jótéteményt,  főleg  attól,  akit  gyilkosnak  kell
tartanom.

– Bizony, bizony, nagyságos úr, magam is így gondolkodom. Von
Hall  úr  viszont  azt  mondta  egyszer  nálam,  a  vendéglőben  az
orvosdoktornak  meg  a  községi  elöljáró  úrnak,  hogy  valójában  ő
Untergriesbach örököse, mert von Tübingen asszony csalárdul tette
rá  a  kezét  a  vagyonra.  Nem jótéteménynek érzi,  hanem törvényes
jogának, hogy ő irányítja a birtokot. Ez ellen senki nem emelhet szót,
de gondolni  ki-ki  azt  gondol,  amit  akar.  Von Hall  szemében meg
minden helyes, amiből haszna származik.

– Az  senkinek  nem jutott  eszébe,  hogy  von  Tübingen  asszony
valóban ártatlan?

– Már engedelmet kérek, nagyságos úr; de akkor éjszaka egyedül
ő volt a férje mellett, a személyzet aludt. Az ifiasszony maga töltötte
ki az üvegből a bort, és a pohárban lévő maradékban kimutatták a
mérget.  Azt,  sajnos,  nem sikerült  kideríteni,  honnan  származott  a
gyilkos szer. A nagyságos asszony védője, egy jóvágású úr, addig
ügyeskedett, amíg felmentették a vádlottat. Nem hallott a perről?

– Nem hallhattam, mert  évekig külföldön éltem. A háború után
rögtön Borneóra utaztam, és csak pár hónapja tértem haza.

– A nagyságos úr is harcolt a háborúban?
Frank  Rüdiger  bólintott.  Határozott,  szigorú  vonásai  még

keményebbek lettek, de a szeme szelíd és jóságos maradt. A tekintete
azoknak  a  katonaviselt  ifjaknak  a  tekintete  volt,  akik  odakint  a
harcmezőn megismerték a borzalmakat.

– Elejétől a végéig – felelte a fogadós kérdésére.
– Nehéz idők voltak, de a legnehezebb csak azután következett.
Az  ifjú  Rüdiger  végigsimított  boltozatos  homlokán,  és  eltolta

maga elől a tányért.
– Szent igaz. Azért mentem el, hogy ne kelljen tovább látnom a

nyomort.  A  honvágy  azonban  hazahozott.  Amit  messze  földön
megkerestem, azt most hazai földbe fektettem.



– Jó  vásárt  csinált  a  nagyságos  úr.  Obergriesbachot  rendben
tartották,  és  a  földje  is  termékeny.  Bár  még  csak  két  hete  van
közöttünk, mindenki azt mondja, hogy a nagyságos úr derék, dolgos
ember. No meg aztán fiatal,  erős, úgyhogy nem hibázik itt semmi,
igaz-e?

Frank Rüdiger felemelkedett.
– Kérem a számlát, gazduram. Ideje, hogy hazamenjek. A doktor

már biztosan elkészítette a házvezetőnőm gyógyszerét.
Fizetett, és elhagyta a fogadót. Egy lovászlegény a ház elé vezette

a hátasát. A fiatalember nyeregbe szállt, elköszönt a fogadóstól, aki
kikísérte, és elindult haza.

Egész úton nem ment ki a fejéből Jutta von Tübingen, aki állítólag
megmérgezte a nála negyven évvel idősebb férjét. Valóban ő lenne a
gyilkos?

Csupa rejtély az az asszony. Frank Rüdiger ismerte a nőket. Nem
kereste  a  kegyüket,  inkább  ők  futottak  utána.  Magától  értetődő
lovagiassága, jóságos természete és rokonszenves külseje sok hölgy
szívét meghódította. Találkozott idősebbel, fiatalabbak szépekkel és
csúnyácskákkal,  de  egyikük  sem  tett  rá  mélyebb  benyomást.
Rendkívüli egyéniséggel eddig nem hozta össze a sors, de rejtélyes
lányt, asszonyt már nem keveset ismert.

Most mégis úgy érezte, hogy valamennyi közül a legrejtélyesebbel
találkozott, és ha akarta, ha nem, körülötte keringtek a gondolatai.

Lehetséges volna, hogy egy ilyen  szép és tiszta tekintet  mögött
gonosz lélek lakozik? Az a karcsú, alabástrom kéz képes lett volna
mérget itatni egy védtelen, idős emberrel? Ha igen, csakis az örökség
utáni  sóvárgás  mozgathatta.  A  kapzsiság  azonban  minden  arcra
rányomja a bélyegét, és ennek az asszonynak az arcán nem látta ott
az árulkodó jelet. Nem, ez a nő nem gyilkolhatott aljas indítékból.

És ha azért ölt, mert undorodott az öreg férjtől? Rádöbbent, hogy
nem tudja elviselni az egyenlőtlen kapcsolat következményeit? Nem,
az a nő nem gyilkos.

De  nem  vall-e  már  önmagában  alacsonyrendű  gondolkodásra,
hogy  egy  fiatal  teremtés  hozzámegy  egy  vénemberhez?  A
tisztességes nők nem eladják, hanem szerelemből odaajándékozzák
magukat. Lehet, hogy őt mégis megszédítette a vagyon, a csillogás?



Aki  ilyen  szép  és  ennyire  fiatal,  az  csakis  számításból  mehet
feleségül egy idős férfihoz. A pénzéért eladta neki a lelkét és a testét.

Vagy talán más oka volt erre a házasságra?
Frank Rüdiger előtt újra és újra megjelent az a sápadt arc és az

együttérzésért,  mi  több,  segítségért  kétségbeesetten  könyörgő
szempár.  Mindannyiszor  azt  mondta  magának,  hogy az  a  nő nem
lehet bűnös, és nem köthetett hitvány indítékok alapján házasságot.
Nem, ő biztosan nem lenne képes ilyesmire.

Minél  tovább  töprengett,  annál  izgatottabb  lett.  Ha  az  özvegy
ártatlan, nem kötelessége-e neki, hogy a segítségére siessen?

Bosszankodott  magán,  és  igyekezett  más  irányba  terelni  a
gondolatait. A birtokára, a feladataira összpontosított, hogy elterelje
a figyelmét.

Hegynek felfelé kaptatott, és közel egy órába telt, amíg meglátta
maga előtt az obergriesbachi udvarházat. A tekintélyes, barátságos,
faszerkezetes épület magas kőalapon állt. Nem veheti fel a versenyt
az  untergriesbachi  kastéllyal,  de  akkor  is  az  otthona.  Az  övé.  A
fiatalembernek melegség költözött  a szívébe,  amikor végignézett  a
gyönyörű vidéken.

Minek  terheli  magát  komor  gondolatokkal?  Messziről  el  fogja
kerülni  von  Tübingen  asszonyt.  Már  eddig  is  többet  foglalkozott
vele, mint kellett volna. Mi köze neki ahhoz a nőhöz, akit a falubeli
gyerekek méregkeverő boszorkánynak csúfolnak?

A ház előtt  leugrott  a  nyeregből,  és  a  lovát  rábízta  az  elősiető
istállófiúra. A tágas, magas előcsarnokban egy ötven körüli asszony
jött  elébe.  Látszott  az  arcán  és  a  szemén,  hogy  erős  fájdalmak
kínozzák.

– Ejnye, Remblin asszony, miért nincs ágyban? Abban maradtunk,
hogy ma nem kel fel.

– Nem tudok nyugton feküdni, nagyságos úr.
A fiatalember elővette a gyógyszert.
– Nem érzi jobban magát?
– Nem  én,  sajnos.  Mintha  kést  forgatnának  a  testemben.

Alighanem meghalok, nagyságos úr.
Frank elmosolyodott.



– Csak azért  gondolja, Remblin asszony,  mert  eddig hírből sem
ismerte a betegséget. Tessék, szedje ezt az orvosságot előírás szerint,
és meglátja, már holnapra jobban lesz. A halállal még ráér gondolni.
Mit kezdenék én itt maga nélkül? Most pedig bújjon gyorsan ágyba,
és takarózzon be jó melegen!

– Előbb ebédet kell adnom a nagyságos úrnak.
– Nem,  nem.  Már  ettem  a  Vörös  Oroszlánban.  Pihenjen  le

nyugodtan! Egyszer maga nélkül is boldogulok.
– Jaj,  nagyságos  úr,  életemben  nem éreztem még  ilyen  kutyául

magam. Tényleg nem tudtam eddig, mi az a betegség.
– Azért van így nekikeseredve. Egyet se féljen, holnapra minden

rendben lesz.
Az idős nő kétkedőn nézett rá.
– Komolyan mondja?
A fiatalember biztatóan bólintott.
– A legkomolyabban. Ha bevette  az orvosságot,  igyon meg egy

pohárka vörösbort! Takarózzon be melegen, és reggelre valósággal
újjászületik, majd meglátja.

A házvezetőnő fellélegzett, és a szeméből eltűnt a rémület.
– Már azt hittem, ütött az utolsó órám. Kolerára gyanakodtam.
Frank felkacagott.
– Isten ments! Egyszerűen csak elcsapta a gyomrát. Biztosan sok

frissen sült, meleg kenyeret evett. Jobbulást, Remblin asszony!
– Köszönöm szépen. Láttam én, hogy a nagyságos úrnak aranyból

van a  szíve,  és  odafigyel  az emberekre.  Különben aligha  lovagolt
volna be miattam Griesbachba a doktorhoz.

– Miért hagynám, hogy betegeskedjen, amikor segíthetek?
Barátságosan  biccentett  a  gazdasszonyának,  aztán  belépett  a

kényelmesen  berendezett  nappaliba.  Azonnal  tudta,  hogy Remblin
asszonyt gyomorhurut kínozza. A háborúban sok katonáját verte le a
lábáról  ez  a  betegség.  Csak  éppen  itt  nem volt  kéznél  megfelelő
gyógyszer, ezért is kérte meg az orvost, hogy állítson össze neki egy
házi  patikát.  Ha  lett  volna  idehaza  orvosság,  nem  kellett  volna
lemennie  a  faluba.  Akkor  az  erdőbe  sem sétált  volna  ki,  amíg  a
doktor elkészítette a gyógyszert. S ha nem ment volna ki az erdőbe,
nem lett volna tanúja annak a csúnya jelenetnek. Akkor pedig nem



látta  volna  meg  von  Tübingen  asszonyt,  és  nem  értesült  volna  a
sorsáról. Meglehet, soha nem találkozott volna vele, hiszen a fogadós
szerint igen-igen visszavonultan él. Na tessék, már megint körülötte
járnak a gondolatai!

Az  ablakhoz  lépett,  és  felnézett  a  hósapkás  hegycsúcsokra.  A
szeme bennük gyönyörködött, de közben is  csak a sápadt,  szomorú
asszonyra gondolt.

Frank Rüdiger  jól  sejtette,  hogy Jutta  von Tübingen a kis  zöld
kerti  kapun  át  ment  be  a  kastélyparkba.  Mindig  ezt  a  rejtekajtót
használta, ha sétálni indult: így nem kellett a főbejárat felé mennie,
ahol a főúton járók is láthatták.

Attól  a  naptól  fogva,  amelyen  a  férje  meggyilkolásának  a
gyanújával  vizsgálati  fogságba  helyezték,  emberkerülő  lett.  Ma  is
kirázta a hideg, ha visszagondolt arra az időre.

Elhagyatott  utakon  sétált,  hogy  ne  kelljen  találkoznia  azokkal,
akik  bűnösnek  hiszik,  és  leplezetlen  megvetéssel  néznek  rá.  A
legelveszettebbnek  akkor  érezte  magát,  amikor  gyerekekkel
találkozott, és a gúnynevét kiáltozták. Olyan érzés volt mintha arcul
csapták volna. Jutta nem tudta, hogy Norbert von Hall ragasztotta rá
ezt a gúnynevet. Azt hitte, a falusi aprónép találta ki.

Méregkeverő boszorkány!
Megborzongott,  amikor becsukta maga mögött  a kerti  kaput, és

nekivetette a hátát, mert mozdulni sem volt ereje. Istennek hála, most
megint biztonságban van. Itt nem érheti el a gyerekek szánalmat nem
ismerő  megvetése,  és  annak  az idegen  férfinak  az  együtt  érző,
könyörületes  pillantásai  sem,  aki  szánakodva  nézte  a  nyomorult
asszonyt.  Soha  nem  látta  még.  Valószínűleg  kiránduló,  vagy  a
környéken üdül: Aligha tud bármit is az ő szégyenéről, a rettenetes
gyanúról, ami azóta sem szűnt meg, hogy a bíróság felmentette a vád
alól.  Ha  ismerné  a  történetét,  ő  is  megvetően  kitérne  előle,  mint
mindenki más.



Különös, de valami azt súgta neki, hogy az ismeretlen elutasítása
sokkal jobban fájna.

Visszafojtott  lélegzettel  hallgatta  a  fiatalember  lépteit.  Megállt
egy pillanatra a kapu túloldalán, aztán továbbindult.

Jutta  besietett  a  kastélyba.  Szerencséje  volt,  és  senkivel  nem
találkozott.  A szobájában az ablakhoz lépett,  és kilesett  a függöny
mögül. Az idegen a park kapujánál járt, és a házat figyelte. A fiatal
nő úgy markolta a drága csipkefüggönyt, mintha kapaszkodót kellene
keresnie, miközben az érdekes, megnyerő arcú, karcsú, elegáns férfit
nézte. Csak akkor lépett el az ablaktól, amikor az ismeretlen eltűnt a
szeme  elől.  Ha  a  faluba  megy,  és  érdeklődik  felőle,  hamarosan
megtudja, hogy gyilkos. Mert biztosan ezt fogják mondani róla.

Az  özvegy  halk  sóhajjal  lerogyott  egy  fotelba.  A  térdére
könyökölt, és összekulcsolta a kezét.

Meddig kell még így élnie? Hát már soha nem nézhet szabadon és
egyenesen  az  emberek  szemébe?  Az  idők  végezetéig  a
megvetésüktől kell rettegnie? Teremtett lélek nincs, aki hinne neki.

– Szabadíts  meg,  mennyei  Atyám,  szabadíts  meg ettől  a kíntól!
Mit  követtem  el,  hogy  ily  kíméletlenül  büntetsz?  –  imádkozott.
Sápadt volt az arca, akár egy haldoklóé.

Néhány percig maga elé meredt, ám aztán kopogtattak az ajtón.
Jutta sietve felegyenesedett ültében, és nyugodt, kimért arcot öltött.
Az a kevés ember, akivel érintkezett, mindig ilyennek látta.

– Szabad! – kiáltott ki a folyosóra.
Karcsú, középmagas, húsz év körüli hölgy lépett be a szobába. A

finom vonású, szép arcú, kék szemű teremtés laza, mutatós frizurába
rendezte  világosszőke  haját.  Szép  ívű  szája  kissé  zavartan
mosolygott.  Csinos, de egyszerű, királykék ruháját a nyaknál és az
ujjakon fehér hajtókák díszítették és nagy, ugyancsak fehér gombok.

– Kíváncsi  voltam,  hogy  visszajött-e  már  a  sétából,  Jutta  –
mondta, és becsukta maga mögött az ajtót.

A fiatal özvegy kisimított a homlokából egy rakoncátlan tincset.
Csillogó, barna haját súlyos kontyban összefogva viselte.

– Pár perce értem vissza – mondta lágy, telt alt hangon.
Blandine von Tölz odalépett elé.



– Nagyon  sápadt,  és  zavartnak  látszik.  Csak  nem  érte
kellemetlenség? – kérdezte aggódva.

Jutta arcán szomorú mosoly suhant át.
– A falubeli  gyerekekkel  találkoztam. Azt a csúfnevet  kiabálták

megint, amivel mindig bántanak.
Blandine önkéntelenül átkarolta az özvegyet, mintha meg akarná

védeni.
– Szegény  Jutta!  Mikor  hagyják  már  végre  békén?  –  kérdezte

részvevően.
A fekete ruhás asszony felsóhajtott.
– Csak akkor lesz nyugtom, ha csoda történik,  és megtalálják a

férjem gyilkosát.
Blandine elnézett Jutta mellett.
– Fel  nem  foghatom,  miért  teszik  pokollá  az  életét  az  örökös

gyanúsítással – mondta színtelen hangon.
Jutta megragadta a kezét.
– Maga  is  azt  teszi,  Blandine.  Ugyanúgy  nem  hisz  az

ártatlanságomban, mint az édesanyja meg a fivére, bár ő szüntelenül
az ellenkezőjét hangoztatja előttem.

A lány nyugodtan, egyenesen Jutta szemébe nézett.
– Téved. Én hiszek az ártatlanságában. Hinnem kell benne.
Jutta keserűen felnevetett.
– Igen, mert erőszakot vesz magán, akár a bátyja, mivel különben

nem élhetnének a házamban. Nem őszinték önmagukhoz és hozzám
sem.  Az  édesanyjuk  az  egyetlen,  aki  nyíltan  kimutatja,  hogy
bűnösnek  tart,  és  csak  a  kényszernek  engedve  húzza  meg  magát
nálam.  Az ő egyenes  színvallását  többre becsülöm,  mint  a  maguk
alakoskodását.

Blandine nem válaszolt azonnal. Az arcán megrándult egy izom,
aztán hirtelen átkulcsolta az özvegy nyakát, és esdeklőn nézett rá.

– Jutta,  drága  Jutta,  higgyen  nekem!  Sziklaszilárd
meggyőződésem,  hogy  maga  ugyanúgy  ártatlan,  ahogyan  én  az
vagyok.  Norbert…  igen,  ő  alakoskodik…  Én…  azt  hiszem,  csak
színlel…  Remélem,  így  van,  mert  ha  éppolyan  biztos  a  maga
ártatlanságában, mint én, akkor… akkor…



Elhallgatott,  és gyorsan visszahúzta a kezét, mintha elszégyellte
volna  magát  a  heves  kitörésért.  Aztán  az  ablakhoz  lépett,  hogy
elrejtse felindult arcát.

– Akkor? Mi van akkor, Blandine? – kérdezte az özvegy.
A lány összeszedte magát, és erőtlenül elmosolyodott. Nem akarta

elmondani, nem mondhatta el azt, ami kikívánkozott belőle.
– Semmi  különös  –  felelte  kitérően.  –  Csupán  arra  gondoltam,

hogy akkor tennie kellene valamit. Meg kellene védenie a falubeliek
gúnyolódásától.

– Miért, maga talán megvéd engem, Blandine?
– Én? Istenem,  hiszen tudja,  hogy én senkivel  sem érintkezem.

Akkor vagyok a legboldogabb, ha elbújhatok az emberek elől.
Jutta fájdalmasan elhúzta a száját.
– Mert szégyelli, hogy egy gyilkosnak tartott asszony házában él –

mondta kíméletlen egyenességgel.
– Nem, nem ezért szégyellem magam. Hanem azért, azért viszont

nagyon,  hogy  szívességet  fogadok  el  magától,  mindannyian,  ezt
tesszük,  miközben  anyám  és  a  bátyám  ellenségesek  magával
szemben.

– És maga? Maga nem ellenséges velem?
A  lány  megfogta  az  özvegy  kezét.  A  tekintete  megértésért

könyörgött.
– Kérem, szépen kérem, ne higgye, hogy az vagyok! Ilyen rosszul

ismer, Jutta?
– Alig-alig ismerem, Blandine.  Két éve él a házamban,  de még

soha nem beszéltünk ennyit, mint most. Többnyire csak étkezésekkor
találkozunk,  de  az  asztalnál  is  mindig  lesütött  szemmel  ülünk
egymással  szemben.  Így pedig senkit nem lehet megismerni.  Itt,  a
szobámban most keresett fel először.

– Ma  sem  lett  volna  hozzá  merszem,  hiszen  mindig  nagyon
kimérten,  elutasítóan  viselkedik,  de  láttam,  hogy zavartan,  riadtan
jött meg a sétából, és erőt vettem magamon. Nem érzi, Jutta, hogy
kedvelem,  és  hiszek,  szilárdan  hiszek  az  ártatlanságában?  Rossz
emberismerő az, aki magát gyáva, álnok gyilkosnak tartja.

Jutta megütközve nézett a fiatal lányra.



– Már-már  azt  kell  gondolnom,  hogy őszintén  beszél  – mondta
csendesen.

Blandine újból megragadta a szomorú özvegy kezét.
– Ez az igazság. Higgyen nekem, kérem.
Egy ideig szótlanul nézték egymást, aztán Jutta magához ölelte a

lányt.
– Drága  gyermek,  ne  vegye  zokon,  hogy  kételkedtem  az

őszinteségében. Nehéz elhinnem, hogy van valaki, aki mellettem áll.
Elmondhatatlanul jólesik, és szinte csodával ér fel számomra. Ugye,
nem csap be?

– Nézzen a szemembe, Jutta! Azt gondolja, képes lennék hazudni
annak,  akinek  oly  sok  jót,  csakis  jót  köszönhetek?  Meg  kellene
vetnem magam, ha ilyesmi kitelne tőlem.

Az özvegy mélyet sóhajtott.
– Csoda, kész csoda, hogy valaki hisz bennem! – rebegte.
Blandine felindultan megsimogatta a kezét.
– Egyetlen  másodpercig  sem  kételkedtem  az  ártatlanságában,

miután megláttam. Amíg anyámékkal  Münchenben éltünk, és nem
találkoztunk,  addig  én  is  elfogadtam  a  bűnössége  mellett  szóló
érveket. Ám elég volt egyszer magára néznem, és máris tudtam, hogy
nem  lehet  gyilkos.  Már,  akkor  szívesen  megmondtam  volna,  mit
gondolok, de anya és a fivérem miatt  nem tehettem, később pedig
nem  mertem,  mert  maga,  Jutta,  mindig…  hideg  és  elutasító  volt
velem. Megértem, hiszen azt sem tudta, ki vagyok.

– Ugyanolyan ellenségesnek láttam, Blandine, mint a rokonait.
– A látszat csalt. Meglehet, ügyetlenül viselkedtem, mert magam

sem voltam tisztában az érzéseimmel. Folyton azon törtem a fejem,
ki lehetett a gyilkos. Még ma is gyakran tépelődöm ezen. Soha nem
mertem  kimutatni,  de  nagyon  szerettem  Malte  bácsikámat,  és
megviselt  a  halála.  Sötétben  tapogatóztam,  és  mintha  valami  azt
súgta  volna,  addig  jó  nekem,  amíg  nem  látok  tisztán.
Zavarodottságomban  nyilván  sok  ostobaságot  műveltem.  Abban
azonban mindvégig bizonyos voltam, hogy ön nem lehet gyilkos.

Jutta összekulcsolta a kezét, és az égre emelte a szemét.
– Csakis az Úr tudja, miért állít ilyen kemény próba elé. Sokszor

feltettem már ezt a kérdést, de választ nem találtam rá. Talán túlzok,



amikor azt mondom, hogy soha senkinek nem ártottam, hiszen ember
nincs  hiba  nélkül.  De olyan  rosszat  bizonyosan  nem követtem el,
hogy ilyen kemény büntetést érdemeljek.

– Tudom,  Jutta.  Megint  csak  arra  kérem,  higgye  el,  hogy
ártatlannak  tartom.  S  annak  bizonyítékául,  hogy  hitelt  ad  a
szavaimnak, engedje meg, hogy tegezzem, ahogyan rokonok között
szokás.

Az özvegy hosszan és komolyan Blandine szemébe nézett. A lány
állta a tekintetét.

– Hiszek neked, és köszönöm, hogy így állsz hozzám. Legalább
egyvalakit magam mellett tudhatok.

A két fiatal nő szívélyesen átölelte egymást.
– Istenem,  bárcsak segíthetnék rajtad!  – mondta  aztán Blandine

szomorúan.
Jutta megsimogatta a haját.
– Rajtam egyedül az Úr segíthet, de a vigasz, amit tőled kaptam,

nagyon  sokat  jelent  nekem.  Borzalmas  érzés,  hogy  mindenki
megvetéssel néz rám. Nehéz elviselnem az édesanyád gyűlöletét, de
van, ami még ennél is jobban fáj.

– Elmondod, mi az?
– Igen,  Blandine,  te  megtudhatod,  bár  hozzám  hasonlóan

valószínűleg te is érthetetlennek fogod találni a bátyád viselkedését.
Aligha tőlem hallod először, hogy ellenséges velem szemben, mégis
mindig úgy tesz, mintha ártatlannak tartana.

A lány elvörösödött.
– Igazad van. Tisztességtelennek tartom Norberttól, hogy szemtől

szemben így viselkedik veled, de semmit nem tesz a védelmedben.
Éppen ellenkezőleg.

Jutta lehunyta a szemét.
– Mivel tisztán látsz, meg fogod érteni,  mennyire  megrémültem

tegnap  este.  A  bátyád,  miután  jelentést  tett  a  birtok  ügyeiről,
váratlanul szerelmet vallott nekem, és megkérte a kezem.

Blandine összerezzent, és hatalmasra kerekedett a szeme.
– Nem… Nem… Ez nem lehet igaz! – hebegte döbbenten.
Jutta szomorúan mosolygott.



– Látod,  te  is  megijedtél.  Megrémített,  hogy  még  szorosabb
kapcsolatba kerülünk, és ez rossz fényt vet a családodra? Nincs miért
aggódnod. Visszautasítottam a fivéredet, de most már végképp nem
tudom, mit tartsak felőle. Amíg nem lesz ismét makulátlan a nevem,
egyetlen férfinak sem mondok igent. Norberthoz viszont akkor sem
mennék  hozzá,  mert…  Őszinteségedért  őszinteség  jár  cserébe,
Blandine.  Bevallom,  mélységes  ellenérzéssel  viseltetem  a  bátyád
iránt. Hiába ostromolt szenvedélyesen, lángoló szavakkal, én tudom,
hogy nem szeret.  Azért  kérte  meg a kezem,  és  nem másért,  hogy
mégiscsak megkaparinthassa az elvesztett örökséget. Alacsonyrendű
gondolkodásra vall, amit tett. Gyilkosnak tart, mégis feleségül venne.

Blandine erőtlenül lerogyott egy fotelba. Összekulcsolta a kezét,
és megfejthetetlen tekintettel nézett Juttára.

– Miért engeded, hogy a házadban éljünk? Miért viseled el anyánk
gyűlölködését, és miért nem mondod Norbert szemébe, hogy átlátsz a
mesterkedésein? Csak kellemetlenséget hoztunk a házadba, amit te
jótéteménnyel viszonzol. Miért, mondd meg, miért? – kérdezte a lány
zaklatottan.

– Hogy miért? Mert tudom, hogy miattam nem jutottatok hozzá a
remélt örökséghez. Édesanyád az első találkozásunkkor az arcomba
vágta,  hogy kitúrtalak  benneteket  a  biztosnak  gondolt  örökségből.
Eszetekbe  sem  jutott,  hogy  Malte  még  megnősülhet,  ami  az  ő
korában valóban meglepő  döntés  volt.  A legnemesebb  szándékkal
vett  feleségül,  és  ezért  én  kötelességemnek  érzem,  hogy  legalább
valamelyest  kárpótoljalak  benneteket.  Tudom,  hogy  a  férjem
támogatta  a  családodat,  és  gyakran  töltöttetek  hosszú  időt
Untergriesbachban.  Az uram mindenét  rám hagyta,  én  pedig  az  ő
szellemében továbbra is segítek rajtatok. Megtehettem volna, hogy
ajtót mutatok nektek, amikor kiszabadultam a vizsgálati fogságból,
és ti még mindig nem költöztetek el a házamból. A bátyád addigra
már megtette magát intézőnek, és én meghagytam ezen a poszton,
mert különben munka és kereset nélkül maradna. Abban a hitben és
reményben jöttetek  ide Münchenből,  hogy Malte  már  az esküvője
előtt meghalt, és végrendeletet sem hagyott hátra. Abban az esetben
ti lettetek volna az örökösök. Legalábbis ezt hittétek, de tévedtetek.
Ha nem megyek feleségül Maltéhoz, és nem tesz meg az örökösének,



rátok akkor sem maradt volna semmi. Kevéssel a házasságkötésünk
előtt  a férjem megmutatta  nekem a korábbi végrendeletét,  amelyet
aztán megváltoztatott. Édesanyádat csupán alacsony összegű járadék
illette volna meg, különben minden az államra szállt volna. Malte azt
mondta, holtában sem lenne nyugta, ha tudná, hogy egyszer a bátyád
lesz Untergriesbach ura. Norbert szerencsejátékos, vagy még annál is
rosszabb,  mondta,  de  hogy ezen  mit  értett,  azt  nem árulta  el.  Az
édesanyádnak meg kellett volna osztoznia veled a járadékán, amit az
ő  halála  után  te  továbbra  is  megkaptál  volna.  Ez  állt  a  régi
végrendeletben. Az újban azért nem rendelkezett külön rólad és az
édesanyádról,  mert  biztos  lehetett  abban,  hogy  nem  hagylak
nélkülözni  benneteket.  Azért  vagyok  ilyen  egyenes  veled,  mert
szeretném, ha tudnád, hogy semmit nem vettem el tőletek. A férjem
ellenszenvvel  viseltetett  Norbert  iránt,  és  az  édesanyádat  sem
szerette. Egyedül ellened nem volt kifogása.

Blandine bólintott.
– Tudom,  hogy  igaz,  amit  mondasz.  Malte  bácsi  jó

emberismerővolt.  Bármi  késztette  is  arra,  hogy  feleségül  vegyen
téged,  ura  volt  az  akaratának.  Az  pedig  felettébb  nagyvonalú
gondolkodásra vall, hogy megtűrsz bennünket a házadban, gondtalan
életet biztosítasz számunkra, és nem engeded, hogy bármiben hiányt
szenvedjünk.  Valamit  még  mindenképpen  tisztázni  szeretnék.
Valóban megrémültem, amikor elmesélted, hogy Norbert megkérte a
kezed, de nem azért, mert akkor szorosabb lenne közöttünk a kötelék,
hanem… Nem tartom sokra a bátyámat,  azt mégsem hittem volna,
hogy ennyire becstelen.

Jutta kérdőn nézett a lányra.
– Miért gondolod becstelenségnek, hogy feleségül kért?
Blandine  nagy  nehezen  erőt  vett  a  felindultságán.  Lesütötte  a

szemét, és arra gondolt, hogy Norbert úton-útfélen bűnösnek nevezi
Juttát,  mintha  ez bizonyított  tény volna.  Gyalázza,  amikor  és ahol
csak teheti,  s  megvetően beszél  róla  a  háta  mögött.  Az anyjukkal
együtt  mindennek  elmondja  a  szerencsétlen  özvegyet,  és  a  fivére
elégedetten  hallgatja,  amikor  a  mama  a  jótevőjüket  ócsárolja.
Blandine tudta, hogy a méregkeverő boszorkány gúnynevet is neki



köszönheti  Jutta.  Most  pedig  szenvedélyes  érzelmeket  színlel,  és
megkéri a kezét… A lány megvetette őt becstelenségéért.

– Azt  kérded,  miért?  –  szólalt  meg  rekedt  hangon.  –  Azért
gondolom becstelenségnek, mert… Csupán azért kérte meg a kezed,
hogy  megkaparinthassa  a  vagyonodat.  Ezért,  és  nem másért  akar
feleségül venni.

– Tudom, Blandine.
– Helyette is szégyellem magam. Szégyellem magam! – kiáltotta a

lány felindultan.
Jutta a karjába zárta a fiatal teremtést.
– Ne  vedd  a  szívedre!  Már  túl  vagyunk  rajta.  Norbert  vérig

sértődött,  amikor  kerek  perec  elutasítottam.  Meg  kell  hagyni,
remekül alakította a szerelmes szerepét, és még én éreztem kínosan
magam. Kizárólag azért tűröm meg továbbra is a házamban, mert te
és édesanyád itt éltek nálam.

Blandine megragadta Jutta kezét.
– El  nem  képzelheted,  mennyire  boldoggá  tesz,  hogy  végre

beszélhettem  veled,  mint…  a  barátommal.  Mert  az  vagy  nekem,
ugye?

– Igen, ha barátodnak akarsz egy boldogtalan asszonyt.
– Nem  is  sejtheted,  milyen  nagyon  sokat  jelent  nekem  a

barátságod. Nekem sincs senkim, aki közel állna a szívemhez. Anya
csak Norbertet  szereti,  rólam szinte  tudomást  sem vesz.  Idegenek
vagyunk egymásnak.

– Akkor hát ezentúl hűségesen összetartunk mi ketten, Blandine.
Most viszont el kell küldjelek. Mindjárt itt az ebéd, és még szeretnék
átöltözni.

A két újdonsült barátnő szótlan öleléssel búcsúzott el egymástól.

II.

Kis  idő  múlva  Blandine  átment  a  kastély  másik  szárnyába,  és
belépett az ebédlőbe. Hangok ütötték meg a fülét, és azonnal tudta,



hogy Norbert  és az anyja beszélgetnek a szomszédos helyiségben.
Túlságosan izgatott volt még ahhoz, hogy találkozzék velük, ezért az
ablakhoz  sétált.  Az eszébe  sem jutott,  hogy így  minden  szavukat
hallani fogja, de egyszer csak felriadt a gondolataiból.

– Elutasított?  –  kérdezte  Tölzné  odaát  a  fiától.  –  Térden  állva
kellene  hálát  adnia  az  Úrnak,  mert  akadt  egy  férfi,  aki  odáig
alacsonyodott,  hogy  megkérje  a  kezét.  Épp  elégszer  az  értésére
adtam, hogy ne reménykedjen abban, hogy a beszennyezett nevével
valaha is férjhez mehet még.

– Ezt  így  megmondtad  neki,  mama?  –  kérdezte  Norbert
szemlátomást ijedten.

– Természetesen.  Miért  udvariaskodnék  egy  bűnözővel?
Bevallom,  halálra  rémítettél  azzal,  hogy megkérted  a  kezét.  Kész
szerencse, hogy nemet mondott. Bármennyire is elvetemült, legalább
a helyzetével tisztában van. Hogy tehettél ilyet, fiam?

– Nem érted, mama, hogy csak így szerezhettem volna vissza az
elúszott örökséget? Ha hozzám jönne, nem kellene attól  tartanunk,
hogy egy napon majd más felesége lesz.

– Igaz, igaz, no de ilyen áron? Nem, fiam, azt már nem. Épp elég
baj, hogy tőle függünk. Ezt sem viselném el, ha nem tudnám, hogy
valójában mi vagyunk itt az igazi tulajdonosok, és ő a megtűrt senki.
Ha van igazság a földön, akkor előbb-utóbb bizonyítást nyer, hogy
bűnös.

Ebben a pillanatban Blandine jelent meg a szobaajtóban.
– Hangosan  és  gátlástalanul  beszéltek.  Könnyen  meghallhatta

volna Jutta is, ha helyettem ő lépett volna be az ebédlőbe. Hamarosan
itt lesz, de ezt a kis időt arra szeretném felhasználni, hogy közöljem
veletek: ha van igazság a földön, akkor nem Jutta bűnössége, de az
ártatlansága nyer előbb vagy utóbb bizonyítást.

A keszeg, gőgös Tölzné a lányára meresztette hideg szemét.
– Miféle hangot engedsz meg magadnak, Blandine? Mire véljem

ezt a viselkedést?
– Csupán hangot adtam annak a szilárd meggyőződésemnek, hogy

Jutta ártatlan.
Norbert szúrós pillantással mérte végig a féltestvérét.



– Úgy, szóval ártatlannak hiszed? Te kis ostoba. Ki más ölte volna
meg Malte bácsit, ha nem ő?

A fiatalember sunyi  képpel méregette Blandinét,  de a pillantása
elől kitért, mint majdnem mindig, noha a lány egyenesen a szemébe
nézett.

– Azt, sajnos, nem tudom… Mert ha tudnám, és nem mondanám
meg Juttának, aljasnak érezném magam. Alighanem jobb nekem, ha
soha nem tudom meg, ki követte el azt a gaztettet.

– Ezzel meg mire célzol?
– Semmire.  Mindössze  úgy  gondolom,  mindent  el  kellene

követnünk  annak  érdekében,  hogy  Jutta  ártatlansága  bizonyítást
nyerjen.

– Ugyan mit tehetnénk mi ezért?
– Ezt sem tudom. Ám ha férfi lennék, mindent megtennék, hogy

tisztázzam a vád alól. Te viszont, Norbert, épp az ellenkezőjét teszed.
Erősíted  az  emberekben  a  gyanút,  és  Jutta  ellen  tüzeled  őket.
Lovagias viselkedés ez egy ártatlan asszonnyal szemben, aki ráadásul
a jótevőnk?

– Lovagiasnak kellene lennem egy bűnözővel? – gúnyolódott az
ifjú Hall szikrázó szemmel.

– Lovagiasnak  kellene  lenned  egy  asszonnyal,  aki  eltart  és  a
házába  fogadott  téged,  az  édesanyádat  és  engem,  a  húgodat.
Szegényke ma is összezavarodva és zaklatottan tért haza a sétából,
mert  a  gyerekek  megint  azzal  a  borzalmas  névvel  csúfolták.
Egyetlenegyszer  nem  keltél  a  védelmére,  ahhoz  bezzeg  volt
bátorságod,  hogy megkérd  a  kezét.  Mocskos  és  közönséges,  amit
tettél! – mondta a lány szinte már magánkívül.

Norbert egy ugrással ott termett előtte.
– Vigyázz  a szádra,  te  álnok kígyó!  Miket hordasz itt  össze? –

sziszegte, de most sem mert a testvére őszinte szemébe nézni.
– Az igazat mondom, csakis a színtiszta igazat!
– Blandine!  –  szólt  közbe  von  Tölzné  indulatosan.  –  Mi  ütött

beléd?  Egyszeriben  Jutta  fogadatlan  prókátorának  a  szerepében
tetszelegsz, és odáig ragadtatod magad, hogy sértegeted a bátyádat?

A lánynak sikerült úrrá lennie a felindultságán.



– Korábban  is  a  védelmembe  kellett  volna  már  vennem  Juttát,
amikor  gyaláztátok.  Ennek  azonban  egyszer  s  mindenkorra  vége.
Jutta  a  barátjává  fogadott,  és  én  méltónak  akarok  bizonyulni  a
barátságára.

– Neked elment az eszed! Barátságot nem pazarol az ember arra
méltatlanra!

– Emiatt  ne  aggódjatok!  Jutta  sokkal  méltóbb  a  barátságomra,
mint én az övére, de ez is másként lesz ezentúl. Nem tűröm tovább,
hogy becsméreljétek.  Ha mégis,  akkor  nem maradhattok  tovább a
házában,  és  nem  fogadhattok  el  tőle  jótéteményt.  Ez  nem  vall
emelkedett gondolkodásra.

– Te megőrültél. Elborult az agyad – háborgott Norbert dühödten.
A húga fürkészőn nézett rá.
– Bárcsak  megismerhetném  az  igazi  arcodat!  –  mondta  fojtott

dühvel a hangjában.
Norbert elsápadt, de fölényt színlelve megrándította a vállát.
– Mondom, hogy nem vagy eszeden. Hagyd abba a hisztériázást,

és kímélj meg az ostobaságaidtól!
– Ne feledd, Blandine, nekünk minden jogunk megvan arra, hogy

itt éljünk – szólalt meg újra az anyjuk. – Jutta megfosztott bennünket
az örökségünktől, úgyhogy szó sincs itt jótéteményről.  Tudja ő azt
nagyon  jól,  mit  követett  el  ellenünk.  Ha maradt  benne  szemernyi
jóérzés,  szüntelenül  azon kell  lennie,  hogy kárpótoljon bennünket.
Nem engedheti meg, hogy bármiben is hiányt szenvedjünk.

– Istenem, hiszen pontosan ezt teszi! Nagyvonalúbb már nem is
lehetne – kiáltotta Blandine.

– Persze, miután felnyitottam a szemét. Neked viszont nincs jogod
a  bátyádat  sértegetni.  Norbert  kész  lett  volna  érted  és  értem
önzetlenül feláldozni magát, és minden megvetése ellenére feleségül
venni  Juttát.  Meg  akarta  akadályozni,  hogy  egyszer  csak
felbukkanjon egy kalandor,  aki a rossz híre dacára feleségül  veszi
Juttát.  Attól  kezdve  ugyanis  a  mi  napjaink  meg  lennének  itt
számlálva.  Ennek  pedig  nem  szabad  megtörténnie.  Össze  kell
fognunk, hogy Jutta soha ne mehessen férjhez – jelentette ki Tölzné.

Blandine nyugodt elszántsággal nézett az édesanyjára.



– Soha semmit  nem tennék azért,  hogy megakadályozzam Jutta
házasságát, ha a kezét kívánná nyújtani valakinek. Emiatt  azonban
nem  kell  aggódnotok,  mert  nem  akar  férjhez  menni,  amíg
maradéktalanul be nem bizonyosodik az ártatlansága. Ezt éppen ma
közölte velem.

Norbert  hirtelen  kihúzta  magát,  mintha  csak  hatalmas  tehertől
szabadult volna meg.

– Igaz  ez?  –  kérdezte,  és  nyugtalan  tekintettel  vizslatta  a  húga
arcát. – Tényleg ezt mondta?

– Igen, különben nem mondanám.
– Nagyon helyes. Belátta, hogy nem mehet újra férjhez – jegyezte

meg von Tölz asszony.
– Hallgassatok! Jön – figyelmeztette  őket  Norbert  halkan,  aztán

odament az ablakhoz, és kinézett a parkra.
Blandine követte a tekintetével, és összeráncolta a homlokát. Az

anyjuk leereszkedett egy fotelba, és unalmat színlelve a lornyonjával
játszogatott.

Jutta belépett a szobába.
– Elnézést  kérek,  ha megvárakoztattam önöket.  Máris  asztalhoz

ülhetünk – mondta.
Tölzné felemelkedett,  ellépett  az ifjú özvegy mellett,  átment  az

ebédlőbe,  és  csengetéssel  jelezte,  hogy  tálalhatják  az  ebédet.
Blandine  belekarolt  Juttába,  és  együtt  sétáltak  át  a  szomszédos
helyiségbe. Norbert tekintete rátapadt a fiatal nőre, aki most is fekete
selyemruhát viselt,  amely szabadon hagyta az alkarját és a nyakát.
Gyönyörű volt, és a férfi szemében felizzott a vágy. De nem tiszta,
nemes érzések táplálták ezt a szenvedélyt.

A  magas,  karcsú  Hall  harmincas  évei  elején  járt.  Arcát  nem
lehetett  csúnyának  mondani,  ám  rokonszenvesnek  sem.  Ifjú  kora
ellenére  kiégettnek  látszott,  és  félreérthetetlen  nyomokat  hagytak
rajta  a  bűnös  szenvedélyek.  Lassan  ő  is  átsétált  az  ebédlőbe.  A
berendezés  itt  is  előkelő  volt  és  kényelmes,  mint  az  összes  többi
helyiségben.  A  kerek  asztalt  a  legnemesebb  damaszttal,  drága
ezüstneművel,  csillogó  kristállyal  és  finom  porcelánnal  terítették
meg. A nagy, dúsan faragott tálalószekrények és a bennük elhelyezett
értékes tárgyak a ház gazdagságáról tanúskodtak.



Az inas sorban felszolgálta a fogásokat, amelyeket a négy ember
felettébb  hallgatagon  költött  el.  Miután  a  desszert  is  az  asztalra
került, és magukra maradtak, Norbert elmesélte, hogy Obergriesbach
új tulajdonost kapott.

– Állítólag  már  két  hete  beköltözött  az  udvarházba.  A  községi
elöljárótól hallottam – mondta.

– Miféle ember? – kérdezte az anyja.
Norbert megvonta a vállát.
– Katonatiszt  volt,  végigharcolta a háborút, aztán egy barátjával

Borneóra utazott. Ott céget alapított, és a jelek szerint jövedelmező
volt  a  vállalkozása,  mert  készpénzben  egyenlítette  ki  az
obergriesbachi birtok vételárát.

– Szóval még fiatal – jegyezte meg Tölzné feltűnően nyugtalanul.
– Harmincöt körül jár.
– Nős?
– Nem hiszem.
Jutta nem nézett fel a tányérjáról, bár a szíve vad vágtába kezdett.

Obergriesbach  új  tulajdonosával  találkozott  volna  ma  az  erdőben?
Nagyon  is  elképzelhető.  Szívesen  megkérdezte  volna  a  nevét,  de
inkább hallgatott.

Miután asztalt bontottak, Blandine kilépett a napsütötte teraszra.
Az áprilisi nap a szabadba csábított. Von Tölzné visszavonult egy kis
titkolt  és váltig  tagadott  délutáni  szunyókálásra.  Jutta  ugyancsak a
teraszra indult, de Norbert elállta az útját.

– Látom, neheztel  rám – mondta,  és perzselő szemmel  nézett  a
fiatal nőre, aki nyugodtan állta a tekintetét.

– Mi okom lenne rá?
– Az, hogy megkértem a kezét.
Jutta arcát halvány pír lepte el, amitől még vonzóbb lett.
– A férfiak kiváltsága, hogy efféle ajánlatokat tegyenek. Kérem,

ne  beszéljünk  többet  erről,  kínosan  érint.  Meg  kell  próbálnunk
elfelejteni, ha továbbra is egy fedél alatt kívánunk élni.

Az ifjú Hall zihálva szedte a levegőt.
– Azt sem engedi, hogy reménykedjem, Jutta?
– Nem.
A válasz határozott és végérvényes volt. A férfi megint elsápadt.



– Miért ilyen kegyetlen hozzám? – kérdezte rekedten.
– Kérem,  egyetlen  szót se többé,  erről  –  mondta  Jutta  hidegen,

elutasítóan.
A fiatalember meghajolt, és előírásosan összecsapta a bokáját.
– Kívánsága számomra parancs.
Jutta alig észrevehetően biccentett, aztán kiment Blandine után a

teraszra, amelyről széles lépcső vezetett le a parkba.
Norbert sóvár képpel nézett utána. „Napról napra szebb lesz. Egy

ilyen nő miatt  képes az ember elveszteni  az eszét” – gondolta,  és
gyorsan  elhagyta  a  házat.  A park végébe sietett,  ahol  a  gazdasági
épületek  álltak,  mögöttük  pedig  az  istállók.  Rosszkedvének  az
alkalmazottak itták meg a levét, akiket durva hangon leteremtett, és
ide-oda ugráltatott.

Blandine  és  Jutta  egy  darabig  kart  karba  öltve  sétálgatott  a
parkban.  Szabadabban,  könnyedebben  csevegtek,  mint  eddig
bármikor, és sokkal-sokkal szívélyesebben. Az özvegy érezte, hogy
Blandine őszintén rokonszenvezik vele, és igaz barátra talált benne.
Az sem kerülte el azonban a figyelmét,  hogy valami nyomasztja a
fiatal teremtést.

Az  bántaná  ilyen  nagyon,  hogy  csalódnia  kellett  a
mostohabátyjában?  Avagy  talán  megviseli,  hogy  magányosan,
visszavonultan kell itt élnie?

– Nem jó neked, Blandine, hogy ifjú éveidet olyan helyen töltöd,
amelyre egy büntetlenül maradt gyilkosság átka nehezedik – szólalt
meg Jutta komoly hangon.

A lány mélyet sóhajtott.
– Neked talán könnyebb? Alig három évvel vagy idősebb nálam,

és sokkal súlyosabb terhet cipelsz.
– Számomra éppen ezért a csendes visszavonultság a legjobb. De

neked?  Bárcsak  tudnám,  hogyan  varázsolhatnék  legalább  kevéske
napsütést és örömet az életedbe!

Blandinének könnybe lábadt a szeme.
– Jóságos  és  nagylelkű  vagy,  Jutta,  de  miattam  nem  kell

aggódnod. Ha örömet akarsz szerezni nekem, ne tégy mást, csak oszd
meg  velem  a  magányos  órákat.  Egyedül  vagyok,  akárcsak  te.
Anyámmal nem értjük meg egymást, és ez soha nem volt másként.



Minden  szeretete  egyedül  Norberté.  Ezért  is  vágytam  már  régóta
arra, hogy közelebb kerüljek hozzád.

Jutta meleg szeretettel megszorította a kezét.
– Miért nem adtad korábban jelét? Őszintén kedvellek, Blandine,

és  ha  valóban  hiszel  az  ártatlanságomban,  akkor  nagyon  sokat
segíthetünk egymásnak.

– Úgy lesz, Jutta.
A két  ifjú  hölgy  leült  az  egyik  padra,  amelyet  beragyogott  az

áprilisban  szokatlanul  erős  napsütés.  Egy  darabig  szótlanul
gyönyörködtek  a  hegyvidék  fenséges  látványában,  aztán  Blandine
megfogta barátnője kezét.

– Ne  tekintsd  tolakodásnak  vagy  illetlen  kíváncsiskodásnak  –
mondta –, ha arra kérlek, hogy meséld el, miként lettél Malte bácsi
felesége.  Soha  nem beszéltünk  erről,  és  úgy  érzem,  jó  lenne,  ha
tisztán látnék ebben a kissé rejtélyes kérdésben.

Jutta finom vonású arcán halovány mosoly suhant át.
– Nem érted, hogyan mehet hozzá egy magamfajta fiatal nő egy

nálánál sokkal idősebb férfihoz?
– Igen, mert nem illik a természetedhez és a gondolkodásodhoz.

Szerelmet biztosan nem éreztél Malte bácsi iránt.
– Azt  valóban  nem,  Blandine,  gyermeki  tiszteletet  és

nagyrabecsülést viszont igen. Ő sem úgy szeretett engem, ahogyan
egy férfi szereti a feleségét, sokkal inkább úgy, mint apa a lányát.
Elmesélem a történetünket, és akkor majd mindent megértesz. Malte
bácsikádnak egész életében egyetlen szerelme volt, akihez a haláláig
hű maradt,  és  ez  a  valaki  nem más  volt,  mint  az  én  édesanyám.
Miatta nem nősült meg olyan sokáig. A családjaik ellenezték, Malte
és az édesanyám titokban mégis eljegyezték egymást, de a rokonaik
álnok  intrikával  elválasztották  őket.  A  bácsikád  külföldre  utazott,
miután  elhitették  vele,  hogy  anyám  hűtlen  lett  hozzá.  Malte
mindössze  annyit  közölt  vele  levélben,  hogy  visszaadja  a
szabadságát. Édesanyám azt hitte, a vőlegénye volt az, aki őt hűtlenül
elhagyta, és dacos büszkeségében igent mondott az első férfinak, aki
megkérte a kezét. Az eljegyzése előtti napon azonban még egyszer írt
Malte  von  Tübingennek,  és  kendőzetlen  őszinteséggel  bevallotta,
hogy az ő hűtlensége hajtja bele egy szerelem nélküli  házasságba.



Keserűen a szemére vetette, hogy csúnyán becsapta, amikor lángoló
szavakkal szerelemről beszélt neki, és végül búcsú nélkül elhagyta.

Jutta elhallgatott,  és felnézett az azúrkék égboltra, de aztán már
folytatta is.

– Malte  von  Tübingen,  aki  éppen  a  világ  másik  végében
utazgatott, későn kapta meg ezt a levelet. Haladéktalanul hazaindult
ugyan, de éppen azon a napon érkezett meg, amelyen az édesanyám
esküvőjét  tartották.  Anyám  már  kimondta  az  oltár  előtt  az  igent,
amikor  átadták  neki  Malte  levélkéjét,  amelyben  a  bácsikád
könyörögve  arra  kérte,  bontsa  fel  az  eljegyzését,  mert  galád
összeesküvés áldozatai lettek ők ketten. Édesanyám magánkívül volt.
Még egyszer utoljára találkoztak, és kiderítették, hogy anyám egyik
unokahúga szemet vetett Maltéra, és ő tette tönkre a boldogságukat.
Immáron  semmit  nem tehettek  azonban,  s  örökre búcsút  mondtak
egymásnak.  Anyám  élete  végéig  boldogtalan  házasságban  élt.  A
férje, egy könnyelmű, felszínes ember csak azért vette el, mert azt
hitte, ragyogó partit csinál. Örökösen éreztette anyával, hogy sokkal
több  hozományra  számított,  és  hamar  elszórta  az  örökségét.
Szegénykémnek  rengeteget  kellett  mellette  szenvednie  és
nélkülöznie,  s miután tizenkét éves koromban apám meghalt,  anya
üres kézzel állt a világban.

Jutta  megtörölte  bepárásodott  szemét,  aztán  megköszörülte  a
torkát, és már mosolyogva mesélt tovább.

– Anyám  azonban  bátor  teremtés  volt,  és  hősiesen  küzdött  a
talpon maradásért.  Kiváló rajztehetségét  kihasználva illusztrációkat
készített  a  lapoknak.  A  keresetéből  kiváló  nevelést  biztosíthatott
nekem. Mire odáig jutottam, hogy gondoskodni tudtam magamról,
mert  jól  fizetett  titkárnői  állást  kaptam  egy  híres  írónál,  anya  a
szívbetegsége miatt nem dolgozhatott tovább. Ez annyira megviselte,
hogy az állapota rohamosan romlott tovább. Ketten is tisztességgel
megéltünk  a  jövedelmemből,  arra  azonban már  nem futotta,  hogy
anya elutazhasson gyógyüdülésre, bár az orvos a leghatározottabban
ezt  tanácsolta.  Igen-igen  elszomorított,  hogy  semmit  sem  tehetek
érte. Egyik nap éppen gondterhelten gépeltem egy színdarab egyik
jelenetét,  amit  a  főnököm  diktált  a  dolgozószobájában,  amikor
látogató érkezését jelentették. „Kérem, fogadja az urat, amíg gyorsan



feljegyzem magamnak a folytatást – mondta a főnököm. – Nagyon
kedves ismerősöm, nem akarom elküldeni. Szórakoztassa egy kicsit,
amíg visszajövök!”

Átmentem  a  szalonba,  és  életemben  ekkor  találkoztam  először
Malte von Tübingennel. Tudnod kell, Blandine, hogy anya és én úgy
hasonlítottunk  egymásra,  mint  két  tojás.  Malte  egy  pillanatig  azt
hitte, élete nagy szerelme áll előtte úgy, amilyennek sok-sok évvel
azelőtt  látta.  „Rose!  Rose  von  Letzow!”  –  kiáltotta  meglepetten.
Közöltem vele, hogy ez édesanyám leánykori neve, mire ő zavartan
az elnézésemet kérte. Beszélgetni kezdtünk, és természetesen anyáról
is  mesélnem  kellett.  Őszintén  beszámoltam  az  állapotáról,  mert
Malte,  de ezt  te  is  tudod,  olyan  ember  volt,  aki  azonnal  bizalmat
ébresztett másokban. Elmondtam, hogy anyának Nauheimba kellene
utaznia,  de  szegény  vagyok,  és  nincs  miből  kifizetnem  a
gyógykezelést.  Malte  megkérdezte,  hol  lakunk,  s  még  éppen
megadhattam  a  címünket,  amikor  megérkezett  a  főnököm,  és  én
elhagytam  a  szalont.  Miután  ismét  kettesben  maradtunk,  a
munkaadóm  komoly  szemrehányással  illetett,  amiért  előtte
elhallgattam a gondjaimat, von Tübingen úrnak viszont kiöntöttem a
szívemet. Szinte már erőszakkal jelentős fizetési előleg elfogadására
beszélt  rá,  amit  egészen  kicsi  havi  részletekben  kellett
visszafizetnem. Közölte, hogy ragaszkodik ahhoz, hogy édesanyámat
haladéktalanul  Nauheimba  vigyem.  Amúgy is  legfőbb  ideje,  hogy
szabadságra menjek. Boldogan hazasiettem, és beszámoltam anyának
az  örömhírről,  ő  pedig  csillogó  szemmel  elmesélte,  mit  jelentett
számára egykoron Malte von Tübingen. Másnap délelőtt a bácsikád
eljött hozzánk. Soha nem fogom elfelejteni, hogyan nézett egymásra
az a két ember, aki hosszú-hosszú évekig nem találkozott,  de még
mindig  ugyanúgy érzett  a  másik  iránt.  Ne haragudj,  ha erről  nem
mondok többet, de szentségtörésnek érezném, ha egyszerű szavakkal
kísérelném meg leírni azt a csodát.

Blandine megértően bólintott.
– A  viszontlátás,  sajnos,  megviselte  az  édesanyáinál  –  mesélt

tovább Jutta –, és még rosszabb lett az állapota. A legrövidebb időn
belül  Nauheimba  kellett  indulnunk.  Meglepődtünk,  amikor
megtudtuk,  hogy  Malte  szintén  oda  készül,  mert  őt  is  régóta



szívpanaszok kínozzák. Már szobát is foglaltatott  magának,  s csak
azért  ment  fel  Berlinbe,  hogy  elrendezze  a  halaszthatatlan  üzleti
ügyeit,  és  találkozzon  néhány  régi  barátjával.  Végül  aztán  az  ő
kíséretében utaztunk Nauheimba. Anyát  azonban felzaklatta  a nem
remélt viszontlátás a szeretett és soha nem feledett férfival, s négy
nappal  a  megérkezésünk  után  elvitte  egy  szívroham.  Malte,  akit
legalább annyira megviselt a halála, mint engem, minden terhet levett
a vállamról, és úgy vigasztalt, mintha szerető apám lenne. Azokban a
napokban nagyon közel kerültünk egymáshoz lélekben, és gyengéd
erőszakkal nem engedett el maga mellől. Kijelentette, apám helyett
apám szeretne lenni, és elmondta,  hogy nőül vette volna anyát, ha
nem ragadta volna el a halál. Nem sokkal a távozása előtt megígérte
neki, hogy gondoskodni fog rólam, és engem tesz meg az örökösévé.
Immár egyedül maradtam, aki drága a szívének, mondta, s mivel a
jogi út úgy a legegyszerűbb,  ha a nevét viselem, megkért,  hogy a
világ  és  a  törvény  előtt  legyek  a  felesége.  De  csupán  ott,  mert
szerelemmel haló porában is csak az édesanyámat szereti. Nincs már
hátra  sok  ideje,  és  nem kér  többet,  mint  hogy ezt  a  néhány évet
szerető  leányaként  töltsem  mellette.  Édesanyámtól  tudta,  hogy
szabad a szívem, és mire egy férfi elrabolja majd, addigra ő már nem
lesz az élők sorában. Gondolkodjam az ajánlatán, és ha úgy döntök,
hogy elfogadom, tegyem bizalommal a kezem az ő szerető, atyaian
gondoskodó kezébe.

A fiatal özvegynek újabb könnycseppet kellett kitörölnie a szeme
sarkából.

– Tudod,  Blandine  –  folytatta  –,  egy  nincstelen  lány  nem
reménykedhet  abban,  hogy valaha  is  férjhez megy.  Malte  ajánlata
hihetetlenül  nagyvonalú  volt,  én  pedig  minden  fájdalmammal  és
gondommal  az  ő  atyaian  ölelő  karjába  menekültem.  Bizalommal
követtem ide,  és  névleg  a  felesége  lettem.  Olyan jó  volt  hozzám,
amilyen  jó  csak  egy szerető  apa  lehet  a  lányával.  Én  is  őszintén
megszerettem,  és  nagyon  megviselt  a  hirtelen  halála.  Anyám
elvesztése után senkim nem maradt,  csak ő, és soha, de soha nem
fogom elfelejteni azt a sok jót, amit értem tett. Nos, Blandine, így és
ezért lettem a bácsikád felesége.

A fiatal lány meghatottan megszorította Jutta kezét.



– Köszönöm,  hogy méltónak  találtál  a  bizalmadra.  Most  már  a
lehető legtisztábban állsz előttem. Azt nem tudtam volna megérteni,
hogy  a  szó  legteljesebb  értelmében  Malte  bácsi  felesége  voltál.
Nagyon lehetett  őt szeretni,  de mégiscsak aggastyán volt,  te pedig
virágzóan fiatal vagy. Kérlek, meséld még el részletesen, mi történt,
miután  megérkeztetek  ide.  Hallottam  ezt-azt,  de  a  te  szádból
szeretném megtudni a teljes igazságot.

Jutta bólintott.
– Ezt  is  elmondom.  A  vasútállomáson  autó  várt  ránk.  Az

illendőség  kedvéért  az  első  éjszakát  a  fogadóban  kellett  volna
töltenem, mert úgy volt, hogy csak másnap adnak össze bennünket.
Malte  azonban  váratlanul  meggondolta  magát.  Beszélt  a  községi
elöljáróval  és  a  lelkésszel,  aztán  közölte  velem,  hogy még  aznap
összeházasodhatunk.  Jobban  szeretné,  ha  azonnal  a  kastélyba
költöznék, mondta, nem pedig a fogadóba. Kértem, hogy pihenje ki
magát  előbb,  mert  az  édesanyám  halála  és  az  utazás  igencsak
megviselte.  Végül beláttam, hogy csak akkor lesz nyugodalma,  ha
megvolt  az  esküvő,  ezért  beleegyeztem.  Az  esketés  után  azonnal
hitelesíttette  a  községi  elöljáróval  az  új  végrendeletét,  és  akkor
megmutatta  nekem  a  régi,  immár  érvénytelent  is,  amiről  délelőtt
meséltem  neked.  Az  emberek  miatt  nem  értük  be  a  polgári
esküvővel,  hanem  az  oltár  előtt  is  örök  hűséget  fogadtunk
egymásnak. Az orvos és a tanító voltak a tanúink. A külsőségekre
nem adtunk.  Úti  ruhában  mentem a  templomba,  mert  egyedül  az
érdekelt,  hogy  Malte  minél  hamarabb  lepihenhessen.  Együtt
vacsoráztunk a két tanúval meg a pappal, és utána kérlelni kezdtem
Maltét,  hogy  térjen  nyugovóra.  Ő  azonban  még  beszélgetni  akart
velem, ezért azt ajánlottam, hogy egy órácskát ott maradok az ágya
mellett,  és  felolvasok  neki.  Ebbe  belement,  s  miután  az  inasa
levetkőztette  és  betakarta,  behívatott  magához.  „Megszépítetted
életem alkonyát,  kislányom – mondta mosolyogva, amikor leültem
mellé. – Szinte már olyan ez, mintha drága édesanyád a haláláig egy
utat járt volna velem, és kedves gyermeket hagyott volna itt nekem.
Megtestesíted számomra tovatűnt ifjúságomat, és az öregségemet is
beragyogod.  Csodálatos  érzés,  hogy  mindaddig  a  magaménak
tudhatlak, amíg az Úr el nem szólít ebből az árnyékvilágból.” Aztán



megkért,  hogy  készítsek  az  ágya  mellé  egy  pohárka  bort,  amit
éjszakánként szokott meginni, ha felébred. Megmondta, hol találom
az  üveget  meg  a  poharat.  Mindkettő  ott  volt  a  hálószobai
faliszekrényben.  Teletöltöttem  a  poharat  a  portóival,  és  az
éjjeliszekrényre  tettem.  Utána  visszaültem  a  karosszékbe,  és
folytattam  a  felolvasást.  Ha  felpillantottam  a  könyvből,  mindig
mosolyogva bólintott, hogy folytassam csak. „Rég nem éreztem ilyen
remekül magam” – mondta egyszer, s amire legközelebb felnéztem,
már elszenderedett. Az ölembe fektettem a könyvet, és meg akartam
várni,  hogy  Malte  mélyen  aludjon.  Közben  azonban  engem  is
elnyomott  az  álom,  ami  nem  is  csoda,  mert  nehéz  napok  voltak
mögöttem.  Nem  tudnám  megmondani,  mennyi  ideig  aludtam.
Egyszer csak felriadtam. Kábult voltam, arra viszont kristálytisztán
emlékszem,  hogy  furcsa,  halk  neszt  hallottam.  Mintha  borsószem
gurult volna végig a padlón. Malte az igazak álmát aludta. Hirtelen
kirázott  a  hideg,  és észrevettem,  hogy nyitva  van a  teraszra nyíló
ablak.  Akkor még nem tudtam, csak később hallottam az inasától,
hogy  a  férjem  mindig  nyitott  ablaknál  aludt.  Nesztelenül
odaosontam,  és  becsuktam,  mert  féltem,  hogy  megfázhat.  Nem
tudnám okát  adni,  de  hirtelen  rémület  lett  úrrá  rajtam.  Nyilván  a
kimerültség  okozta.  Halkan  visszamentem  az  ágyhoz,  de  Malte
felébredt. Meghallotta, hogy a toronyóra éjfélt üt, és leszidott, mert
még mindig nem pihentem le. „Add még ide az éjszakai itókámat,
Jutta, aztán menj szépen a szobádba!” – mondta. Gyanútlanul, mert
nem  sejtettem,  mi  van  benne,  fogtam  a  poharat,  és  a  szájához
tartottam. Ő kiitta, és mosolyogva visszatette a helyére. Semmi jele
nem volt annak, hogy bármi rossz történt volna: „Jó éjszakát, drága
gyermekem! Aludj  jól,  álmodj  szépeket!”  – Ezek voltak az utolsó
szavai.  Leoltottam  a  lámpát,  elhagytam  a  szobáját,  átmentem  a
sajátomba,  és  azonnal  ágyba  bújtam.  Mélyen  aludtam,  nem  is
álmodtam, amíg egyszer csak azzal a borzalmas hírrel keltett  fel a
személyzet,  hogy a  nagyságos  urat  holtan  találták  az  ágyában.  A
többit már tudod, Blandine.

Jutta nagyot sóhajtott, és hátradőlt a padon.
A fiatal lány figyelmesen hallgatta a történetet. Nagy vonalakban

ismerte  már,  mert  hallotta  a  bírósági  tárgyalásokon,  de  arról  nem



tudott, hogy a bácsikáját tisztán atyai viszony fűzte ifjú feleségéhez.
Erről  Jutta  egyetlen  szót  sem  szólt  a  bíróságon.  Nem  tartotta
fontosnak, néhai édesanyja és Malte von Tübingen szerelméről pedig
nem  akart  idegenek  előtt  beszélni.  Blandine  mint  már  annyiszor,
most  is  azon  gondolkodott,  hogyan  kerülhetett  a  méreg  a  borba.
Juttától is megkérdezte, gyanakszik-e valamire, valakire, ő azonban
csak a fejét rázta.

– Nem,  ez  előttem  éppúgy  rejtély,  mint  előtted.  A  vizsgálati
fogságban  töltött  borzalmas  napokban egyfolytában  ezen törtem a
fejem. Az is felmerült  bennem, hogy maga Malte tette  az italba a
mérget,  miközben  én  aludtam.  Amíg  ébren  voltam,  semmiképpen
nem kerülhetett bele. Én töltöttem ki a pohárba a bort az üvegből,
amiben később nem találták méreg nyomát. Sem abban, sem másutt,
csakis  a  pohárban.  Röviden és  velősen:  nem leltem meg a rejtély
kulcsát, és már régóta nem is keresem. Alighanem arra kárhoztattam,
hogy azzal a szégyenbélyeggel kell leélnem az életemet, hogy csak
bizonyíték-hiányában mentett fel a bíróság.

Blandine vigasztalón megsimogatta barátnője kezét.
– Minden  szavadat  elhittem,  és  bevallom,  én  is  sokat

gondolkodtam már  ezen  a  rejtélyen.  Meglehet,  valóban  jobb nem
gondolni rá, mert csak önmagunkat kínozzuk vele.

A lány szomorúan összeráncolta a homlokát, és a földre szegezte a
tekintetét.

Jutta megrázkódott, és felkelt a padról.
– Lehűlt a levegő. Menjünk be!
Blandine is felállt.
– A hegyeket friss hó borítja. Attól tartok, nemsokára hideg napok

köszöntenek ránk. De nézd csak, milyen gyönyörűek a mélykék ég
felé törő, fehér sapkás csúcsok!

– Igen,  boldognak kellene  lennie  annak,  aki  ilyen  helyen  élhet.
Tudod, régen sokat és szívesen nevettem, de ma már nem tudok.

A lány mély együttérzéssel ölelte át Juttát.



Frank  Rüdiger  feladta  az  önmagával  folytatott  hiábavaló
küzdelmet.  Nem  akart  von  Tübingen  asszonyra  gondolni,  de  az
elhatározását  nem  sikerült  keresztülvinnie.  Szerencsére  nagyon
lefoglalta a munkája, és levegőt venni is alig maradt ideje. Különben
bizonyosan  ellovagolt  volna  az  untergriesbachi  kastélyhoz,  hogy
körbejárja  a  parkját.  A  gondolatai  így  is  azonnal  oda  repültek
azokban a ritka percekben, amelyekben éppen nem dolgozott.

Amikor  magányosan  ült  az  asztalnál,  és  az  időközben  felépült
Remblinné  finom  főztjét  ette,  mindig  megjelent  előtte  a  sápadt,
szomorú arcú,  barna hajú asszony.  Minél  többet  gondolt  rá,  annál
hihetetlenebbnek tartotta, hogy ő lett volna a gyilkos.

Vasárnap  délután  aztán  nem  bírta  tovább.  Felnyergeltetett,  és
átlovagolt  Untergriesbachba.  Most  először  kínzóan  egyedül  érezte
magát az új otthonában. A környéken valóban senki nem akad, akivel
találkozhatna,  elbeszélgethetne.  Mégiscsak  ostobaság,  hogy
újdonsült  szomszédként  nem teszi a tiszteletét  a kastélyban.  Miért
kellene adnia a Vörös Oroszlán tulajdonosának a fecsegésére? Von
Hall úr a valóságban talán kellemes ember, az édesanyja és a húga
pedig két szeretetre méltó hölgy.

Valójában  persze  csakis  von  Tübingen  asszonyt  szerette  volna
újra látni, de ezt saját magának sem vallotta be, noha erősen remélte,
hogy  lovaglás  közben  megint  összetalálkoznak  az  untergriesbachi
erdőben.  A  következő  napokban  mindenképpen  látogatást  tesz  a
kastélyban,  határozta  el,  már  csak  az  illem  kedvéért  is.  Ez
megnyugvással töltötte el.

Már a park hátsó részénél lovagolt, de senkit nem látott a kerítés
túloldalán. Kissé elkedvetlenedve az erdő felé fordította a hátasát, és
hamarosan egy tisztásra ért, amelyet ősöreg faóriások vettek körül. A
lovas  összerezzent,  amikor  egyszer  csak  megpillantotta  von
Tübingen  asszonyt.  Egy  fának  támasztotta  a  hátát,  és  ábrándos
szemmel a hófödte hegycsúcsokat nézte.

Frank  elegáns  mozdulattal  lepattant  a  nyeregből,  kantárszárra
fogta  a  lovát,  és  gyalog  ment  tovább.  Másodszor  nem  fogja
elszalasztani a lehetőséget, és megismerkedik az özveggyel.

Egészen  közeljárt  már  hozzá,  amikor  a  fekete  ruhás  fiatal  nő
rémülten felkapta a fejét, mintha megint menekülni akarna. Az ifjú



Rüdiger  azonban  elállta  az  útját,  megemelte  előtte  a  kalapját,  és
illendően meghajtotta magát.

– Elnézését  kérem,  nagyságos  asszony,  hogy  ismét  zavarom.
Engedelmével  bemutatkozom.  A  közvetlen  szomszédja  vagyok,
Frank Rüdigernek hívnak. Jó két hete Obergriesbach tulajdonosának
mondhatom  magam.  Megragadom  az  alkalmat,  és  megkérdezem,
hogy a napokban tiszteletemet tehetem-e önöknél.

Jutta  nagy nehezen úrrá lett  az  ijedelmén.  Épp annál  a  férfinál
jártak  a  gondolatai,  aki  egyszer  csak  ott  termett  előtte.  Hol
elvörösödött, hol elsápadt, és gyámoltalanul összekulcsolta a kezét.

– Nem most látjuk egymást először. Szóval tudja, ki vagyok?
A fiatalember ismét meghajtotta magát.
– Igen, nagyságos asszony. A fogadós elárulta a nevét.
Szomorú, keserű mosoly suhant át a fiatal nő arcán.
– Megkérdezte  tőle,  ki  az  a  méregkeverő  boszorkány,  aki  elől

futva menekülnek a gyerekek?
Frank komolyan nézett rá.
– Azonnal tudtam, hogy nem illik önre ez a név.
Jutta kisimította a homlokából a haját,  amelyen aranylóan meg-

megcsillant a napfény.
– A  fogadós  nyilván  elmondta  magának,  hogy  rászolgáltam  a

csúfnevemre.  Nem  is  értem,  miért  akar  ezek  után  jószomszédi
kapcsolatot kialakítani velem. Avagy talán elmulasztották beavatni,
és nem tudja, miért neveznek méregkeverő boszorkánynak?

– Nem, nagyságos asszony,  nem mulasztották el.  Azt is tudom,
hogy von Hall úr ragasztotta önre a gúnynevet.

A fiatal nő összerezzent, és hirtelen kihúzta magát.
– Norbert von Hall?
– Igen, ő.
Jutta szemében nemes büszkeség villant.
– Gondolhattam volna.
– Bocsásson meg, talán indiszkrét voltam. Azt hittem, tudja.
Az özvegynek ráncba szaladt a homloka.
– Nem tudtam, és hálás vagyok magának, mert felvilágosított. Ám

ha tisztában van a helyzetemmel, még egyszer meg kell kérdenem,



miért  akar kapcsolatot tartani olyasvalakivel,  akit  bárki büntetlenül
méregkeverőnek nevezhet?

A férfi mélyen Jutta tiszta szemébe nézett.
– Megtiszteltetés  lesz  számomra,  ha  méltónak  tart  arra,  hogy

büszkén  a  jó  szomszédjának  mondhassam magam.  Senkihez  nem
illik kevésbé az a csúnya név, mint önhöz. Rossz emberismerő az,
aki elhiszi önről, hogy képes ilyen bűnt elkövetni.

Az asszony ismét  összerezzent,  és a szeme olyan szomorú lett,
hogy Franknak összefacsarodott a szíve.

– Maga nem hitte el, hogy gyilkos vagyok? – kérdezte Jutta fojtott
hangon.

A fiatalember nyugodtan állta a tekintetét.
– Önről  éppúgy  nem  hiszem  el,  ahogyan  saját  magamról  nem

hinném – jelentette ki teljes meggyőződéssel.
Az  özvegy  egy  pillanatra  lehunyta  a  szemét,  és  megint  a  fa

törzsének vetette a hátát, mintha hirtelen szédülés fogta volna el.
Frank aggódva figyelte.
– Nem érzi jól magát, nagyságos asszony?
Jutta gyorsan felegyenesedett.
– Semmi bajom, csak meglepett, hogy olyasvalakivel találkozom,

aki hisz az ártatlanságomban. A környezetemben mindenki bűnösnek
gondol, egyetlen ifjú hölgy kivételével, aki távoli rokonom, és róla is
csak  néhány napja  tudom,  hogy a  barátom.  Így  már  nyilván  érti,
miért döbbentett meg, hogy maga ártatlannak tart, noha nem is ismer.
Miért nem hiszi el, hogy bűnös vagyok?

– A szeme nagyon szomorú, de büszke és tiszta. A vonásai, egész
lénye nemes, makulátlan. A gyilkosok nem ilyenek. Ha azt állítaná,
hogy elkövette, amivel vádolják, én akkor sem hinnék önnek.

A  fiatal  nő  egész  testében  reszketett,  és  az  arca  mélységes
felindultságról árulkodott. Felkavarta, hogy így gondolkodik róla ez
a  férfi,  akinek  a  tartása,  a  vonásai,  a  viselkedése  egyként  nemes
jellemre vall.

– Nem sejtheti, milyen sokat jelentenek nekem a szavai. Éveken át
kizárólag kétkedő, gyanakvó megvető szemekbe nézhettem. Kérem,
hagyjon most magamra. Nem szeretném, ha még egyszer azt kellene



látnia,  hogy  elveszítem  az  önuralmamat  –  mondta  Jutta  színtelen
hangon.

Frank Rüdiger meghajolt előtte.
– Még csak annyit mondjon meg, szabad-e meglátogatnom!
A fiatal nő szemlátomást komoly küzdelmet vívott magával.
– Örülni  fogok,  ha  eljön  –  szólalt  meg  végül  csendesen.  –  De

kérem, senkinek ne árulja el, hogy már beszéltünk. És ne éreztesse a
rokonaimmal, hogy ártatlannak tart, mert azt nem szívesen hallanák,
és azonnal kegyvesztett lenne náluk. Úgy kell tennünk, mintha ott és
akkor találkoznánk először.

– Ahogy óhajtja, nagyságos asszony.
Jutta  biccentéssel  útjára  bocsátotta  a  fiatalembert,  aki

megrendültségét látva, szó nélkül távozott. Gyorsan nyeregbe szállt,
de  még  egy pillanatra  visszanézett.  Az  asszony holtsápadtan  a  fa
törzsének dőlt, és lehunyt  szeméből kövér könnycseppek gördültek
alá.

Franknak  egyszer  s  mindenkorra  emlékezetébe  vésődött  ez  a
felzaklató  kép.  A  legszívesebben  odasietett  volna  a  fiatal  nőhöz,
hogy vigasztalón a karjába zárja. Megértette azonban, hogy egyedül
kíván lenni, egyedül kell lennie.

Hazafelé is csak rá gondolt. Maga sem tudta, miért hisz töretlenül
az ártatlanságában, de most,  hogy beszélt  vele, hallotta lágy,  mély
tónusú  hangját,  és  a  szemébe  nézhetett,  még  szilárdabb  lett  ez  a
meggyőződése. Olthatatlan vágy ébredt benne, hogy megszabadítsa a
rettenetes  gyanútól,  ami  beárnyékolja  az  életét.  Van  egy  jogász
barátja,  akivel  együtt  koptatta  az  iskolapadot,  és  azóta  is  tartják
egymással  a kapcsolatot,  ha másként nem, levélben. Doktor Heinz
Diehl  a  bűnügyek  szakértője.  Nemrégiben,  amikor  Berlinben
találkoztak, arról beszélt, hogy már-már szenvedélye lett a rejtélyes
esetek felderítése, és komoly sikerekkel büszkélkedhet ezen a téren.
Hatalmas  vagyonának  köszönhetően  megengedheti  magának,  hogy
csak azzal foglalkozzék, amiben a kedvét leli. Frank Rüdiger egészen
bizonyos  volt  abban,  hogy Heinzet  érdekelni  fogja  von Tübingen
asszony ügye.

Amint  hazaért,  azonnal  leült  az  íróasztalához,  és  levelet  írt  a
barátjának.



„Kedves Heinz!
Alighanem magad is  úgy gondolod, legfőbb ideje  volt,  hogy

jelentkezzem  nálad,  miután  áttettem  a  székhelyemet
Obergriesbachba.  Új  birtokom  temérdek  munkát  ad,  ami  egy
cseppet  sincs  ellenemre,  sőt  mi  több,  rengeteg  örömet  okoz.
Obergriesbach  gyönyörű  helyen  fekszik.  Ha  megfogadod  a
tanácsomat, eljössz ide, és megnézed a tavasz ébredését. Ezennel
ünnepélyesen  meghívlak.  Gyere  és  maradj,  ameddig  jólesik!
Végre szeretnék veled hosszabb időt együtt  tölteni,  mert évekig
nem láttalak, és a legutóbb Berlinben igencsak kurtára sikeredett
a találkozásunk.  Bevallom,  unatkozom, ha éppen nem köt  le  a
munka,  és  égek  a  vágytól,  hogy  végre  részletes  beszámolót
tarthassak neked borneói tartózkodásomról, ami bizony nem volt
híján  a  kalandos  élményeknek.  Képzeld,  többek  között  pertut
ittam  egy  törzsfőnökkel,  aki  ifjúkorában  igen  intenzíven
foglalkozott fejvadászattal. Vagy egy tucat lenyisszantott koponya
dekorálja  nippek  gyanánt  az  otthonát.  Efféle  érdekességeket
hallhatsz  tőlem,  ha  meglátogatsz.  És  ha  mindez  még  nem
késztetne  arra,  hogy  azonnal  csomagolni  kezdj,  van  egy
különlegességem  is  számodra.  Egy  felderítetlen  bűnügyről  van
szó.  Hódolhatnál  kedvenc  időtöltésednek,  és  egyúttal  óriási
szívességet  tehetnél  nekem.  Kifogást  nem  fogadok  el.  Tudom,
hogy  semmi  nem tart  otthon.  Bárhol  felütheted  a  sátradat,  és
mindenütt  folytathatod  a  kutatásaidat.  Egyébként  első  osztályú
ellátást ígérhetek. A gazdasszonyom, Remblinné remekül főz, és a
birtokomhoz egy teli borospince tartozik, amelyből nem hiányzik
a kedvenc márkád sem. A természetről aligha kell sokat szólnom.
Obergriesbach idilli  helyen bújik meg a bajor hegyek között,  a
tiroli  határ közelében. A szobádból kisebb hegyvonulatok fölött
ráláthatsz a Zugspitzére, de lakhatsz egy másikban is, amelyikből
Tirolig ellátsz.  Tudod, Heinz,  az ember csak akkor veszi  észre,
milyen gyönyörű a hazája, ha évekig távol kell élnie tőle. Az egyik
Borneón  alapított  vállalkozásomból  ma  is  részesedést  kapok,
úgyhogy esetenként egy-egy gyenge terméstől vagy marhavésztől
sem  kell  rettegnem.  Egy  szó,  mint  száz:  gyere,  amint  tudsz.
Csupán  arra  kérlek,  sürgönyözd  meg  az  érkezésed  pontos



időpontját,  mert a legközelebbi  vasútállomás bő egy órára van
ide,  és  kocsit  kell  küldenem  érted.  A  vidám  viszontlátásig
szívélyes üdvözöl barátod:

Frank”

Az ifjú  Rüdiger  lezárta  a  borítékot,  és  személyesen  vitte  el  a
levelet  a  griesbachi  postahivatalba.  Máris  úgy  érezte,  tett  valamit
azért,  hogy  von  Tübingen  asszony  sorsa  jobbra  forduljon,  és
elégedetten fellélegzett. Nem nézheti tétlenül annak a szerencsétlen
teremtésnek a szenvedését.

III.

Két nappal később Frank Rüdiger előírásos öltönyben megjelent
az  untergriesbachi  kastélyban,  és  az  elébe  siető  inasnak  átadta  a
névjegyét.

– Legyen szíves, érdeklődje meg, alkalmas-e a látogatásom.
Az inas meghajolt, és besietett a nappaliba, ahol von Tölzné éppen

együtt  ült  a  gyerekeivel  és  Juttával.  Az  inas  tolmácsolta  Frank
Rüdiger kérdését, az asszonyság pedig magától értetődőnek tartotta,
hogy ő vegye át a vizitkártyát. Nem most először tett úgy, mintha ő
lenne a ház úrnője.

Egy darabig tanácstalanul nézegette a névjegyet, aztán odaadta a
fiának.

– Obergriesbach  új  tulajdonosa,  Rüdiger  úr  szeretné,  ha
fogadnánk.  Ugye,  szerinted  is  az  lesz  a  legjobb,  Norbert,  ha  nem
teljesítjük a kérését?

Az eszébe sem jutott,  hogy Jutta véleményét  is kikérje. Az ifjú
Hall a körmeit nézegette elmerülten, mintha a válaszon törné a fejét.

– Rüdiger úr valószínűleg nem sejti, hogy ez egy boldogtalan ház.
Ha tudná, biztosan nem jött volna ide. Igen, az lesz a leghelyesebb,
ha elutasítjuk.



Anya és fia egyetértő pillantást váltott. Mindketten úgy gondoltak,
hogy a nőtlen férfiakat távol kell tartaniuk Juttától.  Tölznében egy
pillanatig ugyan felmerült, hogy Obergriesbach tulajdonosa Blandine
számára  is  megfelelő  férj  lehetne,  de  ahhoz nem feltétlenül  itt  és
most kell megismerkedniük. Majd inkább máskor, és legfőképpen a
kastélyon  kívül.  Semmi  sem  fontosabb  annál,  hogy  Jutta  ne
kerülhessen kapcsolatba nőtlen fiatalemberekkel.

– Osztom a véleményedet, fiam. Mondja meg az úrnak – fordult
Tölzné az inashoz –, hogy sajnáljuk, de nem fogadunk látogatót.

Jutta hirtelen felemelkedett a foteljából.
– Várjon egy pillanatot! – állította meg az inast, aki már elindult

kifelé. – Meg kell bocsátania, Herta néni – fordult Tölznéhez –, hogy
ez  alkalommal  nem veszem figyelembe  a  döntését.  Rüdiger  úr  a
közvetlen  birtokszomszédunk,  és  előbb  vagy utóbb mindenképpen
találkoznunk kell  vele.  Nem vetne ránk jó fényt,  ha elutasítanánk.
Nem számít, tudja-e, mi történt ebben a házban. Ha értesült róla, a
látogatása  azt  tanúsítja,  hogy  mindennek  ellenére  jószomszédi
viszonyra törekszik velünk. Talán még nem tájékoztatták, de csupán
idő  kérdése,  hogy  eljusson  hozzá  a  hír.  Utána  eldöntheti,  hogy
továbbra  is  ápolni  kívánja  velünk  a  kapcsolatot,  avagy  inkább
elmarad.

Von Tölzné elhúzta a száját.
– Kizárólag rád voltam tekintettel, amikor el akartam utasítani a

látogatót.  Aligha kellemes számodra,  ha szomorú látványosságként
megbámulnak.

Jutta elsápadt, de megőrizte a nyugalmát.
– Nem  szorulok  a  tapintatukra.  Azt  pedig  a  legkevésbé  sem

akarom, hogy miattam senkivel se érintkezzenek. Már csak Blandine
érdekében  is  véget  kell  vetnünk  a  teljes  visszavonultságnak.  Túl
fiatal ahhoz, hogy a világtól elzártan éljen. – A fiatal özvegy ismét az
inasra nézett. – Vezesse Rüdiger urat a kisszalonba!

Az inas meghajolt,  és elhagyta  a  szobát.  Tölzné  savanyú  képet
vágott, és még egy kísérletet tett Jutta meggyőzésére.

– Egyedül is fogadhatom az urat. Az semmire sem kötelez.
Jutta tudta, ha kettesben találkoznának, az asszony hamar elérné,

hogy  Frank  Rüdigernek  örökre  elmenjen  a  kedve  a  további



látogatásoktól. Eddig közönyösen meghajolt az akarata előtt, de most
egyszeriben határozott és elszánt lett.

– Köszönöm az ajánlatát, Herta néni, én vagyok a ház úrnője. Az
illendőség úgy kívánja, hogy én fogadjam a vendéget. Nem várhatom
el, és nem is akarom, hogy minden kötelezettséget átvállaljon tőlem.
Ha egyetért, fogadhatjuk együtt Rüdiger urat.

Jutta belekarolt Blandinéba, és elindult a kisszalonba.
Anya és fia jelentőségteljesen összenézett a hátuk mögött.
– Most meg egyszeriben az úrnőt adja – sziszegte Tölzné dühösen.
Norbert megrántotta a vállát.
– Lehet, hogy túlfeszítetted a húrt.  Semmit nem tehetünk, anya.

Ha szerencsénk lesz, ez a Rüdiger olyan ember, akitől nem kell majd
tartanunk.

– Jó volna,  ha szemet  vetne  a  húgodra,  és megkérné  a kezét  –
gondolkodott hangosan az asszony.

A fia ingerülten legyintett.
– Blandine kiszámíthatatlan. Egyelőre nincs mit tenni, fogadnunk

kell a látogatót.
Beletörődtek  a  sorsukba,  és  követték  az  ifjú  hölgyeket,  akik

időközben  már  üdvözölték  Frank  Rüdigert.  A  látogató  egyetlen
rezdüléssel sem árulta el, hogy nem most találkozik először Juttával.
A három fiatal udvariasan társalgott Norbert és az anyja érkezéséig.

Frank Rüdiger azonnal tudta, hogy soha nem fog rokonszenvezni
Tölznével és a fiával. Norbertet már akkor megvetette, amikor még
nem is látta, csak hallott a viselt dolgairól, és ez a véleménye most
megerősítést nyert. A tartás nélküli, kelletlen fiatalember viszolygást
ébresztett a férfiasan határozott Frankban.

Norbert von Hall egyelőre nem érzett ellenségesen a vendég iránt,
ami  persze  nem jelentette  azt,  hogy  el  lett  volna  ragadtatva  tőle.
Blandine  nem  tett  különösebb  hatást  Frankra.  Nem  találta
kellemetlennek, csakhogy őt most egyes-egyedül Jutta érdekelte.

Az első vizitek alkalmával szokásos semmitmondó, de udvarias
társalgás folyt, aztán az ifjú Rüdiger búcsúzkodni kezdett.

– Remélem,  jó  szomszédai  leszünk  egymásnak,  nagyságos
asszony – mondta Juttának, aki kezet nyújtott neki.

– Ez egyedül magán múlik, Rüdiger úr – felelte.



Tölzné  úgy  érezte,  elérkezett  a  pillanat,  amikor  már  nem
hallgathat tovább.

– Attól  tartok,  nagyon  unná  magát  nálunk,  Rüdiger  úr.
Visszavonultan  élünk,  mert  szomorú  esemény  történt  a
családunkban.  Valószínűleg  nem  tudja,  hogy  az  unokafivéremet,
Untergriesbach egykori urát megölték, és a gyilkos a mai napig nem
lakolt meg borzalmas tettéért.

Jutta kérlelő pillantást vetett a vendégre, aki uralkodott magán, és
fegyelmezetten válaszolt.

– Ami hozzám mindebből eljutott, nagyságos asszony, az nyilván
nem volt  több ostoba pletykánál.  Arra pedig soha nem adtam. Ha
nem terhes  vagy kellemetlen  a  látogatásom,  szívesen tiszteletemet
tenném önöknél máskor is. A szomszédoknak össze kell tartaniuk, és
olyankor  a  leginkább,  amikor  valamelyiküket  baj  éri.  Megengedi,
hogy  újból  eljöjjek  majd,  nagyságos  asszony?  –  kérdezte  már
Juttától, és a tekintetük összefonódott egy pillanatra.

– Mindig örömmel látjuk – felelte a kastély úrnője.
Frank a keze fölé hajolt,  és megcsókolta.  Aztán a többiektől  is

elköszönt, és elhagyta a szalont.
A távozása után kis ideig csend telepedett a helyiségre. Norbert

szólalt meg elsőként, és furcsán rekedtes volt a hangja.
– Nem kellett volna megmondania a kedves szomszédnak, miféle

rettenetes gyanúsítás vet árnyékot az életére, Jutta?
Az özvegy büszkén kihúzta magát.
– Miért  nem  világosította  fel,  ha  úgy  gondolja,  hogy  bármit

elhallgattunk  előle?  Nyilván  fontosnak  tartja,  hogy  Rüdiger  úr  is
megismerje  a  gúnynevet,  amit  lépten-nyomon  utánam  kiabálnak.
Tudja, arról beszélek, amit magának köszönhetek.

Norbert arca hirtelen színt váltott.
– Nekem?
Jutta megvetően végigmérte a fiatalembert.
– Igen, magának.
– Ki merte ezt állítani?
– Az nem fontos. Legyen elég annyi, hogy tudom, maga nevezett

el méregkeverő boszorkánynak.



– Jutta!  –  kiáltott  fel  Blandine  ijedten,  és  mély  együttérzéssel
nézett a barátnőjére.

– Igen, a bátyád ragasztotta rám ezt a borzalmas nevet – mondta
az özvegy keserűen.

Norbert közben összeszedte magát.
– Alighanem  félreértettek.  Egyszer  ugyanis  a  fogadó  előtt

közöltem az emberekkel, hogy maga nem méregkeverő boszorkány.
Ezek  szerint  gonosz  szándékkal  kiforgatták  a  szavaimat,  hogy
befeketítsenek maga előtt – magyarázkodott nagy igyekezettel.

Jutta fáradtan és lemondóan legyintett.
– Nem érdemes sok szót vesztegetni a dologra. Senki nem tilthatja

meg, hogy hangot adjon a véleményének. Nem is vettem volna rossz
néven, ha nem folytatna kettős játékot, és a szemembe nem hazudna
azt,  hogy ártatlannak tart.  Mindennek a tetejébe még a kezemet is
megkérte, amit már megbocsáthatatlannak tartok. Mutassa ki inkább
nyíltan és egyenesen, mint az édesanyja teszi, hogy úgy gondolja, én
öltem meg azt az embert, aki a világon a legdrágább volt nekem. Úgy
elviselhetőbb lesz a kapcsolatunk, mint most, amikor hazugságokkal
traktál, és nem létező érzelmeket színlel irántam.

Norbert  krétafehér  arccal,  de  szenvedélytől  lángoló  szemmel
nézett a fiatal özvegyre.

– A  leghatározottabban  kijelentem,  hogy  hiszek  az
ártatlanságában, Jutta!

– Annál rosszabb, hogy a hátam mögött az ellenkezőjét terjeszti
rólam.  De  hagyjuk!  Mindössze  tisztázni  akartam  a  kettőnk
kapcsolatát, hogy ezentúl ne kelljen komédiáznia előttem.

Jutta büszkén, egyenes derékkal elhagyta a szobát.
„Nem, így nem a bűnösök járnak, hanem a királynők” – gondolta

Blandine, miközben a távozó után nézett.
Anya és fia egymásra villantotta dühös szemét.
– Belátod  már,  Norbert,  hogy  nem  kellett  volna  a  becsületes

nevedet felajánlanod ennek a velejéig romlott  nőszemélynek? A jó
szándékodért csak gúnyt és megvetést kapsz tőle cserébe – sziszegte
von Tölzné.

Az ifjú von Hall hátravetette a fejét.



– Felőlem megkaphatja, amit akar. Arra viszont kíváncsi lennék,
ki súgta meg neki, hogy én találtam ki a méregkeverő boszorkány
nevet, amikor senkivel sem érintkezik.

Tölzné megvonta a vállát.
– Nyilván a személyzet fecsegését hallotta meg. De legalább nem

kell tovább azt játszanod előtte, hogy ártatlannak tartod.
Norbert arcát csúf kifejezés torzította el.
– Igazad van. Semmi értelme, miután visszautasított.
Blandine odalépett a mostohabátyja elé.
– Nem szégyelled magad? – kérdezte fojtott indulattal.
A fiatalember a lány arcára szegezte apró, üres tekintetű szemét.
– Mi  okom  lenne  a  szégyenkezésre?  Ohó,  értem  már!  Te  kis

vakarcs, te árultál be, hogy behízelegd magad Juttánál?
Blandine megvetéssel és fájdalmas haraggal a szemében nézett rá.
– Mindenki magából indul ki – mondta, aztán sarkon fordult, és ő

is elhagyta a szalont.
Anya és fia egy darabig némán meredt egymásra.
– Veszélyes ez a kis vakarcs – szólalt meg aztán Norbert. – Jó lesz

vigyázni vele. Ha teheti, belemar az emberbe.
Tölzné hangosan felsóhajtott.
– Hogy  nektek  folyton  veszekednetek  kell!  Felbosszantottad  a

húgodat.
– Miért, ő talán nem bosszantott fel engem? Mondhatom, igazán

szórakoztató  az  élet  Untergriesbachban.  Alighanem  az  lenne  a
legokosabb, ha fognám magam, és itt hagynék csapot-papot – felelte
Norbert ingerülten.

– Ne beszélj szamárságot!  Hová mennél? Egyetlen esélyünk, ha
egyszer  s  mindenkorra  befészkeljük  ide  magunkat.  Arra  kell
törekednünk,  hogy  napról  napra  több  hatalmat  ragadjunk
magunkhoz.

A fiatalember keserűen felnevetett.
– Azt hiszem,  Juttától  ma egy kis ízelítőt kaptunk ebből. Messze

vagyunk még attól, hogy uralkodjunk fölötte.
Az idős nő megrándította a vállát.
– Ez  kivételes  eset  volt,  nincs  jelentősége.  Komolyabban  nem

merne szembeszállni velünk, mert fél, hogy elérjük a perújrafelvételt.



Norbert szeme furcsán megvillant.
– Gondolod? – kérdezte bizonytalanul.
– Biztos  vagyok  benne.  Semmiképpen  sem szabad eloszlatnunk

ezt  a félelmét.  Éppen ellenkezőleg,  erősítenünk kell.  Talán sikerül
rábizonyítanunk a gyilkosságot. Szüntelenül szemmel tartom, hátha
elárulja magát valamivel. Akkor pedig miénk a győzelem.

Az ifjú von Hall idegesen végigsimított a homlokán.
– Ki kell mennem a földekre. Később találkozunk – mondta, és

kiviharzott a szalonból.
Az  édesanyja  bosszankodva  nézett  utána.  Azzal  soha  nem

törődött,  hogy  a  gyermekeiből  jellemes  embert  faragjon,
illemszabályok megsértését viszont megbocsáthatatlannak tartotta.

Norbert  nem hagyta  el  a  házat,  hanem felment  az  emeletre,  a
szobájába.  Mintha  egyszeriben  minden  ereje  elhagyta  volna,
lerogyott a kanapéra, és maga elé meredt. Az arca beesett, a tekintete
üres volt.

Tíz perc múlva azonban megint egyenes tartással,  eleven, derűs
arccal  lépett  ki  az  ajtón.  Látszólag  jókedvűen  nyeregbe  szállt,  és
kilovagolt a földekre.

Miután magára  hagyta  az  anyját  és  a  mostohabátyját,  Blandine
elindult,  hogy megkeresse  Juttát.  Az ablak előtt üldögélve találta a
szalonjában.

– Zavarlak?
– Nem, dehogy. Gyere be, Blandine!
A  fiatal  lány  zsámolyt  húzott  oda  magának,  letelepedett  a

barátnője lábához, és nyugtalanul nézett fel rá.
– Biztosan rám is nagyon haragszol.
– Rád? – kérdezte meglepődve Jutta. – Ugyan miért haragudnék

én rád?
– Látnod kellett rajtam, hogy tudtam, kitől kaptad azt az utálatos

nevet, mégsem árultam el neked.
– Szóval tudtad?



– Igen. Nagyon mérges vagy?
– Nem, Blandine, egy kicsit sem. Nem árulhattad el a bátyádat.
A lány megragadta Jutta kezét.
– Ugye, ezt te is belátod, és soha nem kérsz majd olyasmit tőlem,

amivel ártanék Norbertnak?
– Soha, te kis bolond. Miért kínzod magad efféle gondolatokkal?
Blandine a barátnője ölébe hajtotta a fejét.
– Istenem, miért ilyen nehéz és szomorú az élet!
Jutta jóságos mosollyal az ajkán megsimogatta a lány szőke haját.
– Szegény kicsikém,  igencsak kevés  szórakozásban és  örömben

van  itt  részed.  Már  eszembe  jutott,  hogy  nyáron  néhány  hétre
elküldelek  az  édesanyáddal  egy  népszerű  fürdőhelyre.  Legalább
addig vidám emberek között lennél.

A lány határozottan megrázta a fejét.
– Nem,  itt  maradok  veled.  Miattam  ne  aggódj!  Rüdiger  úr

társasága talán felvidít majd bennünket. Hogyan vélekedsz róla?
A fiatal özvegy arcát halvány pír lepte el.
– Igen kellemes benyomást tett rám. Neked hogy tetszett?
– Nagyon-nagyon.
Jutta fürkészőn a lány szemébe nézett.
– Ez igencsak lelkesen hangzott. Bele tudnál szeretni? – kérdezte

kissé nyugtalanul.
Blandine mosolyogva csóválta a fejét.
– Azt nem, bár úgy gondolom, hogy olyan ember, akiben feltétel

nélkül meg lehet bízni. Szívesen lennék a jó barátja, de több nem.
Sem neki, sem másik férfinak. Erre nagyon vigyázok.

– Miért?
A lány összeszorította a száját, és mereven maga elé nézett.
– Mert bolondos és szeszélyes vagyok – hadarta kis idő múlva. –

Ugyan mit kezdene velem egy férfi?
– Szeretne, ahogy megérdemled. És ha őszintén szeretnél valakit,

te sem lennél többé sem bolondos, sem pedig szeszélyes.
– Talán, de ez nem is igazán érdekes. Szegény vagyok, és szegény

lányokat nem szoktak feleségül venni.
– Én is az voltam.



– Igen,  Jutta,  de a  te  eseted egészen rendkívüli.  Egy nincstelen
lány nem reménykedhet abban, hogy valaha is férjhez megy. Te is
ezt mondtad a minap.

A fiatal özvegy bólintott.
– Igen, ezt mondtam.
– Na  ugye!  Én  sem  reménykedhetem,  és  ezért  vigyázok  a

szívemre.  Rüdiger úr viszont nem veszélyes  rám, ahogyan én sem
jelentek számára veszélyt. Nem mintha nem lenne jóképű, nagyon is
az, de azonnal megláttam rajta, hogy reménytelenül szerelmes.

– Miből gondolod, hogy reménytelen a szerelme?
Blandine ajka huncut mosolyra húzódott.
– Elkaptam egy pillantását. Meghódítottad a szívét, Jutta.
A szépséges özvegy fülig pirult.
– Hogy jut eszedbe ilyesmi, te bolond?
– Mert így van.
Jutta szomorúan kinézett az ablakon.
– Melyik férfinak tetszene meg egy méregkeverő boszorkány? –

kérdezte keserűen.
– Emiatt feleslegesen nyugtalankodsz. Rüdiger úr olyan embernek

látszik, akinek mindenről megvan a maga véleménye, és nem hallgat
a szóbeszédre. Figyeltem őt, és azt hiszem, ismeri a történetedet, de
egészen  biztos  abban,  hogy  ártatlan  vagy.  Különben  el  sem  jött
volna,  hidd  el!  Imádkozni  fogok  azért,  hogy  varázsoljon  egy  kis
napfényt az életedbe.

Jutta fáradtan a tenyerébe támasztotta az állát.
– Az én életemből örökre eltűnt a nap.
– Nem, ne hidd! Csak kis időre elbújt egy sötét, fenyegető felhő

mögé.
Jutta mosolyogva megsimogatta Blandine arcát.
– Egy sugara azért már rám vetült, hála neked. Köszönöm.
– Jó érzés, hogy végre te is köszönhetsz nekem valamit. Sokkal,

nagyon  sokkal  tartozom  már  neked,  és  egyre  inkább  az  adósod
leszek.

– Ugyan mit tettem én érted?
– Otthont, gondtalan életet biztosítasz nekem, a barátságodról nem

is szólva.



– Ne beszélj erről!
– De  beszélek,  mert  tudnod  kell,  hogy  nem  érdemtelen  és

háládatlan teremtésre pazarolod a jóságodat.
– Mit kezdenék az ölembe pottyant hatalmas, vagyonnal, ha nem

juttatnék a rászorulóknak abból, aminek én a bővében vagyok? És
ugyan kinek segítenék nagyobb örömmel,  mint nektek,  akik Malte
legközelebbi  rokonai  vagytok?  Hidd  el  nekem,  Blandine,  ha
ugyanígy  megnyíltál  volna  a  bácsikád  előtt,  ahogyan  kis  ideje
előttem, téged tett volna meg örökösének, ha engem nem ismer meg.

– De megismert, és méltóbbnak talált nálunk.
– Ha  igazán  ismert  volna  téged,  biztosan  megemlékezett  volna

rólad  a  végrendeletében.  Ő  már  nem  teheti  jóvá  a  mulasztását,
engedd  hát,  hogy  én  lépjek  a  helyébe!  Légy  az  én  szeretett
kishúgom!

A lány felindultan Jutta kezére tapasztotta az ajkát.
– Te drága, jóságos lélek!
– Zavarba hozol, Blandine. Ne beszéljünk erről többet! Egyébként

is elérkezett a szokásos sétám ideje.
– Elkísérhetlek?
Jutta szomorúan ingatta a fejét.
– Nem.  Nem akarom,  hogy téged is  sértegessenek,  mert  együtt

látnak  velem.  Te  nem  tudod,  milyen  érzés,  ha  az  emberek
megvetéssel  és  undorodva néznek rád.  A falubeli  gyerekek,  amint
meglátnak, kórusban kiabálják a csúfnevemet, és rémülten elfutnak
előlem. Jobb, ha ebből kimaradsz.

– Csak ezért nem akarod, hogy veled tartsak?
– Igen, Blandine.
– Akkor  engedd,  hogy  elkísérjelek!  Az  egész  világnak  meg

akarom  mutatni,  hogy  a  barátod  vagyok.  Ha  a  jelenlétemben
sértegetni mernének, majd megvédelek, és kiállok melletted.

Jutta felállt, és a lányt is felhúzta a földről.
– Bátor  teremtés  vagy.  Jól  van  hát,  gyere  velem!  Azt  nem

engedem,  hogy  harcolj  értem,  de  ha  velem  leszel,  nem  kell
magányosan kóborolnom, és ez nagy öröm a lelkemnek.

Kart karba öltve kisétáltak a tavaszi erdőbe. Ettől a naptól kezdve
Blandine gyakran elkísérte  Juttát.  Odakint, a természetben szabadok



voltak,  vidámak,  és  minden  bajról,  nyomasztó  teherről
elfeledkezhettek. Hiszen mind a ketten nagyon fiatalok voltak még.

Két hét telt el, de Frank Rüdiger még mindig nem ismételte meg
látogatását Untergriesbachban, amit anya és fia diadalmas örömmel
nyugtázott. Blandine azonban más véleményen volt.

– Nem  hittem  volna  Rüdiger  úrról,  hogy  hallgat  az  emberek
fecsegésére. Nagyot csalódtam benne.

Juttát még jobban megviselte, hogy a szomszéd nem jött el újra. A
fiatalember  eközben  naponta  körbelovagolta  a  kastély  parkját,  és
abban reménykedett,  hogy meglátja a gyönyörű özvegyet,  de ezt ő
még csak nem is sejtette.

Jutta  gondolatban  legalább  annyit  foglalkozott  Rüdigerrel,
ahányszor  ő  gondolt  rá.  Úgy  hitte,  küzdőtársra  talált  benne,  ám
miután elmaradt,  a fiatal  nőn tompa reménytelenség  lett  úrrá. Még
elviselhetetlenebbnek érezte a sorsát, mint annak előtte.

– Minek  járna  egy  ilyen  komor  és  szomorú  házba?  –  felelte
Blandine megjegyzésére.

– Felvidíthatna  téged,  valamelyest  megkönnyíthetné  az  életedet
azzal,  hogy hisz benned,  és… Nem is tudom,  mi mindent  tehetne
még. Én mindenesetre csalódtam benne. Ő sem különb a többinél.

– Miért lenne? – kérdezte Jutta reményvesztetten.
Aznap az özvegy egyedül sétált az erdőben, mert Tölznét migrén

kínozta, és a lányának rendszeresen kellett cserélnie  a borogatást a
fején.

Jutta fáradtan,  kedvetlenül lépkedett  a legeldugottabb ösvényen,
amikor egyszer csak földbe gyökerezett a lába.

Egy ló  fujtatása  ütötte  meg  a  fülét,  és  már  látta  is  az  erdőből
előügető alakot. Frank Rüdiger volt az.

Azonnal megállt, és lepattant a nyeregből, amint megpillantotta a
magányosan sétálót. Felcsillanó szemmel odalépett hozzá.

– Örülök, hogy találkozunk, nagyságos asszony. Éppen magukhoz
indultam. Nagyon elszomorított volna, ha elkerültük volna egymást.

Jutta  elvörösödött,  aztán  elsápadt,  és  a  férfira  emelte  szomorú
szemét.



– Már azt  hittem,  soha  többé nem lépi  át  a  küszöbömet,  olyan
sokáig elmaradt.

A fiatalember megkönnyebbülten elmosolyodott.
– Sokáig? Nekem is hosszúnak tűnt az eltelt idő, de nem akartam

túlságosan gyakran a terhükre lenni. Meglehet, ma sem jöttem volna,
ha nem lenne rá különleges okom.

Az özvegy szíve egyszeriben nagyon könnyű lett.
– Különleges oka? – kérdezte.
– Igen.  Abban  reménykedtem,  hogy  néhány  percet  kettesben

beszélhetek  önnel.  Ezért  aztán  kétszeresen  örülök  annak,  hogy
véletlenül összetalálkoztunk.

Az asszony kérdőn nézett Frankra.
– Mit akar mondani nekem?
A fiatalember nagy levegőt vett.
– Erősen foglalkoztat  a sorsa,  nagyságos asszony,  és olthatatlan

vágyat  érzek,  hogy  a  segítségére  legyek.  A  környezetében
megítélésem  szerint  senki  nincs,  aki  fontosnak  tartaná,  hogy
fellebbentse a fátylat az ön életét megkeserítő titokról. A rokona, von
Hall úr szemlátomást nem kételkedik a bűnösségében. Ha nem így
lenne,  már  régen fellépett  volna az  ön érdekében.  Nekem,  sajnos,
nincs jogom erre, hacsak az nem jogosít fel rá, hogy egy úriember
mindig  és  mindenütt  kiáll  egy segítségre  szoruló  hölgy mellett.  E
kötelességemre  hivatkozva  megkérdem,  megengedi-e,  hogy  a
legnagyobb  csendben  kutatásokat  folytassak,  amelyek  talán
eloszlatják az önt körülvevő homályt.

Jutta megremegett, és megragadta Frank kezét.
– Hogy  megengedem-e?  Istenem,  ezzel  az  erővel  egy  halálra

ítélttől  is  megkérdhetné,  megengedi-e,  hogy  kiszabadítsa  a  hóhér
keze közül. Nem is tudom, hogyan köszönjem meg önnek, hogy hisz
bennem, és az ügyemre kíván áldozni a drága idejéből. Tudnia kell,
hogy nem lesz könnyű eloszlatnia a homályt.

– Ne beszéljen köszönetről, nagyságos asszony! Még ha minden
időmet  is  az  ön  ügyére  fordítanám,  egyedül  akkor  sem  jutnék
semmire.  Van viszont egy barátom, akinek szakterülete  a rejtélyes
bűnügyek  felderítése.  Írtam  neki,  rögtön  azután,  hogy  először
beszéltem  önnel.  Hosszabb  időre  meghívtam  magamhoz,  és  egy



titokzatos  gyilkosság  kinyomozásának  a  lehetőségét  is
felcsillantottam előtte. Ma kaptam meg a válaszát, amit mindjárt át is
adok önnek, hogy elolvashassa. – A tárcájából teleírt papírlapot vett
elő, és Jutta remegő kezébe nyomta.

„Kedves Frank!
Csábítóbb  ajánlatokat  aligha  tehettél  volna.  Ha  borneói

kalandod a fejvadász törzsfőnökkel nem késztetett volna utazásra,
s a pompás ellátás meg a borpince flaskáinak ígérete is hidegen
hagyott  volna,  a  kilátásba  helyezett  nyomozásnak  akkor  sem
tudtam  volna  ellenállni.  Tudod,  hogy  a  reménytelennek  látszó
esetek a gyengéim. Addig nem nyughatom, amíg fel nem derítem
őket. Egy szó, mint száz, megyek, méghozzá már a jövő hét elején.
Remélem, jó szerencsém ezúttal sem hagy el. Már csak azért is
bevetem  minden  tudományomat,  mert  számodra  fontos,  hogy
kiderüljön  az  igazság.  Kedden  délután  küldj  értem  kocsit  a
vasútra, ha személyesen nem jöhetsz elém. A továbbiakat  majd
szóban  megbeszéljük.  Azt  azonban  máris  elárulom,  hogy  a
felkínált lehetőségek közül a Zugspitzére néző szobát választom.
Két  éve  megmásztam  a  csúcsát,  úgyhogy  most  szívesen
nézegetném kényelmesen, odalentről. Akkor hát a viszontlátásra,
barátom!

Heinz”

Jutta visszaadta a levelet,  és szép szemével  úgy nézett  Frankra,
hogy annak melegség öntötte el a szívét.

– Hogyan köszönjem meg, amit értem tett? – kérdezte az özvegy.
– Legelőbb  is  engedje  meg,  hogy  bármit  megtegyünk,  amit

szükségesnek ítélünk.  Heinz Diehlt  is  fogadnia kell  a házában,  de
senki,  még  a  rokonsága  sem  tudhatja,  miért  jött  ide.  Ez  a
legfontosabb.  A  barátomként  fogom  bemutatni,  aki  néhány  hétig
nálam  vendégeskedik,  és  szeretne  megismerkedni  a
szomszédaimmal.  Ha a  foglalkozása  felől  érdeklődnek,  mindössze
annyit  mondunk,  hogy bölcsészdoktor.  Senkinek  nem kell  tudnia,
hogy  valójában  jogász.  Amilyen  gyakran  csak  megoldható,  tegye
lehetővé,  nagyságos asszony,  hogy Heinz bejusson a  kastélyba,  és
megismerhesse  a  bűncselekmény  helyszínét.  Találjon  ürügyet  a
látogatásunkra, például hívjon meg bennünket egyszer-kétszer teára.



Még a  barátom  érkezése  előtt  hivatalosan  is  tiszteletemet  teszem
önöknél,  hogy előkészítsem a  terepet.  Amikor  pedig  már  itt  lesz,
ügyesen alkalmat kerítünk arra, hogy mások tudta nélkül, hármasban
találkozzunk, mondjuk itt, ezen a helyen. Megfelel így?

Jutta megragadta a férfi kezét.
– Minden  úgy  lesz,  ahogyan  óhajtják.  Köszönöm,  nagyon

köszönöm. Akár sikerül eloszlatniuk a homályt, akár nem, én örökké
hálás leszek magának és a barátjának.

A férfi az ajkához emelte Jutta kezét.
– Számomra  most  nem  létezik  fontosabb  feladat,  mint  hogy

megtaláljam a férje gyilkosát.
Kis  ideig  csak  álltak  ott,  és  szótlanul  egymás  szemébe  néztek.

Frank  Rüdiger  volt  az,  akinek  hamarabb  sikerült  erőt  vennie  a
felindultságán.

– Máris  megállapodhatnánk  abban,  hogy  mikor  találkozunk  itt
először.  Doktor  Diehl  kedden  délután  érkezik.  Szerda  délelőtt
bemutatom a kastélyban, délután pedig mind a hárman kijöhetnénk
ide. Elkerülhetetlen, hogy ön részletesen tájékoztassa a barátomat az
ügyről, ő pedig bizonyára kérdéseket tesz majd fel önnek. Egyetért a
javaslatommal?

– Igen.
– Hány órakor lenne a legalkalmasabb?
Az özvegy elgondolkodott.
– Négykor, ha magának is megfelel.
– Természetesen.  Akkor  hát  szerdán  négykor  itt.  Ma  talán  az

lenne a legokosabb, ha az ön távollétében mennék át  a  kastélyba,
hogy senkiben ne ébresszünk gyanút.

– Tegyen úgy! De ne ijedjen meg, ha von Tölz asszony és a fia
nem túl szívélyesen fogadnák!

A fiatalember felnevetett.
– Őszintén megvallva,  nem sokat adok arra,  hogy szívélyesek-e

velem, vagy sem. Érzem, hogy önnel ellenségesek, és nagy tisztesség
lesz számomra, ha engem is ellenszenvesnek fognak találni.

Jutta már az előbb szívesen együtt nevetett volna a férfival, mert
régóta  vágyott  a  felszabadító,  gondtalan  kacagásra,  ereje  azonban



még nem volt hozzá. Most mégis elmosolyodott. Halvány és röpke
volt ez a mosoly, de Rüdigert egészen elbűvölte.

– Istennek hála,  mosolyog! – kiáltott  fel  lelkesen.  – Eddig csak
szomorúnak láttam.

A fiatal nő mélyet sóhajtott.
– Már-már elfelejtettem nevetni, pedig valamikor vidáman, bátran

néztem szembe az élet nehézségeivel. Rég, nagyon rég volt, amikor
szívből tudtam kacagni.

– Majd  megtanul  megint.  Azt  javaslom,  szép  lassan,  kezdje  el
szoktatni magát a vidámsághoz. A derű a legnehezebb helyzeteken is
átsegít. A gondjait pedig bízza rám! Széles a vállam, sokat elbír.

Jutta szemét könny lepte el, de bizakodóan mosolygott.
– Évek  óta  nem voltam ilyen  vidám.  Nem tudhatja,  mit  jelent

nekem, hogy olyasvalakivel beszélhetek, akinek nem gyanakvást kell
kiolvasnom a szeméből.

– Senki nem akadt, aki hitt az ártatlanságában, és kiállt önért?
– Nem. Évekig szüntelen rettegésben éltem, mert féltem találkozni

az emberekkel. Blandine von Tölz csak kis ideje tett hitet mellettem.
Addig azt gondoltam, ugyanúgy engem gyanúsít, mint a rokonai, de
egy szép napon kiderült, hogy tévedtem. Ma már hűséges barátnőm,
és  egyre  közelebb  kerülünk  egymáshoz.  Sokat  könnyített  a
helyzetemen,  s  biztosan  örülni  fog,  ha  meghallja,  hogy  maga  is
mellém állt. Őt legalább beavathatom?

Frank határozottan megrázta a fejét.
– Semmi  esetre  sem,  nagyságos  asszony.  Elhiszem,  hogy  ifjú

barátnője  szándékai  őszinték,  de  egy  fiatal  lány  sokszor
meggondolatlan, és könnyen elárulhatja magát. Csak úgy érhetünk el
eredményt, ha Heinz barátom látogatásának valódi célja a hármunk
szigorúan őrzött titka marad. Tudom, hogy ebben a dologban nem
ismer tréfát. Tiszteletben kell tartanunk a kívánságait.

– Rendben van, akkor erről bizalmas barátnőm előtt is hallgatni
fogok. Most viszont nem tartom fel tovább, Rüdiger úr, mert  még
látogatást kell tennie a kastélyban.

A fiatalember kézcsókkal búcsúzott el Juttától.



– Tiszteletteljes üdvözletem fogom küldeni önnek – mondta aztán
mosolyogva  –,  és  Tölz  asszonnyal  megüzenem,  hogy  szerdán  fel
szeretném keresni a barátommal együtt.

A fiatal özvegy arcán megint mosoly suhant át.
– A szemem sem rebben majd, amikor értesülök az üzenetéről.
– Remek,  nagyságos  asszony!  Legyen  erős,  és  bízzon  Istenben

meg a barátom találékonyságában!
Jutta megkönnyebbülten bólintott.
– Ígérem,  erős  leszek.  Az  Úr  nem  feledkezhetett  meg  rólam

egészen,  különben  magát  sem  küldte  volna  az  utamba.
Viszontlátásra, Rüdiger úr, és Isten áldja meg azért, amit értem tesz!
– mondta, a férfi tekintetétől elpirulva.

Aztán  Rüdiger  nyeregbe  pattant,  és  ellovagolt.  Jutta  párás
szemmel nézett utána, és halvány remény ébredt a szívében. Talán
mégis eljön számára a megváltás. El kell jönnie, ha olyan férfi száll
harcba érte, mint Frank Rüdiger.

Nem biztos persze,  hogy a barátja fáradozásait  siker koronázza
majd, de akkor is megmarad a vigasz, hogy van valaki, aki hisz, bízik
benne.  Már nem érezte  annyira  tehetetlennek,  elveszettnek  magát,
mint a férje halála óta eltelt időben.

Von Tölzné fanyar mosollyal fogadta Frank Rüdigert. Blandine is
ott  volt  a  szalonban,  Norbert  viszont  nem,  mert  éppen  nem
tartózkodott a kastélyban.

A vendég sajnálkozással vette tudomásul, hogy Juttát és Hall urat
nem találta idehaza.

– Engedélyt szerettem volna kérni von Tübingen asszonytól, hogy
bevezethessem  a  házába  a  barátomat,  aki  hamarosan  látogatóba
érkezik  hozzám.  Mivel  vele  nem  beszélhetek,  remélem,  a
képviseletében  ön  megadja  nekem  ezt  az  engedélyt,  tisztelt
nagyságos asszony.

Tölzné egy pillanatig nem tudta, mit feleljen. Blandine kihasználta
az anyja zavarát, és magához ragadta a szót.

– Jutta biztosan örömmel fogadja majd az urak látogatását, mama.
Frank Rüdiger mosolyogva meghajolt a lány előtt.



– Köszönöm a jótékony támogatást, nagyságos kisasszony.
Von Tölzné  rosszalló  pillantást  vetett  Blandinéra,  de  kénytelen

volt így felelni:
– Természetesen szívesen vesszük a látogatásukat, bár említettem

már, hogy gyászos ház ez, amelybe a barátját be kívánja vezetni.
A fiatalember még szélesebb mosolyra húzta a száját.
– A barátom, doktor Diehl, vidámságra hajló egyéniség, aki ebben

a házban is derűt áraszt majd maga körül.
– Derűről  beszél  egy  olyan  házban,  amelynek  az  úrnője  a  mai

napig nem tudta tisztázni magát a gyanú alól, hogy meggyilkolta a
férjét? Avagy talán még nem hallott erről? – kérdezte Tölz asszony
barátságtalanul.

Rüdiger figyelmét nem kerülte el, hogy Blandine összerezzent, és
szemrehányó pillantást vetett az édesanyjára.

– Hozzám  is  eljutott  a  szóbeszéd  –  felelte  a  fiatalember  igen
határozottan –, és ha adnék rá, most nem lennek itt.

Blandine hálás szemmel nézett a vendégre. Az anyja a homlokát
ráncolta, aztán sietve másra terelte a szót.

– Megszokta már az új lakóhelyét?
Frank örömmel  vette  tudomásul  a témaváltást.  Nem feledkezett

meg a Juttának tett ígéretéről, miszerint nem árulhatja el, hogy nem
hisz a bűnösségében. Állni akarta a szavát, ám Tölzné megjegyzését
semmiképpen sem hagyhatta szó nélkül.

– Köszönöm kedves érdeklődését – felelte. – Már egészen otthon
érzem  magam,  és  majdnem  minden  időmet  lefoglalja  a  birtok
irányítása.

– Mindig is gazdálkodással foglalkozott? – kérdezte Blandine. –
Talán tévedek, de nem olyan embernek látszik, mint aki gyerekkora
óta vidéken él.

A vendég felnevetett.
– Azt mondja, nem látszom kurtanemesnek? Kegyed éles szemű

megfigyelő,  nagyságos  kisasszony.  A  háború  végéig  katonatiszt
voltam.  Miután  leszereltem,  egy  holland  barátommal  Borneóra
költöztem, és egy kereskedelmi társaságba fektettem a vagyonomat.
Négy  évet  töltöttem  távol  a  hazámtól,  aztán  a  tőke  egy  részét
kivontam  a  vállalkozásból,  és  megvásároltam  Obergriesbachot.



Véremben  van  a  gazdálkodás,  mert  édesanyám  egy  földbirtokos
lányaként  jött  a  világra.  Régi  álmom  volt,  hogy  egyszer  a  saját
földemet  művelhessem.  Rögtön  a  háború  után  azonban  még  nem
rendelkeztem elegendő pénzzel ahhoz, hogy birtokot vehessek.

– Obergriesbachhal jó vásárt csinált – jegyezte meg Tölzné sokkal
kedvesebben,  mert  észrevette,  hogy  a  látogató  rokonszenvesnek
találja a lányát.

Még  kedvesebb  lett  volna  a  fiatalemberhez,  ha  egészen  biztos
lehetett  volna  abban,  hogy  nem  érdeklődik  Jutta  iránt.  Blandine
viszont  nem  járna  rosszul  vele.  Igaz,  az  új  birtokszomszéd  nem
nemesember, amit Tölzné felettébb sajnált, ám azt is tudta, hogy az
arisztokráciának ma már nem olyan magas az ázsiója, mint  a régi
szép időkben volt.

Frank  Rüdiger  hamarosan  elköszönt,  de  előbb  még  szívélyes
üdvözletét küldte von Tübingen asszonynak.

Miután  Jutta  hazaérkezett,  Blandine  részletesen  beszámolt  neki
Rüdiger látogatásáról.

– Örülök, hogy mégis  eljött,  és nem kellett  csalódnom benne –
jegyezte meg végül. – Azt mesélte, hogy derűs, jó kedélyű ember a
barátja. Mi tagadás, ránk fér már egy kis felhőtlen szórakozás.

Jutta mosolyogva bólintott.
– Igen, Blandine, ránk fér.
A fiatal özvegy együtt teázott Tölznével és a lányával, aztán, mint

oly  gyakran,  átment  néhai  férje  hálószobájába.  Ebbe a  helyiségbe
soha senki nem lépett  be, csak ő. A bíróság felmentő ítélete  utáni
borzalmas  napokban  itt  keresett  menedéket  a  rokonai  gyűlölködő,
gyanakvó pillantásai elől. Ha nem lett  volna ártatlan,  aligha töltött
volna hosszú órákat  magányosan ebben a szobában.  Ma is  sokáig
üldögélt összekulcsolt kézzel abban a karosszékben, amelyben azon a
végzetes éjszakán elszenderedett.

– Drága  Malte,  atyai  jó  barátom,  látsz  most  engem,  akit  a
gyilkosodnak  tartanak?  Nem  segíthetnél  rajtam,  hogy  kiderüljön,
ártatlan  vagyok?  Tudom,  nem  lelsz  nyugtot  a  sírodban,  amíg  a
gyilkosod  nem  nyeri  el  méltó  büntetését.  Segíts,  kérlek,  segíts
nekem!



Miközben így könyörgött,  lelki  szemei előtt megjelent a nemes,
jóságos férfi, aki minden gondtól, bajtól meg akarta óvni, mert annak
az asszonynak a gyermeke,  akihez ő a haláláig hű maradt.  Miatta
szerette a lányaként, és miatta tette meg az örökösének.

Miután elhagyta megboldogult férje egykori szobáját, a verandán
összetalálkozott  Norberttal.  A  fiatalembernek  felcsillant  a  szeme,
amikor megpillantotta.

– Beszélhetnénk? – kérdezte. – Fontos üzleti ügyről lenne szó.
Az özvegy bólintott.
– Arról bármikor.
– Akkor fél óra múlva felkeresem a szobájában.
– Jobban  szeretném,  ha  a  jövőben  a  férjem dolgozószobájában

tárgyalnánk a birtok dolgairól.
A férfi furcsállón végigmérte Juttát.
– Miért ez az újítás, ha szabad kérdeznem?
A fiatal nő elpirult. Kellemetlen lett volna számára, hogy a saját

lakrészében fogadja Norbertet,  mert  egy ideig tartott  tőle.  Talán a
szemében fel-fellobbanó, tisztátalan tűz volt az, ami óva intette tőle.
Ha Malte dolgozószobájában tárgyalnak, az egyértelművé teszi, hogy
a találkozásuk kizárólag hivatalos jellegű.

Norbert  von Hall  kezdettől  fogva  magas  havi  fizetést  kapott  a
birtokon végzett munkájáért. Jutta természetesen nem engedte volna
meg, hogy a kellemetlen fiatalember a kastélyban maradjon, ha más
módon  gondoskodhatott  volna  róla.  Megszégyeníteni  nem  akarta,
bármit is követett el ellene, azt azonban világosan az értésére kívánta
adni, hogy kettőjük között csakis üzleti kapcsolat képzelhető el.

– Érje be azzal a magyarázattal, Norbert, hogy mostantól a férjem
dolgozószobájában fogjuk megbeszélni a birtok ügyeit, mert én így
szeretném.

A  fiatalember  meghajtotta  magát,  de  gunyoros  mosolya
bosszúságról árulkodott.

– Szigorúan tartani óhajtja a három lépés távolságot?
– Így is mondhatjuk.
Norbert tekintete felizzott.
– Meg kell hajolnom az akarata előtt.  Csak meg ne bánja, hogy

visszautasított!



– Már kértem, hogy erről ne beszéljünk többet. Akkor hát fél óra
múlva várom a dolgozószobában.

– Ahogy parancsolja.
Norbert ismét meghajolt,  összecsapta a bokáját, aztán felment a

szobájába.
Jutta megkereste Blandinét, és megkérte, hogy ő is legyen ott a

megbeszélésen.
– Nyilván  megérted,  hogy  nem  érzem  jól  magam  kettesben  a

bátyáddal, amióta megkérte a kezem. Az édesanyádat nem szeretném
terhelni,  az  viszont  jó  lenne,  ha  bejönnél,  és  olvasnál  vagy
kézimunkáznál, amíg mi tárgyalunk.

A lány készségesen beleegyezett.
Az ifjú Hall  elhúzta a száját,  amikor  meglátta,  hogy a húga ott

üldögél  a  dolgozószoba  ablakánál,  de  nem  adott  hangot  a
nemtetszésének, és kizárólag a hivatalos közlendőkre szorítkozott.

Frank személyesen  ment  ki  Heinz  elé  a  vasútállomásra.  A két
barát  szívélyesen  üdvözölte  egymást.  A  harmincöt  körüli,
rokonszenves doktor Diehl karcsú, magas, szőke hajú, acélkék szemű
férfi  volt.  Az  arca  első  látásra  nem  tűnt  jellegzetesnek,  sem
kifejezetten  érdekesnek.  Szeme  ártatlan  derűt  sugárzott,  ám  ha
egyszer beleásta magát egy ügybe, egész arckifejezése megváltozott.
Egyszeriben rendkívül komoly és figyelemre méltó jelenség lett.

Valamivel  alacsonyabbra  nőtt,  mint  Frank  Rüdiger,  de  a  teste
ugyanolyan edzett, a mozgása éppolyan ruganyos volt, mint az övé.

Miután  a  két  barát  kezet  szorított,  doktor  Diehl  figyelmesen
szemügyre vette a környéket.

– Azt  a  mindenit,  Frank!  Gyönyörű  helyen  vertél  tanyát.  Itt
minden a tiéd? – kérdezte tréfálkozva.

A barátja felnevetett.
– Az enyém, no meg természetesen a barátaimé.
– Pompás!  Isten  valóban jókedvében teremtette  a  földnek ezt  a

zugát.



– Várd ki a végét, akad csodálatosabb táj is errefelé. Ez itt csak
úgymond az előjátéka egy nagyszabású színjátéknak. Takarékoskodj
a dicséretekkel! Obergriesbachot még nem is láttad.

Felszálltak a könnyű csézára, és miután doktor Diehl csomagja is
felkerült a kocsira, elindultak. Frank maga hajtotta a lovakat.

– Pompásan  érzem  magam  –  jelentette  ki  a  barátja.  –  Mintha
szünidei nyaralásra induló gimnazista volnék. Tudod te egyáltalán,
öregem, miféle szépségeken legeltetheted nap mint nap a szemed?

– De még mennyire hogy tudom, Heinz!
– Szerencséd,  hogy  jól  feleltél.  Különben  büntetésből  két  évre

Berlinbe száműztelek volna. Riasztó lett az a város, hátborzongató!
Két teljes esztendeig nem mozdultam ki onnan. Kiszívta az erőmet,
nem lehet azt idegekkel bírni. Fiatalodni vágyom, felfrissülni ezen az
istenáldotta vidéken. Szívből köszönöm, hogy meghívtál.

– Örülök, hogy eljöttél.
Doktor Diehl nem tudott betelni a tavasz üde szépségével.
– Igazán kegyes hozzánk idén az április – mondta. – A nap úgy

süt,  mintha  május  lenne,  és  ha  nem velem történik  meg,  el  sem
hiszem,  hogy  tegnapelőtt  Berlinben  még  kalucsnit  kellett  húznia
annak,  aki  kimerészkedett  az  utcára.  Ünnepélyes  fogadtatásomra
rendelted ezt a remek időt?

– Ez magától értetődik. A legjobbnak a legjobb jár ki mindenből.
– Mesés!
A  két  barát  egész  úton  tréfálkozva  társalgott.  Doktor  Diehllel

néhanap  nem  lehetett  másként  beszélni,  és  most  éppen  ilyen
hangulatában volt.  Ennek ellenére  komoly kérdéseket  is  feltett,  és
Frank valamennyit  megválaszolta.  Csak egyvalamiről  nem ejtettek
szót,  mintha  csak  előre  megállapodtak  volna  abban,  hogy  Heinz
Diehl  látogatásának  valódi  okát  egyelőre  nem  említik.  Jutta  von
Tübingenre még célzást  sem tettek.  Franknak ez cseppet  sem volt
ellenére, ezt a dolgot ő is odahaza akarta szóba hozni.

Remblinné szürke pamutruhában és széles, fehér kötényben várta
a kocsiról leugró urakat az obergriesbachi udvarház ajtajában.

– Ismerkedj  meg  a  gazdasszonyommal,  Remblin  asszonnyal!  –
mutatta be hűséges cselédjét Frank Rüdiger.



Heinz Diehl ártatlanul mosolygós arcát mutatta, és nevetve kezet
rázott az idős asszonysággal.

– Legjobb  barátom  otthonának  jó  tündére,  alázatos  tisztelettel
köszöntöm önt,  akinél  mihamarabb szeretném behízelegni  magam.
Barátom, Obergriesbach ura és parancsolója mesélt nekem a kegyed
csodás  konyhájáról,  s  leginkább  a  bajor  rétesét  dicsérte.  Azonnal
összefutott  a  nyál  a  számban.  Ugye,  megkóstolhatom  majd  azt  a
híres-neves rétest?

Remblinné felkacagott.
– Amennyiszer csak óhajtja a nagyságos úr.
– Remek! Előre örülök. Tudja, mi a kedvenc eledelem?
– Megtudom, ha elárulja, doktor úr.
– A vajassütemény aszalt gyümölccsel.
– Azt is bármikor kaphat.
– Úgy  bizony,  Heinz,  Remblin  asszony  a  vajassüteményt  is

nagyszerűen készíti. Puha, illatos, és elolvad a szádban.
– Hagyd abba, kedves Frank, ha nem akarod, hogy megszánjon a

költői  ihlet,  és  verset  faragjak  a  bajor  rétesről,  vagy dicshimnuszt
zengjek a vajassüteményről.

A két barát nevetve bement a házba.  Frank legelőbb a szobáját
mutatta meg Heinznek. Az ablakból valóban gyönyörű kilátás nyílt a
hegyekre.  Doktor  Diehl  egy  darabig  áhítattal  csodálta  a  látványt,
aztán megváltozott, komoly arccal megszorította a barátja kezét.

– Királyokat  is  bátran  vendégül  láthatsz.  Köszönöm,  hogy  itt
lehetek.

– Ugyan már, Heinz, csak nem fogsz hálálkodni nekem?
Doktor  Diehl  gyorsan  leküzdötte  a  megindultságát,  és  megint

derűs ábrázatot öltött.
– Vajassütemény, bajor rétes és ez a kilátás, ez így együtt túl sok

egy egyszerű földi halandónak.
Frank jóízűen felnevetett.
– Negyedórára átengedlek viharos érzéseidnek,  Heinz.  Utána az

ebédlőben találkozunk.
– Rendben. Ígérem, katonás pontossággal ott leszek a vályúnál.
A két barát a megbeszélt időpontban asztalhoz ült, és jó étvággyal

fogyasztott  a  remek  étkekből.  Evés  közben  mindenféléről



beszélgettek,  csak  arról  nem,  ami  Frank  Rüdigert  a  leginkább
foglalkoztatta.  Ebéd után  azonban,  miközben  egy-egy csésze kávé
mellett  a  dohányzóban  a  füstöt  eregették,  doktor  Diehl  megint
elkomolyodott.

– Alighanem legfőbb  ideje,  hogy  a  lényegről  is  szót  ejtsünk  –
mondta. – Mit akarsz elmondani nekem?

Frank még egyet szippantott a cigarettájából.
– Hosszas bevezetés nélkül rátérek a lényegre – mondta, miután

kifújta a füstöt. – A birtokszomszédomról, az untergriesbachi kastély
úrnőjéről van szó. Jutta von Tübingen a neve. Az ő érdekében kérlek
meg  egy  titokzatos  bűncselekmény  felderítésére.  Azzal
gyanúsították, hogy meggyilkolta a férjét, de bizonyítékok hiányában
felmentették. A környéken ennek ellenére mindenki bűnösnek tartja,
csak  én  és  ifjú  unokahúga  nem.  Tűzbe  tenném  érte  a  kezem,  és
szilárd meggyőződésem, hogy nem ő a gyilkos.  Leghőbb vágyam,
hogy ez bizonyítást nyerjen, ami persze kizárólag úgy lehetséges, ha
megtalálják a valódi tettest.

Doktor Diehl egy ideig eltűnődve maga elé nézett.
– Fiatal az illető hölgy? – kérdezte aztán.
– Huszonötnél nem lehet több.
– És szép?
– Igen… nagyon szép.
– Szereted?
Most Frank Rüdiger volt az, aki elgondolkodott.
– Erre  a  kérdésre  még  magamnak  sem  válaszoltam.  Annyi

bizonyos, hogy mélyen együtt érzek vele, és segíteni szeretnék rajta.
– Az együttérzés az első lépés a szerelem felé.
– Meglehet.  Neked  és  magamnak  talán  minden  további  nélkül

bevallanám,  hogy  szeretem,  mert  a  hölgy  nemcsak  szép,  hanem
rendkívül értékes ember is. Csakhogy van valami, ami megzavarja a
majdnem tökéletes képet.

– Éspedig?
Frank Rüdiger kifújta a cigarettafüstöt, és a barátjára meredt.
– A  férje  közel  negyven  évvel  volt  idősebb  nála.  Szerelemből

semmiképpen sem mehetett hozzá feleségül. Ha számítás vezérelte,
akkor csalatkoznom kellene benne, ami végtelenül elszomorítana.



– Más okai is lehettek.
– Ha tudnád,  mennyit  törtem már  ezen a  fejem!  Félek,  hogy a

végén mégis gyenge jellemnek bizonyul.
– Tehát szereted. Így már értem, miért annyira fontos neked, hogy

kiderüljön  az  ártatlansága.  Minden  erőmet  az  ügy  szolgálatába
állítom. Meséld el, amit tudsz!

Doktor Diehl arca hirtelen megváltozott. Az izmai megfeszültek
az összpontosítástól, a szeme éberen csillogott,  szigorúan összezárt
szája  szögletében  megjelent  a  jellegzetes  ránc.  Most  senki  nem
mondta volna jelentéktelennek.

Frank  Rüdiger  elmesélte,  hogyan  találkozott  legelőször  az
erdőben Juttával. Szólt a falusi gyerekek csúnya viselkedéséről és a
fiatal  özvegy  rémült  meneküléséről.  Aztán  szinte  szóról  szóra
megismételte  a  Vörös  Oroszlán  tulajdonosával  folytatott
beszélgetését.  Tudta,  hogy  doktor  Diehlnek  gyakran  a  legkisebb
részlet is nagyon fontos, és semmit nem hallgatott el előle. Azt sem,
hogy  Tölznét  és  Norbert  von  Hallt  igen  ellenszenvesnek  találja,
Blandine  viszont  Jutta  pártján  van,  és  hogy  a  mostohatestvére
ragasztotta Juttára a méregkeverő boszorkány gúnynevet.

– Mi a véleményed az esetről, Heinz? – kérdezte, miután mindent
elmondott.

A barátja pár percig a gondolataiba mélyedt, aztán kihúzta magát.
– Von  Tübingen  asszony  a  házasságával  tehát  megfosztotta  a

rokonait a remélt örökségtől?
– Így igaz.
– A hozzátartozói emiatt természetesen az ellenségüknek tartják.
– Anya és fia igen, a leány nem.
– Von Tübingen asszony tisztában van ezzel?
– Egészen pontosan.
– Miért tűri meg őket a házában?
– Feltehetően azért,  mert tudja, hogy miatta kellett lemondaniuk

az  örökségről.  Rendkívül  nagyvonalú,  jószívű  teremtés,  és  nem
akarja, hogy a rokonainak nélkülözniük kelljen, miközben ő dúskál a
javakban.



– Mindenképpen nagyvonalú gondolkodásra vall, főleg úgy, hogy
tudja,  az  ellenségei  azok,  akiket  támogat.  Elmondtad  neki,  hogy
megkértél az eset tisztázására?

– Igen.
– Kár. Talán jobb lett volna, ha nem értesül róla.
– Ne feledd, hogy az engedélye nélkül nem avatkozhattam bele az

ügyeibe. Az ilyesmi nem maradhat titokban.
Heinz Diehl elmosolyodott.
– Az ilyesmit  nem lehet eléggé titkolni.  Ebben az esetben talán

mégsem baj, hogy az érintett tud a nyomozásról. Mit szólt hozzá?
– Könnyes  szemmel  hálálkodott.  A  végsőkig  meghatotta,  hogy

hiszek az ártatlanságában.
– Tehát nem érintette kellemetlenül?
– Éppen ellenkezőleg.
– Tudod, hogyan ismerkedett meg a férjével?
– Nem,  csak  annyit  tudok,  amennyit  a  fogadós  mondott.  Von

Tübingen úr a menyasszonyaként hozta haza, és még aznap elvette,
noha eredetileg másnapra tűzték ki az esküvőt.

– Igen,  emlékszem.  És  Tübingen  úr  előtte  elküldte  a  háztól  a
rokonait. Azaz nem akarta, hogy ott legyenek az esküvőjén.

– Pontosan.  A  legszűkebb  körben,  csendben  kívántak
összeházasodni.

– Milyen viszonyban volt a fiatalasszony a férjével?
– Ezt  nem  tudom  megmondani,  de  ő  minden  kérdésedre

készséggel válaszol majd.
– A rokonai jelenlétében nem beszélhetünk teljes nyíltsággal.
Frank elmosolyodott.
– Némi diplomáciai érzék azért belém is szorult, Heinz. Épp ezért

holnap délután négyre randevút kértem von Tübingen asszonytól.
– Nocsak, már randevúzgattok?
– Nem úgy, ahogyan te gondolod. Azért kértem tőle találkát, mert

biztos voltam benne, hogy kérdéseket kívánsz feltenni neki. Tudja,
hogy meghívtalak  magamhoz,  és  azt  is,  miért  jöttél.  Ne gondold,
hogy von Tübingen asszony olyan nő, aki fűvel-fával randevúzgat.
Soha nem mernék ilyen kéréssel fordulni hozzá.



– Bocsáss meg, csak tréfáltam. Jól van, akkor holnap délután tőle
fogok megtudni minden szükségeset.

– Délelőtt  pedig  hivatalos  látogatást  teszünk  az  untergriesbachi
kastélyban.

– Amely alkalomból a kedves rokonságot is megismerhetem, és
szemügyre vehetem.

– Úgy  bizony!  Tudnak  az  érkezésünkről,  és  egészen  biztosan
otthon lesznek. Érzésem szerint anya és fia mindenáron meg akarja
akadályozni,  hogy  von  Tübingen  asszony  még  egyszer  férjhez
menjen. Árgus szemekkel figyelnek minden fiatal, nőtlen férfit, aki a
közelébe kerül.

– Ami nagyon is érthető. Ha új ura lesz a kastélynak, ők aligha
élhetnek  ott  tovább.  Úgymond  létfenntartási  ösztönből  harcolnak
tehát azért, hogy az özvegy mindörökre özvegy maradjon.

– Így van.
– Erről  is  többet  tudok  majd,  ha  már  láttam őket.  Hihetetlenül

megnyerően fogok viselkedni, hogy ne dobhassanak ki. Kérlek, ne
csodálkozz,  ha  a  rokonaival  felettébb  kedves,  von  Tübingen
asszonnyal viszont elutasító leszek. Jó okom van rá.

– Semmin  nem fogok csodálkozni,  Heinz,  mert  tudom,  sokszor
különös eszközöket választasz, hogy elérd a célodat.

– Helyes. Mára le is zárhatjuk ezt a témát. Beszéljünk másról!
Így  történt.  A  barátok  egy  ideig  még  együtt  üldögéltek,  és  az

utóbbi  években  szerzett  élményeikről  meséltek  egymásnak,  aztán
Heinz elkísérte Frankot a földekre.

Másnap délelőtt  a két fiatalember átkocsizott  az untergriesbachi
kastélyba, és valóban az egész családot együtt találta. Doktor Diehl
lenyűgöző  kedvességének  még  Tölzné  sem  tudott  ellenállni,  már
csak azért sem, mert észrevette, hogy a vendég Juttával tartózkodóan
viselkedik, míg Blandinéról szinte le sem veszi a szemét.

A  hűvös  tartózkodás  természetesen  színjáték  volt,  a  Blandine
iránti  érdeklődés  viszont  valódi.  A  lány  első  látásra  megtetszett
Heinznek,  és  azt  tapasztalta,  hogy  a  fiatal  teremtéssel  nagyon
„értelmesen”  el  lehet  beszélgetni.  Emellett  szemérmesen



tartózkodónak,  már-már  rejtélyesnek  találta,  és  ez  még  jobban
vonzotta.  Tudni  akarta,  mi  lehet  a  titka,  s  miközben  a  szeméből
próbálta  kiolvasni,  nem  kerülte  el  a  figyelmét,  milyen  szépek  és
beszédesek ezek a nagy kék szemek.

Juttát  eleinte  zavarta  doktor  Diehl  elutasító  viselkedése.
Szomorúan  arra  gondolt,  hogy  ettől  az  embertől  aligha  remélhet
sokat. Frank Rüdiger azonban talált alkalmat arra, hogy észrevétlenül
néhány szót súgjon a fülébe.

– Ne csodálkozzék a barátom tartózkodásán! Álca csupán.
Jutta fellélegzett. Most már megint reménykedhetett abban, hogy

doktor  Diehl  a  kellő  buzgalommal  veti  majd  bele  magát  a
nyomozásba,  amit  bizonnyal  nem  tenne  meg,  ha  ellenszenvesnek
találná. Megértette, hogy a fiatalember különös viselkedése a közös
ügyüket szolgálja, és újra könnyű lett a szíve.

Tölznének  egyre  jobban  tetszett  Heinz  Diehl,  és  valóságos
dicshimnuszt  zengett  róla,  miután  a  két  úr  távozott.  Norbert  is
kellemesebb embernek találta az újonnan megismert vendéget, mint
Frank  Rüdigert.  Jutta  megkérte  az  urakat,  hogy  másnap
vacsorázzanak  velük  a  kastélyban,  vasárnapra  pedig  ebédre  hívta
meg őket. Tölzné meglepő módon nem emelt kifogást, és egyetértő
szavai  hallatán  a  lányának  felcsillant  a  szeme.  Juttával  véleményt
cserélt a két vendégről, és élénk érdeklődést árult el a „szőke doktor
iránt, akinek olyan mosolygós a tekintete”.

Az  özvegy  kissé  szétszórt  volt,  és  örült,  hogy  nem találkozott
Blandinéval,  amikor  kevéssel  négy óra előtt  elindult  a megbeszélt
találkozóra. Az urak már ott várták a tisztáson.

Doktor Diehl azonnal magához ragadta a szót.
– Legelőbb is elnézését  kell  kérnem, nagyságos asszony,  amiért

ma délelőtt  már-már illetlenül  viselkedtem. Kizárólag azért  tettem,
mert ki akartam deríteni, ki örül annak a környezetében, hogy valaki
nem kedveli önt, és ki az, akit ez elszomorít. Kérem, ne nehezteljen
meg  rám,  de  egy  ideig  még  tartózkodó  leszek.  Szeretném,  ha  a
rokonai azt  hinnék,  hogy ki nem állhatom,  és hozzájuk hasonlóan
bűnösnek gondolom. Nagyban szolgálná az ügyünket,  ha látszólag
ön is ellenszenvvel viseltetne irántam.

Jutta fellélegzett.



– Nem lesz könnyű megtennem,  amire kér,  doktor úr.  Már-már
elkeserített  a  viselkedése,  de  ezentúl  kénye-kedve  szerint
undokoskodhat  velem.  Délelőtt  még  úgy  gondoltam,  nem
számíthatok  segítségre  attól  az  embertől,  aki  ilyen  fagyos
pillantásokat vet rám. Most azonban megint reménykedem.

Heinz  csodálattal  nézegette  az  özvegy  szép,  szomorú  arcát,  és
tökéletesen meg tudná érteni a barátját.

– Hogy segíthetek-e önön, azt egyelőre nem tudom megmondani.
Az viszont magától értetődik, hogy minden tőlem telhetőt el fogok
követni  a  siker  érdekében.  Arra  kell  kérnem,  nagyságos  asszony,
hogy  részletesen  és  a  lehető  legpontosabban  válaszoljon  néhány
kérdésemre. Minél többet tudok, annál könnyebben deríthetem ki az
igazságot. Gyakran az is fontos, aminek látszólag nincs jelentősége.

– Kérdezzen, és én mindenre készséggel válaszolni fogok.
A fiatalember meghajtotta magát.
– Akkor hát  belefogok.  Hogyan ismerkedett  meg von Tübingen

úrral?  Miközben  elmeséli,  sétálhatunk  egyet  ebben  a  gyönyörű
erdőben.  Ha  találkozunk  valakivel,  majd  úgy  teszünk,  mintha
véletlenül futottunk volna össze.

Jutta  elmondta,  miért  vette  feleségül  Malte  von  Tübingen,  és
hogyan került Untergriesbachba. Frank Rüdigernek hatalmas kő esett
le a szívéről, amikor meghallotta, hogy Jutta látszatházasságban élt,
és a férje valójában atyai jó barátja volt csupán. A barátja mosolygós
oldalpillantást  vetett  rá.  „Megnyugodtál?”  –  kérdezne  a  tekintete.
Igen,  Frank  Rüdiger  megnyugodott,  most  már  a  leghalványabb
árnyék  sem vetült  az  özvegyre.  Csodálatos  volt  ez  a  felszabadító
érzés.

– A  férje  tehát  nem akarta,  hogy  a  rokonai  részt  vegyenek  az
esküvőjükön? – kérdezte doktor Diehl, miután Jutta elhallgatott.

– Nem, nem akarta.
– Tudja, miért?
– Igen, mert engem is meglepett, és érdeklődtem az okai felől. Azt

felelte, kellemetlen számára a rokonság, főleg Norbert von Hall-lal.
– Miért éppen vele?
– A  férjem  szenvedélyes  szerencsejátékosnak  nevezte,  akinek

ennél  súlyosabb  bűnök  is  terhelik  a  lelkét.  Ezért  is  hagyta  volna



mindenét inkább a kincstárra, mielőtt velem találkozott, és megtett az
örökösének. Nem akarta, hogy a kaszinókban ússzon el a vagyona.
Tölz asszony után pedig Norbert lett volna Untergriesbach ura. Vagy
már  hamarabb,  mert  Malte  szerint  az  anyja  mindig  is  túlságosan
elnéző volt a fiúval.

– Szóval szerencsejátékos, és ez még nem minden? Sejti, miféle
súlyosabb bűnökre célzott a férje?

– Nem. Azt mondta, nem akar efféle dolgokkal terhelni. Azon a
véleményen volt, hogy az ilyesmi nem való egy fiatal nőnek.

Doktor Diehl egy darabig elgondolkodva nézett maga elé.
– Tudják a rokonai, hogy akkor sem ők lettek volna az örökösök,

ha von Tübingen nem nősült volna meg?
– Nem, erről egészen biztosan nem tudnak.
– Készített a férje olyan végrendeletet, amelyben kizárta őket az

örökségből?
– Igen. Megmutatta nekem, és a szemem láttára semmisítette meg,

amikor az esküvőnk után egy másik testamentumban engem tett meg
az örökösének.

– A  rokonai  nem tudták,  hogy  önök  a  tervezettnél  egy  nappal
korábban összeházasodtak?

– Nem  értesülhettek  róla,  különben  Tölz  asszony  aligha
viselkedett  volna  a  ház  úrnőjeként,  és  nem szólított  volna  engem
kisasszonynak, amikor a férjem halála után visszatért a kastélyba. A
fiával együtt úgy bánt velem, mint egy szajhával. Miután kikértem
magamnak ezt a hangot, és közöltem velük, hogy von Tübingenné
vagyok, kénytelen-kelletlen jobb belátásra tértek.

– Hogyan fogadták a bejelentését?
– Nagyon különösen.
– Hogy érti ezt?
– Tölz asszony döbbenten meredt rám, és az arcomba vágta, hogy

a  nászéjszakánkon  megöltem  Malte  von  Tübingent.  Csakis  én
lehettem a gyilkos, kiabálta, de ő nem fogja engedni, hogy elorozzam
az  örökségét.  Norbert  von  Hall  egészen  másként  viselkedett.
Halálsápadt  lett,  és megsemmisülten magába roskadt.  Összetörte  a
csalódás. Soha nem fogom elfelejteni  az arcát,  bár én sem voltam
egészen  magamnál.  Mélységesen  megrendített  legjobb,



leghűségesebb  barátom  hirtelen,  megmagyarázhatatlan  halála.
Mindenki  gyanakodva  nézett  rám,  és  von  Tölz  asszony  még  az
arcomba is vágta, hogy gyilkos vagyok. Két óra múlva letartóztattak,
és minden ellenem szólt.

Doktor Diehl mélyen, fürkészőn az özvegy szemébe nézett.
– Megtudhatom, milyen körülmények terelték önre a gyanút?
Jutta zavartan végigsimított a homlokán.
– Nem túl sok ez önnek egyszerre, nagyságos asszony? – kérdezte

Frank Rüdiger aggódó együttérzéssel.
Az özvegy megrázta a fejét.
– Nem,  nem.  Bármit  megteszek,  hogy  tisztázzam  magam.  A

gyanús körülmények? Utoljára én voltam kettesben a férjemmel, én
vittem oda neki a bort, sőt az ajkához is tartottam a poharat, hogy
megigya a mérgezett italt, mielőtt magára hagytam.

Jutta még egyszer töviről hegyire elmesélte, mi történt akkor este.
Azt  is  megemlítette,  hogy  halk  nesz  ébresztette  fel,  miután
elszenderedett a karosszékben.

– Miféle zaj volt az?
Az  özvegy  ugyanazt  felelte,  amit  Blandine  kérdésére  mondott,

aztán a történet további részét is előadta.
– Mit hozott fel a védelmében az ügyvédje?
– Azt  igyekezett  bebizonyítani,  hogy a  férjem tette  a  borába  a

mérget, miközben én aludtam. Máskor ugyanis nem kerülhetett bele.
A  védőm  szerint  az  uram  öngyilkosságot  követett  el,  hogy
megszabaduljon  az  elviselhetetlen  szívbántalmaktól.  Végül  ezért
mentettek  fel,  én  mégis  azt  állítom,  hogy  Malte  nem  végzett
magával.  Vallásos  ember  lévén  megvetette  az  öngyilkosokat,  és
egyébként  is  vasakarata  volt.  Már csak azért  sem távozhatott  így,
mert  odaadóan gondoskodott  rólam, és tudnia kellett,  hogy engem
fognak vádolni a meggyilkolásával. Nem, soha nem fogom elhinni,
hogy kezet emelt magára. Ezt a bíróság előtt is elmondtam volna, de
a védőm megesketett, hogy hallgatni fogok.

– Ön tehát  kizárja  azt  a  lehetőséget,  hogy a férje  megmérgezte
magát?

– A legteljesebb mértékben – felelte az asszony határozottan.
– Mennyi ideig alhatott akkor éjszaka a karosszékben?



– Egy óránál nem lehetett több.
– Mélyen aludt?
– Egészen mélyen, mert nagyon fáradt voltam, és már felolvasás

közben is alig bírtam nyitva tartani a szemem.
– Miért nem aludt tovább?
– Ezt nem tudom megmondani. Talán fáztam. Reszkettem, amikor

felriadtam, és ezért is csuktam be az ablakot.
– Addig nyitva volt?
– Igen. Később megtudtam, hogy a férjem mindig nyitott ablaknál

aludt. Akkor éjszaka azonban becsuktam, és hirtelen félelem lett úrrá
rajtam.  Olyan  érzésem támadt,  hogy odakintről  veszély  leselkedik
rám.

– A férje tehát mindig nyitott ablaknál aludt?
– Igen.
– Ezt mindenki tudta a házban?
– Mindenki, csak én nem.
– Hol helyezkedik el az a szoba?
– A földszinten van, és a teraszra nyílik.
Doktor Diehlnek felcsillant a szeme.
– Azt  mondja,  a  teraszra  nyílik?  Jól  van,  folytassuk!  Miután

felmentették, visszatért Untergriesbachba?
– Igen.  Máshová  nem  is  mehettem  volna.  Édesanyám  berlini

lakását  feladtam,  és  úgy  éreztem,  csak  itt,  a  jótevőm  egykori
otthonában rejtőzhetem el a szégyenemmel.

– A férje rokonait itt találta?
– Igen. Von Hall úr addigra már mintegy magától értetődő módon

kezébe vette a birtok igazgatását, az édesanyja pedig a háztartásom
irányítását.  Nyilvánvalóan  arra  számítottak,  hogy  a  bíróság  elítél
majd, mert mind a ketten bűnösnek hisznek, bár ezt von Hall úr nem
meri a szemembe mondani.

– Hogyan fogadták?
– Tölz  asszony  leplezetlen  ellenszenvvel  és  megvetéssel.  Nem

csinált titkot abból, hogy engem tart a férjem gyilkosának. Norbert
von Hall  úgy tett,  mintha  hinne  az  ártatlanságomban,  de  a  hátam
mögött  ellenem  bujtogatta  az  embereket,  és  rám  ragasztotta  a



méregkeverő boszorkány gúnynevet. Rüdiger úr megerősítheti, hogy
a gyerekek a mai napig ezzel csúfolnak, ha meglátnak.

– Így igaz – vetette közbe Frank.
– A húga,  Blandine  feltűnően  félénk  és  tartózkodó  volt  velem.

Úgy  éreztem,  ő  is  bűnözőnek  tart,  és  csak  azért  nem  kezel
megvetéssel,  mert  a  hozzátartozóival  együtt  a  házamba  fogadtam.
Nem akartam, hogy a férjem rokonai koldusbotra jussanak, és von
Hall  urat  nemcsak  meghagytam  az  intézői  állásban,  de  fizetést  is
adok neki. Egy szó, mint száz, egészen addig úgy gondoltam, hogy
Blandine  bűnösnek  hisz,  amíg  kevéssel  ezelőtt  ki  nem  derült  az
ellenkezője.  Értékes  embernek  ismertem  meg,  és  igaz  barátra
találtam benne. Most már azt is tudom, hogy bíráló szemmel nézi az
édesanyját, a féltestvérétől meg egyenesen idegenkedik. Ez akkor lett
nyilvánvalóvá  számomra,  amikor  elmeséltem  neki,  hogy  Norbert
megkérte a kezem.

A két úr összerezzent.
– Hogyan? Norbert von Hall megkérte a kezét? – kérdezte Frank

Rüdiger felindultan.
Az özvegy bólintott.
– Igen, bár szent meggyőződésem, hogy valójában gyűlöl engem.
– Becstelenség! – háborgott az ifjú Rüdiger.
Jutta arcán halvány mosoly suhant át.
– A húga ugyanezt mondta.
Doktor Diehl felkapta a fejét.
– Miért  találta  Tölz  kisasszony  becstelenségnek,  hogy  a  bátyja

megkérte  az  ön  kezét?  Elnézését  kérem,  ha  esetleg
szőrszálhasogatónak  tűnök,  de  számomra  minden  momentum
érdekes lehet.

– Azért nevezte becstelennek a fivére eljárását, mert tudta, hogy
csak az elúszott örökségét akarta ily módon visszaszerezni.

– Ön tehát elutasította von Hall urat? '
– Igen.
– Megindokolta a válaszát?
– Igen, mivel ragaszkodott  hozzá.  Megbocsáthatatlannak tartom,

hogy a kezemre pályázik, miközben bűnösnek tart, és ezt a tudtára is



adtam. Azt is közöltem vele, hogy senkihez nem megyek feleségül,
amíg meg nem találják a férjem valódi gyilkosát.

– Von Hall belenyugodott a döntésébe?
– Nem  egészen.  Többször  is  kísérletet  tett  arra,  hogy  jobb

belátásra bírjon. Végül megmondtam neki, tudom, hogy ő nevezett el
méregkeverő boszorkánynak.

– Mit szólt hozzá?
– Tagadni próbált. Csak meg ne bánjam, hogy visszautasítottam,

mondta a minap.
Doktor Diehl megint elgondolkodott.
– Tölz  kisasszonynak  tehát  meglehetősen  hűvös  a  viszonya  az

édesanyjával és a mostohabátyjával? – kérdez te aztán.
Jutta mélyet sóhajtott.
– Szegény  gyermek  szenved  attól,  hogy  rossz  a  viszonyuk,  és

önmagának  tesz  érte  szemrehányást,  noha  igazából  semmiről  sem
tehet. Tölz asszony szívtelen teremtés, és csak az első házasságából
született  fia  kap tőle  némi  szeretetet.  Vele  szemben  meglehetősen
elnéző. Blandine,  akivel  az anyja szigorúan és szeretetlenül  bánik,
érzi ezt, de magyarázatot nem talál rá. Von Hall úr igen lovagiatlanul
viselkedik  a  húgával.  Sokszor  felfigyeltem  arra,  hogy  szegény
kislány különös, vádló tekintettel néz a bátyjára. Valami nyomasztja,
de nem tudom, mi az, kérdezni pedig nem akarom. Ha csak teheti,
kitér a fivére útjából, és szokatlanul éles lesz a hangja, amikor mégis
beszélnie kell vele. Blandine nem boldog, és talán épp ezért értjük
meg mi ketten olyan jól egymást.

Heinz Diehl szorgosan jegyzetelt a beszélgetés közben. Arra jutott
magában,  hogy  meg  kell  próbálnia  elnyerni  von Tölz  kisasszony
bizalmát.  Már csak abból a rendkívüli  okból is, hogy a fiatal  lány
felkeltette az érdeklődését, és igen-igen tetszett neki.

– Eleget kínoztam önt, nagyságos asszony – mondta. – Egyelőre
minden kérdésemre választ kaptam, de most lenne néhány kérésem,
amelyeket teljesítenie kellene.

– Bármit megteszek, ami a hatalmamban áll.
– Mindenképpen látnom kell a férje halottas szobáját, méghozzá

tanúk nélkül. Az lenne a legjobb, ha rajtunk kívül senki nem tudna



róla, elvégre itt-tartózkodásom valódi célját a legteljesebb titokban
kell tartanunk. Lehetséges.

Jutta elgondolkodott, aztán hirtelen felcsillant a szeme.
– Von  Tölz  asszony  és  a  fia  jövő  kedden  Münchenbe  megy.

Átutazóban lévő ismerőseikkel kívánnak ott találkozni, azonkívül a
bevásárlásaikat is elintézik.

– Tölz kisasszony is velük tart?
– Még nem döntötte el, hogy elkíséri-e a rokonait, vagy idehaza

marad velem.
– Vegye rá az ifjú hölgyet, hogy ő is utazzék Münchenbe! Akkor

egy  teljes  napom  lesz  arra,  hogy  nyugodtan  körülnézzek.  A
személyzet  miatt  majd  a  barátommal  teszünk  látogatást  önnél,  és
megkérjük,  hogy  mutassa  meg  nekünk  a  kastélyt.  Ön  körbevezet
minket, és így alkalmam lesz a férje egykori szobáját is zavartalanul
megtekinteni.

– Ez minden további nélkül megoldható, doktor úr.
– Legelőbb  arról  gondoskodjék,  legyen  szíves,  hogy  von  Tölz

kisasszony elutazzék.
– Majd megkérem, hogy vegyen nekem néhány dolgot a városban.

Arra  fogok  hivatkozni,  hogy  az  édesanyját  nem  szeretném  a
vásárlással terhelni.

– Jól van. Még egy kérdés! A férje halottas szobájában minden
ugyanúgy van még, ahogyan a halála éjszakáján volt?

– Igen, csak rendet rakattam.
Doktor Diehl kissé bosszúsan felnevetett.
– A rendszeretettel  már  nemegyszer  borsot  törtek az orrom alá.

Remélem, az alkalmazottai nem végeztek alapos munkát. A bútorok
legalább a helyükön maradtak?

– Igen, mert nem akartam, hogy bármi megváltozzék.
– Ezt  őszinte  örömmel  hallom.  Mára  végeztünk  a

tanúkihallgatással,  tisztelt  nagyságos  asszony.  Ha  többet  nem  is,
annyit  máris elmondhatok, hogy a barátomhoz hasonlóan szilárdan
hiszek az ön ártatlanságában.

– Ami számomra rendkívül sokat jelent, doktor úr.
– Akárcsak  nekem,  nagyságos  asszony.  Így  legalább  ebben  a

tekintetben nem tapogatózom sötétben.



– Miért alakult ki ez a meggyőződése, ha megkérdezhetem?
Heinz Diehl felnevetett.
– Két  bizonyíték  szól  mellette.  Az  egyik  az,  hogy  ön  nagy

buzgalommal  támogatja  a  nyomozást.  Nem  tenne  így,  ha  bűnös
volna.  Emellett  fennen  hangoztatja,  hogy  a  férje  nem  lehetett
öngyilkos.  Ez  szintén  az  ártatlanságát  bizonyítja.  Éppen  az
ellenkezőjét  igyekezne  ugyanis  elhitetni  mindenkivel,  amennyiben
ön követte volna el a bűncselekményt.

– Szerintem  nincs  szükség  bizonyítékokra.  Elég  ránézni  a
nagyságos asszonyra, és bárki láthatja, hogy nem bűnös – jegyezte
meg Frank Rüdiger.

Jutta elpirult.
– Te  beérheted  az  érzéseiddel,  nekem  azonban  kézzelfogható

bizonyítékokat kell felmutatnom – mondta doktor Diehl nevetve. –
Elnézését  kérem,  nagyságos  asszony,  hogy  ilyen  sokáig  a  terhére
voltam.

Az özvegy gyorsan kezet nyújtott Heinznek.
– Terhére  van-e  a  fogolynak  az,  aki  a  láncaitól  igyekszik

megszabadítani? – kérdezte bűbájos mosollyal az ajkán, amit Frank
Rüdiger azonnal elirigyelt a barátjától.

Jutta a karórájára pillantott.
– Van még valamilyen kívánsága, doktor úr?
– Egyelőre nincs, nagyságos asszony.
– Akkor hazamegyek. Mindjárt itt a teaidő.
– Nem tartóztatjuk, mert nem lenne jó, ha bárkinek feltűnne, hogy

túl sokáig elmaradt.
– Holnap várom az urakat vacsorára.
– Pontosak leszünk. És kérem, ne felejtse el, nagyságos asszony,

hogy mi ketten ki nem állhatjuk egymást.
Az  özvegy  halkan  felnevetett.  Nem  volt  ez  több  bátortalan

próbálkozásnál, Frank Rüdiger fülének mégis mennyei muzsika volt,
mely megdobogtatta a szívét.

– Mindent el fogok követni, hogy kiállhatatlannak találjam, doktor
úr.



– Helyes.  Előfordulhat,  hogy  olyasmit  teszek  majd,  amit
különösnek, esetleg érthetetlennek talál, de ne is törődjék vele, és ne
kérdezzen rá!

– Eszembe sem jutna! Szó nélkül és bizalommal alávetem magam
mindenben az ön akaratának.

– Őszinte bizalommal?
Jutta szép mosollyal a kezét nyújtotta Heinznek.
– Igen,  mert  maga Rüdiger  úr  barátja,  ő pedig már  sok jót  tett

értem. Isten áldja az urakat, a holnap esti viszontlátásra!
Frank az ajkához emelte az özvegy kezét, és egy pillanatra rajta

felejtette a szemét. Jutta pirulva visszahúzta a kezét, és elsietett.
Az ifjú  Rüdiger  magáról  megfeledkezve  követte  a  tekintetével.

Doktor Diehl egy fa törzsének dőlve türelmesen várt, amíg a barátja
hatalmas sóhajjal feléje fordult.

– Visszatértél a mennyekből? – kérdezte.
Frank arcán mosoly suhant át.
– Hát nem elragadó teremtés?
– De bizony az.
– Nem értem, hogyan tarthatja bárki is gyilkosnak.
Doktor Diehl megvonta a vállát.
– Ez  számomra  is  talány.  Ennek  az  asszonynak  olyan  tiszta  a

szeme, hogy a szívébe lát, aki belenéz.
– Van már véleményed a hallottakról?
– Természetesen van, csak még nem árulom el.
– Gyanakszol valakire?
– Talán,  de  soha  nem nyilatkozom,  amíg  nem vagyok  biztos  a

dolgomban.  Előbb  körül  kell  néznem  a  tetthelyen.  Közvetlenül  a
gyilkosság után persze sokkal jobbak lettek volna az esélyeim. Két
év alatt sok minden elmosódhatott, de némelykor előfordul, hogy a
titokzatos  nyomok  meglepően  frissek  maradnak.  Most  is  ebben
reménykedem. Ne gondold, hogy feleslegesen titkolódzóm! Egyelőre
azonban csak tapogatózom, és nem szeretnék felsülni. Akinek már-
már  szenvedélyévé  lett  a  nyomozás,  mint  nekem  is,  azt  fűti  a
becsvágy.  Szeretünk  tévedhetetlennek  látszani  és  legalább  mások
előtt  eltitkolni,  ha  melléfogtunk.  Minden  szó  felesleges,  ami  nem
viszi előbbre az ügyünket. Kérlek tehát, hogy légy türelemmel.



– Legalább  annyit  árulj  el,  látsz-e  esélyt  arra,  hogy
bebizonyosodjék von Tübingen asszony ártatlansága!

– Ebben a reményben utaztam ide, de csak az idő adhat választ
arra,  megalapozott  volt-e  a  derűlátásom.  Most  pedig,  gondolom,
nincs  kifogásod  az  ellen,  hogy  elinduljunk  Obergriesbachba.
Remblin  asszony  ostyát  ígért  a  teához,  és  alig  várom,  hogy
megkóstolhassam – mondta doktor Diehl már újra azzal az ártatlan-
vidám arccal.

Visszamentek  a  lovaikhoz,  és  nyeregbe  szálltak.  Doktor  Diehl
egész úton felszabadultan tréfálkozott.  Frank ismerte  a barátját,  és
tudta, hogy nem viselkedne így, ha reménytelennek ítélné az ügyet.
Azzal is tisztában volt azonban, hogy egyelőre sem szép szóval, sem
csellel nem sikerülne bármit is kiszednie belőle. Ezért aztán nem is
faggatta, inkább ő is belement a tréfálkozásba.

A legjobb hangulatban értek vissza az udvarházba. Remblinné a
szép,  kényelmesen  berendezett  nappali  zárt  erkélyén  terített  meg
teához. A kannában barátságosan duruzsolt a víz, mellette friss ostya
és szendvicsek sorakoztak az asztalon.

– Ez  itt  maga  a  földi  paradicsom  –  jelentette  ki  doktor  Diehl
elégedett mosollyal.

IV.

Blandine  az  anyjával  és  a  bátyjával  teázáshoz  készülődött.  Az
ebédlő melletti  kis helyiségben begyújtották a kandallót,  mert még
lehűlt a levegő, amint lebukott a nap.

– Hol  marad Jutta?  – kérdezte  Tölzné,  és  türelmetlen  pillantást
vetett a teáskannára.

– Gondolom, még nem jött meg a sétából. Dél óta nem láttam.
– Mi  történt,  hogy  ma  nem  követed  hűséges  árnyékként?  –

gúnyolódott Norbert.



– Igaz  is,  már  mondani  akartam  neked,  Blandine,  hogy  nem
tetszik a kettőtök bizalmas viszonya.  Miért vagy együtt  sülve-főve
Juttával? És hogy jutott eszedbe, hogy bizalmasan tegeződj vele?

A lány egyenesen az anyja szemébe nézett.
– Jutta a barátnőm, mama.
Tölzné nagyot csapott a fotelja karfájára.
– A  barátnőd?  Az  én  lányomnak  nem  lehet  a  barátnője  egy

bűnöző.
– Bocsáss meg, mama, de akkor miért lehet a jótevőnk? Merthogy

az. Büszkén nevezem a barátnőmnek, mivel nemes lelkű és jó ember.
Szent meggyőződésem, hogy ártatlan.

Norbert gúnyosan felnevetett.
– Ravasz  róka  vagy  te,  Blandine.  Elhitetted  magaddal,  hogy

ártatlannak tartod, és így lelkifurdalás nélkül előnyöket csikarhatsz ki
tőle.

A lány felpattant ültéből, és odalépett a mostohabátyja elé.
– A magadfajta, akinek semmi sem szent, és tétlenül nézi, sőt mi

több, segédkezik abban, hogy egy védtelen nőt gyalázzanak, az nem
értheti meg, mit miért teszek. Neked feleslegesen is magyaráznám.
Legyen elég annyi, hogy teljes meggyőződéssel Jutta mellett állok.
Bárhol, bárki előtt hajlandó vagyok kijelenteni, hogy ártatlan.

Norbert szeme megvillant.
– Senki nem kíváncsi a véleményedre. Bolond vagy te, Blandine.

Ki más lenne a gyilkos? Kinek származott még előnye Malte bácsi
halálából?

A lány fájdalmas haraggal nézett a fivérére.
– Ennek egyedül  Isten a  tudója,  és a haragja előbb vagy utóbb

lesújt a bűnösre – felelte.
Norbert felkacagott.
– Bolond lyukból bolond szél fúj.
Blandine mélyet sóhajtott.
– Bárcsak bolond lennék! Akkor nem látnék ennyire tisztán.
– Hagyjátok abba a veszekedést! Az a nőszemély nem ér annyit,

hogy szüntelenül egymásnak essetek miatta – szólt közbe az anyjuk
bosszúsan.

A lány válaszolni akart, ám ebben a pillanatban megérkezett Jutta.



– Elnézést a késésért, de eltévedtem az erdőben – mondta. Anyát
és fiát  biccentéssel üdvözölte, barátnőjének pedig kezet nyújtott.  –
Nagyon  szép  odakint,  Blandine.  Kicsit  még  hűvös  a  levegő,  de
minden  virul,  mintha  sűrű,  zöld  lepelbe  burkolóztak  volna  a  fák.
Látni, amint sorra fakadnak ki a rügyek.

– Sajnos,  már  üres  volt  a  szobád,  Jutta,  amikor  meg  akartam
kérdezni, hogy elkísérhetlek-e.

Az özvegy arcát halvány pír lepte el.
– Azt hittem, édesanyádnak szüksége van rád. Ha gondolod, tea

után egy órácskára még kimehetünk a szabadba.
– Szívesen, de nem vagy nagyon fáradt?
– Ó,  nem.  Egyre  szebb  a  táj,  és  hamarosan  a  hegyekbe  is

felmerészkedhetünk.
Helyet  foglaltak  az  asztalnál,  és  szokás  szerint  udvariasan

társalogtak,  mintha  idegenek  lennének  egymásnak.  Tölzné  szálfa
egyenesen, összeszorított  szájjal ült,  és a tenyerén egyensúlyozta a
kínai porceláncsészét.  Norbert  sietve megitta  a teáját,  aztán fontos
feladataira hivatkozva átment a szobájába.

Mielőtt Tölzné is visszavonult volna, még Juttához fordult.
– Holnapra és vasárnapra vendégeket hívott.  Mivel eddig senkit

nem fogadtunk, tudni szeretném, mivel óhajtja megkínálni őket, hogy
kiadhassam a szükséges utasításokat.

– Majd én intézkedem – felelte Jutta kurtán.
Tölzné megütközve nézett rá.
– Hogy értsem ezt?
– Úgy,  hogy  a  jövőben  nem szeretném a  háztartás  vezetésével

fárasztani. Túl sokáig vettem igénybe a szolgálatait. Ezentúl másként
lesz.  Nem akarok többé félénken elzárkózni  az  emberek  elől.  Két
évig  szinte  senkivel  nem  találkoztam,  és  már-már  emberkerülő
lettem.  Azt  is  majdnem  elfelejtettem,  hogyan  kell  bánni  a
személyzettel.  Ez  mostantól  megváltozik.  Irányítani  fogom  az
életemet. Nem engedhetem, hogy mindig maga fáradjon helyettem,
és egyedül viselje a háztartás összes terhét. Magam veszem kezembe
a gyeplőt.

Tölzné szeme villámokat szórt.
– És én? Én mit tegyek ezentúl?



– Pihenje ki magát, és rendezkedjék be kényelmesebb életre!
– Szóval se szó, se beszéd, félreállít? Ebbe én nem megyek bele.

Az unokafivérem halála  óta  én  vezetem a  házát,  és  túlzás  nélkül
állíthatom, hogy kifogástalanul végeztem a munkámat.

– Ezt senki nem vonta kétségbe.
– Akkor meg miért akar egyszeriben félreállítani?
– Ne higgye,  hogy ártó szándék vezérel.  Nyilván megérti,  hogy

magam szeretném irányítani  a  házamat.  Gondolja  azt,  hogy eddig
beteg  voltam,  és  nem tudtam vinni  az  ügyeket.  Mire  hazatértem,
maga már átvette itt a vezetést, Norbert pedig, mintha mi sem lenne
természetesebb,  magához  ragadta  a  birtok  irányítását.  Akkori
állapotomban jótétemény volt számomra, hogy semmivel nem kellett
törődnöm. Maga mindent elvégzett helyettem, Herta néni. Mostanra
azonban  talpra  álltam,  és  képes  vagyok  átvenni  magától  a
feladatokat.

– Elfelejti,  hogy  valójában  ezzel  a  munkával  kerestem  meg  a
kenyeremet. Milyen jogcímen éljek itt ezután?

Jutta rezzenéstelen nyugalommal nézett az asszonyra.
– Nem tudom. Talán a vendégemként?
– Vendég  legyek  abban  a  házban,  ami  törvény  és  jog  szerint

engem illetne? Emlékezetébe kell idéznem, hogy magánál kevésbé itt
senkinek nincs joga az úrnőt játszani?

– Mama! – kiáltott fel Blandine esdeklőn.
– Te hallgass! – parancsolt rá az anyja gorombán.
Jutta a lány karjára tette a kezét.
– Hagyd csak, hadd mondja el az édesanyád, amit akar!
– El  is  mondom,  senki  nem  akadályozhat  meg  benne.  Maga

nagyon jól tudja, hogy igazam van. Szegény unokabátyám nem tette
volna meg az örökösének, ha sejtette volna, hogy az életére tör.

Az  özvegy  elsápadt,  de  megőrizte  a  nyugalmát,  és  csitítóan
simogatta barátnője reszkető kezét.

– Látom, nem tudom meggyőzni arról, hogy téved. Egy nap talán
majd  csoda  történik,  és  megtalálják  a  férjem  gyilkosát.  Másként
úgysem hiszi el nekem, hogy ártatlan vagyok.

– Így igaz, csakhogy az a nap soha nem jön el.



– Mama,  kérlek,  mérsékeld  magad.  Ne sértegesd  Juttát,  amikor
ártatlan!

Az anya hideg, szigorú szemmel nézett a lányára.
– Nem  azt  mondtam,  hogy  hallgass?  Ne  avatkozz  bele!  Még

egyszer megkérdem, komolyan gondolja, Jutta, hogy kezébe veszi a
háztartás irányítását?

– Igen, a legkomolyabban.
– Ne  higgye,  hogy  könnyű  dolga  lesz!  A  személyzet  vagy

megszökik,  vagy  semmibe  veszi  a  parancsait.  Nekem
engedelmeskednek az alkalmazottak. Magának nem fognak – mondta
Tölzné, hogy megfélemlítse az özvegyet.

Jutta valóban csak a terhet akarta levenni az idős nő válláról, de
sértő szavaira feltámadt benne a dac.

– Ne  féltsen  engem!  –  mondta,  és  büszkén  kihúzta  magát.  –
Kivívom én magamnak a tiszteletet. Aki nem akar engem szolgálni,
és nem hajlandó teljesíteni a kötelességét, annak fel is út,  le is út.
Senkit nem tartóztatok.  Ezt világosan a személyzet  értésére fogom
adni. Legfőbb ideje, hogy megtanulják, ki az úr ebben a házban.

Nemrég még aligha lett  volna ereje Juttának ehhez a határozott
fellépéshez. Most azonban már tudta, hogy Blandine, doktor Diehl és
Frank Rüdiger egyaránt  hisz az ártatlanságában,  és ez meghozta a
bátorságát. Nem tűri tovább, hogy Tölzné zsarnokoskodjék fölötte, és
a háttérbe szorítsa őt.

Az asszonyság szemlátomást nem értette ezt a hirtelen változást.
Ujjai ideges táncot jártak az asztal lapján.

– Én tehát felesleges vagyok?
Blandine kérlelő pillantást vetett a barátnőjére, aki megnyugtató

mosollyal válaszolt a néma üzenetre.
– Semmivel  sem  feleslegesebb,  Herta  néni,  mint  eddig  volt.

Mondtam, hogy továbbra is élvezheti a vendégszeretetemet.
Az idős nő szeme gyűlölködőn megvillant.
– Talán  még  hálásnak  is  kellene  lennem  a  jóságáért?  –

gúnyolódott.
Jutta megrázta a fejét.



– Sem  hálát,  sem  köszönetet  nem  várok  azért,  amit  teszek.
Kötelességem, hogy ugyanúgy vagy talán még jobban gondoskodjam
magukról, ahogyan a férjem tenné.

Tölzné gőgösen felszegte a fejét, és megsemmisítő pillantást vetett
a jótevőjére.

– Megindító  a  nagylelkűsége  –  mondta  jeges  gúnnyal,  aztán
kimérten biccentett, és elhagyta a szobát.

Blandine felindultan a barátnője karjába vetette magát.
– Jutta, drága Jutta, hallatlan, hogy így visszaélnek a jóságoddal!

Kérlek, szépen kérlek, bocsáss meg anyának! Nem tudja, mit beszél.
Az özvegy vigasztalón simogatta a fiatal lány fejét.
– Ne aggódj, kicsim! Nem neheztelek az édesanyádra.
– Azért  viselkedik  így,  mert  sziklaszilárd  meggyőződése,  hogy

neki van igaza.
– Hihetetlenül  belátó  vagy.  Anya  mentségére  valóban  csak  az

hozható fel, hogy hisz az igazában. Nemegyszer megpróbáltam már
jobb belátásra bírni, de mindannyiszor kudarcot vallottam. Még csak
hálát sem érez irántad, pedig mindent neked köszönhetünk.

– Annál hálásabb vagy te, kicsi Blandine, és ezzel mindent jóvá
teszel.  Most  pedig  elég  volt  ebből  a  kellemetlen  témából!  Inkább
találjuk ki, mivel várjuk holnap és vasárnap a vendégeinket! Ki kell
tennem magamért, ha nem akarom, hogy édesanyád kinevessen.

A fiatal lány villámgyorsan Jutta keze fölé hajolt, és megcsókolta.
– Blandine! Mit művelsz?
– Amit a szívem parancsol.
Jutta maga mellé húzta a barátnőjét.
– Viselkedj okosan, és segíts kitalálnom, mivel lássuk vendégül az

urakat!  Kész  tervvel  kell  a  szakácsnőhöz  mennem,  mert  nem
mutatkozhatom  gyengének  a  személyzet  előtt.  Neked  bevallom,
szorongok kicsit, de senki nem veheti észre rajtam, hogy szokatlan
számomra a ház úrnőjének a szerepe. Malte halála óta nem fogadtunk
vendéget,  és  doktor  Diehl  délelőtt  ódákat  zengett  Remblinné
szakácsművészetéről. Nem maradhatok előtte szégyenben.

Blandine hirtelen fülig pirult.
– Mi a véleményed doktor Diehlről? – kérdezte.



Jutta már majdnem dicshimnuszba kezdett, amikor eszébe jutott,
hogy kiállhatatlannak kell találnia Frank Rüdiger barátját.

– Nem nyerte meg igazán a tetszésemet – mondta diplomatikusan.
– Neked hogy tetszik?

– Nagyon.
– Akkor hát nem is akkora baj, hogy én nem rajongok érte.
A fiatal lány csodálkozva nézett a huncutul mosolygó özvegyre.
– Örülök, hogy mostanában egyre többször látlak jókedvűnek.
– Azt mondod, megváltoztam? – kérdezte Jutta kissé zavartan.
– Istennek hála, igen. És tudod, mióta?
– Nem én.
– Amióta Rüdiger úr először nálunk járt.
Most az özvegy arcát öntötte el a pír.
– Ugyan  már,  Blandine,  mi  köze  a  kettőnek  egymáshoz?

Szerintem  azóta  vagyok  derűsebb  és  bizakodóbb,  amióta  tudom,
hogy mellettem állsz.

– Nem vetted  észre,  hogy  Rüdiger  úr  is  fenntartás  nélkül  hisz
benned?

Jutta még jobban elpirult.
– Ezt meg honnan veszed?
– Kiolvastam a szeméből, amikor rád nézett.
– Komolyan?
– Úgy  bizony.  És  én  nagyon  szeretném,  ha  Frank  Rüdiger

boldoggá tenne téged.
Az özvegy mélyet sóhajtott.
– Erről  soha  többé  ne  beszéljünk,  kicsi  Blandine!  Amíg  a

gyanúnak csak az árnyéka is vetül rám, egyetlen férfi sem lehet drága
a szívemnek. Soha senkinek nem nyújtom a kezem, ha nem találják
meg Malte gyilkosát.

Blandine kis ideig szótlanul maga elé meredt.
– Nem elég, ha a férfi, akit szeretsz, hisz benned és viszontszeret?

– kérdezte végül.
Jutta  a  homlokát  ráncolva  gondolkodott;  aztán  határozottan

megrázta a fejét.
– Nem,  nem  elég.  Nem  viselném  el,  hogy  miattam  le  kelljen,

sütnie a szemét annak a férfinak, akit szeretek. Legyen büszke rám,



ahogyan  én  is  büszke  akarok  lenni  őrá.  De  ne  beszéljünk  erről
többet!

A két ifjú hölgy hamar összeállította az étrendet.
– Mindjárt le is megyek a konyhába, és kiadom az utasításokat a

szakácsnőnek  –  mondta  Jutta,  miután  egyetértésre  jutottak.  –
Egyúttal  összehívom  a  személyzetet,  és  a  tudtukra  hozom,  hogy
mától fogva rám kell hallgatniuk. Akinek nem tetszik, az mehet isten
hírével. Utána még egy órácskát sétálhatunk az erdőben.

Az elhatározást tett követte. Jutta az alagsori konyhába rendelte az
alkalmazottakat.  Nyugodtan,  de határozottan közölte velük, hogy a
jövőben egyedül ő parancsol a kastélyban. Amíg gyengélkedett, Tölz
asszony  helyettesítette,  de  most  már  megint  egészséges,  és  Tölz
asszony ezentúl csak vendég a házában.

– Aki  nem  kíván  a  parancsaimnak  engedelmeskedni  és  a
kötelességét  az  én  irányításom  alatt  teljesíteni,  az  most  szóljon!
Megkapja a törvényes végkielégítést, és máris útjára engedem. Aki
viszont  marad,  annak  feltétel  nélkül  tiszteletben  kell  tartania  az
utasításaimat és a kívánságaimat.

A személyzet  az  első  pillanatban  meglepődött.  Eddig  semmibe
vették, gyanakvással,  megvetéssel kezelték,  és a háta mögött  ők is
méregkeverő boszorkánynak nevezték  Juttát.  Büszke és magabiztos
fellépése  azonban  elérte  a  kellő  hatást.  Az  emberek  nem akarták
elveszíteni  az  állásukat,  a  közutálatnak  örvendő  Tölzné
trónfosztásának  pedig  kimondottan  örültek.  Végül  mindannyian
maradtak, és elfogadták az új helyzetet.

Az  untergriesbachi  kastély  szép,  tágas  ebédlőjében  és  a
szomszédos helyiségekben az összes lámpa égett; Jutta a vendégek
érkezése előtt  még egyszer  végigjárta a szobákat,  és ellenőrizte az
ünnepien  megterített  asztalt.  Most  először  élvezte  a  gazdagságot,
amit Malte von Tübingen hagyott rá.

Ma végre nem öltözött  tetőtől  talpig feketébe.  Bokáig érő, lágy
esésű ruhája fekete  selyemből  készült  ugyan,  de a nyakkivágásnál



remekmívű,  elefántcsontszínű  csipke  díszítette.  Aranyfényben
ragyogó haját  hátrafésülte,  és laza kontyba  fogta össze a tarkóján,
amelynek  szépsége  bármely  fodrászt  megihletett  volna.  Kipirult
arcával,  csillogó,  barna szemével,  alabástrom nyakával  és karjával
leírhatatlanul gyönyörű volt. A keblére még egy apró csokor ibolyát
is tűzött, a tavasz első virágait. Blandine szedte neki az erdőben, és
kedves  szavakkal  nyújtotta  át,  mondván,  hogy  remélhetőleg
szerencsét hoz Juttának.

Éppen  végzett  a  teríték  ellenőrzésével,  amikor  kifogástalan
szmokingban Norbert von Hall lépett be az ajtón. Sóváran megvillant
a  szeme,  amint  megpillantotta  a  fiatal  özvegyet.  Soha nem találta
még ennyire elbűvölőnek, mint most.

– Kinek a kedvéért tűzött ibolyát a keblére, Jutta? Először látom,
hogy virággal ékesíti magát – mondta rekedt hangon.

A fiatal nő nyugodtan állta a pillantását.
– Blandine tiszteletére és kérésére tűztem fel ezt a csokrocskát. Ő

hozta nekem az erdőből a tavasz első hírnökeit.
– Vagy úgy!  Már attól  tartottam, valamelyik  vendégének szól a

virágdísz.
– Miért tüntetném ki bármelyiküket is, amikor alig ismerem őket?
– Nem miattuk vetett véget a visszavonultságnak?
– Ideje  volt,  hogy  felhagyjak  vele,  legfőképpen  Blandine

érdekében. Ő szenvedte meg leginkább a bezártságot.
– Blandine? Csakis miatta tette? Magának nem volt még terhes az

önkéntes száműzetés?
– Dehogynem!  Elvégre  fiatal  vagyok,  ha  már-már  el  is

feledkeztem róla.
– Ifjú  szíve  pedig  férfi  után  sóvárog,  akit  megajándékozhat  a

szerelmével? – kérdezte von Hall a végsőkig felindultan.
Jutta büszkén kihúzta magát.
– Senkit nem akarok megajándékozni a szerelmemmel. Amíg csak

árnyéka  is  vetül  rám  a  rettenetes  gyanúnak,  nem  mehetek  újra
férjhez, és nem is fogok.

A férfi  olyan  közel  lépett  hozzá,  hogy az  özvegynek  hátrálnia
kellett egy lépést.

– Ezt nem gondolhatja komolyan.



– A legkomolyabban gondolom.
– Becsületszavára? – kérdezte Norbert álnokul.
Az özvegy hátravetette a fejét.
– A  becsületszavát  akarja  venni  annak  az  asszonynak,  akit

méregkeverőnek tart? – kérdezett vissza keserűen.
A férfi esdeklőn felemelte a kezét.
– Higgyen nekem, Jutta! Nem vonom kétségbe az ártatlanságát.

Elhiszem, hogy komolyan beszélt, ha a szavát adja.
A fiatal nő megvonta a vállát.
– Legyen meg az akarata,  és vessünk véget ennek a jelenetnek!

Becsületszavamra  mondom,  hogy  nem megyek  újra  férjhez,  amíg
nem találják meg Malte von Tübingen gyilkosát.

Norbert von Hall belesápadt az elfojtott izgalomba, és különös tűz
lobogott a szemében.

– Adandó alkalommal figyelmeztetni fogom az ígéretére, Jutta.
Az özvegy elfordult, és rendezgetni kezdte a virágokat az egyik

vázában.  Nemsokára  nyílt  az  ajtó,  és  fekete  csipkeruhában  von
Tölzné lépett be rajta, aki egy napja sértett, anyakirálynőként járt-kelt
a házban. Most is csak hűvös biccentéssel üdvözölte Juttát.

– Blandine  hol  van?  –  kérdezte,  miután  a  fia  udvariasan
megcsókolta a kezét.

– A  szobájában.  Megnézem,  mi  van  vele.  Lehet,  hogy  nem
boldogul a ruhájával – felelte Norbert helyett  az özvegy,  és sietve
távozott.  Örült,  hogy  nem  kell  tovább  a  férfi sóvár  pillantásait
elviselnie.

– Láttad ezt? – kérdezte Tölzné, miután kettesben maradt a fiával.
–  Világos  csipkét  meg  virágdíszt  viselt,  és  valóságos  ünnepséget
rendez, pedig csak a szomszédját hívta meg vacsorára. Lefogadom,
hogy kinézte magának valamelyik urat; Doktor Diehllel aligha lesz
szerencséje,  mert  ő  hideg  megvetéssel  kezelte  a  múltkor.  Frank
Rüdiger viszont veszélyes lehet, ha engem kérdezel.

Norbert szája sunyi mosolyra húzódott.
– Nincs  miért  aggódnod,  mama.  Jutta  épp  az  imént  adta a

becsületszavát arra, hogy nem megy újból férjhez, amíg nem találják
meg Malte bácsi gyilkosát.

Tölzné felkapta a fejét.



– Komolyan ezt mondta?
– Igen.
– És ugyan, mit számít egy gyilkos becsületszava?
– En  mindenképpen  be  fogom  tartatni  vele  az  ígéretét.  Azt

hiszem, nyugodtak lehetünk. Biztosan nem adta volna a szavát, ha
akarna valamit attól a Rüdigertől.

– Annál  jobb.  Legalább  megkettőződtek  Blandine  esélyei.
Örülnék, ha fényes partit csinálna, és úgy gondolom, hogy a két úr
bármelyikével nagyon jól járna. Tegnap óta kínszenvedés számomra,
hogy  ebben  a  házban  kell  élnem.  Jutta  kivette  a  kezemből  az
irányítást, és a személyzet sajnálatos módon hallgat rá. Egyszeriben
senki és semmi lettem, de egyelőre maradnunk kell.

– Ha nem így volna, már rég nem lennék itt.
Az asszony nyugtalan pillantást vetett a fiára.
– Mi van veled? Izgatott vagy, és egyik percről a másikra változik

a hangulatod.
A fiatalember az anyjára emelte perzselő tekintetét.
– Megmondom,  hogy  értsd,  miért  vagyok  ilyen

kiegyensúlyozatlan. Talán meglepőnek találod, de szeretem Juttát.
– Norbert!
– Igen, mama, gyötrő szenvedéllyel, mely elemészt… szeretem…

szeretem őt!
Az idős nő értetlenül meredt a fiára.
– Isten az égben! Hogy szerethetsz olyan nőt, aki embert ölt?
Norbert felkacagott.
– Tudom,  hogy érthetetlen  és  talányos,  mégsem tehetek  ellene.

Gyűlölni akartam, de szeretnem kell, bármennyire is fáj.
– Rajtad már csak a jó Isten segíthet, Norbert – mondta a porig

sújtott asszony.
A fia megint felnevetett.
– Nem ér ő rá arra, hogy velem törődjék. De csitt, mert jönnek!
Von Tölzné kimerülten lerogyott az egyik fotelba, mielőtt Jutta és

Blandine belépett.  A lány világoskék selyemruhát viselt,  amelyben
maradéktalanul  érvényesült  üde  bája.  Juttával  nem  vehette  fel  a
versenyt szépség dolgában, de ma este alig-alig maradt el mögötte.



Az anyja elégedetten nézegette, és néhány pillanatra megfeledkezett
Norbert nyugtalanító vallomásáról.

Most az a legfontosabb, hogy Blandine kérőt találjon magának.
Mindegy,  hogy  Frank  Rüdiger  vagy  doktor  Diehl  lesz  az.
Mindkettőjükkel  jól  járna,  és  egyiküknek  csak  megakad  rajta  a
szeme, elvégre nem csúnya teremtés. Az önző asszony azt remélte,
hogy  Blandine  előnyös  házasságából  maga  is  hasznot  húzhat.
Gondosan megigazgatta a lánya  ruháját,  mielőtt  a két úr kocsija a
kastély elé kanyarodott.

Frank  Rüdiger  magas,  karcsú  alakja,  széles  válla  remekül
érvényesült  a  szmokingban.  Szürke,  jóságos  szeme  kiragyogott
napbarnított,  jellegzetes  vonású  arcából.  A  barátjánál  valamivel
alacsonyabb  doktor  Diehlnek  sem  kellett  szégyenkeznie  a
megjelenése  miatt.  A  mosolygós  tekintetű  fiatalemberről  a
beavatottakon kívül senki nem sejthette, hogy a legjelentéktelenebb
apróság  sem  kerüli  el  a  figyelmét.  Azonnal  feltűnt  neki,  hogy
Norbert von Hall rendkívül izgatott, bár palástolni igyekszik. Azt is
észrevette,  hogy  von  Tölz  asszony  időnként  aggodalmas  arccal
merendt a fiát.

Doktor  Diehl  igen  kedvesen  üdvözölte  Tölznét  és  a  lányát.
Juttával  szembeni  viselkedését  ugyanaz  a  fagyos  udvariasság
jellemezte, amit ő igyekezett hasonlóképpen viszonozni.

Az asztalhoz menet Diehl doktor Blandinénak nyújtotta a karját,
Frank Rüdiger pedig Jutta előtt hajolt meg. Norbert az édesanyjával a
két fiatal pár után lépett be az ebédlőbe.

Vacsora  közben  Heinz  Diehl  gondoskodott  a  hangulatról.
Felhőtlen jókedvének senki nem tudott ellenállni. A barátja lelkesen
támogatta,  már  csak  azért  is,  mert  azonnal  melegség  öntötte  el  a
szívét,  amint  megpillantotta  Juttát.  Ha eddig nem bűvölte volna el
teljesen, ma este mindenképpen beleszeretett volna. Többször is rajta
felejtette a szemét, amit a féltékenyen figyelő Norbert kaján örömmel
nyugtázott magában. Tudta, hogy Frank Rüdiger hiába reménykedik,
mert az özvegy nem fogja megszegni a szavát. És ha már az övé nem
lehet, akkor másé se legyen.

Jutta időnként kizökkent a szerepéből, és jókat derült doktor Diehl
remekbe sikerült tréfáin. Ám azonnal elutasító képet öltött magára,



amint  eszébe jutott  a kettőjük titkos megállapodása.  A fiatalember
egyszer sem esett ki a szerepéből, és Blandine szomorúan látta, hogy
Heinz Diehl nem szenvedheti a barátnőjét.

Szóvá is  tette  a dolgot,  miután átmentek kávézni  a szomszédos
szalonba.

– Megtudhatom,  miért  viselkedik  elutasítóan  von  Tübingen
asszonnyal, doktor úr? – kérdezte, amikor a többiek nem hallhatták
őket.

A férfi ártatlanul nézett rá acélkék szemével.
– Elutasító lennék? – kérdezett vissza látszólag meglepetten, noha

valójában alig várta már, hogy Blandine feltegye neki ezt a kérdést.
Az egész játékot miatta találta ki.

– Az bizony, és én az okát is tudom.
– Elárulja?
– Igen.  Mert  azt  hiszi,  nem  alaptalanul  gyanúsítják  azzal  a

szörnyűséggel.
– No de nagyságos kisasszony!
– Csak  ne  mentegetőzzék!  Tudom,  hogy  kizárólag  Rüdiger  úr

kedvéért  jár  hozzánk,  különben  elkerülné  ezt  a  házat.  Mindenki
bűnösnek gondolja Juttát, kivéve engem… és Rüdiger urat.

– A  nagyságos  kisasszony  remek  megfigyelő.  A  barátomnak
valóban szent meggyőződése, hogy von Tübingen asszony ártatlan,
de én kritikusabb alkat vagyok. Nem zörög a haraszt, ha nem fújja a
szél.

– Az előbb azt mondta, doktor úr, hogy jó barátom szeretne lenni.
A férfinak felcsillant a szeme.
– Leghőbb óhajom, hogy így legyen.
A lány elpirult, de bátran állta Heinz tekintetét.
– Arról  csak  akkor  lehet  szó,  ha  elhiszi  nekem,  hogy  von

Tübingen asszony éppúgy ártatlan ebben a szörnyű gyilkosságban,
ahogyan maga vagy én.

Doktor Diehl kétkedést színlelt.
– Valóban csak akkor reménykedhetem?
Blandine határozottan bólintott.
– Igen.  Ha  tudná,  milyen  nemes  lelkű  és  finom  gondolkodású

teremtés Jutta, szégyellné, hogy egy pillanatig is kételkedett benne.



Mennyit  kellett  már  eddig is szegénynek szenvednie! Nézzen csak
rá!  Hát  ilyen  egy bűnöző arca?  Én egészen biztos  vagyok  abban,
hogy nem ő a tettes.

– Állítja, bizonyítani viszont nem tudja.
– Sajnos,  nem,  de  nekem nincs  szükségem bizonyítékra  ahhoz,

hogy higgyek neki. És magának is hinnie kell benne! Nem nyugszom
addig, amíg meg nem győződik Jutta ártatlanságáról, és kedvesebben
nem viselkedik vele.

A férfit meghatotta a lány könyörgő tekintete.
– Rendben  van,  hiszek  önnek,  mert  nagyon-nagyon  szeretném,

hogy megtiszteljen a barátságával. Áruljon el valamit, ha kérhetem.
Azért  ennyire  biztos  von  Tübingen  asszony  ártatlanságában,  mert
esetleg sejti, ki lehetett a gyilkos?

Doktor  Diehl  tekintete  Blandine  szemébe  fúródott,  miközben  a
választ várta. A lány hirtelen elsápadt, és hátrahajtotta a fejét.

– Nem, fogalmam sincs. Isten óvjon attól, hogy akár csak sejtsem
is!

A férfi szeme megint ártatlanul mosolygott.
– Úgy látom, fázik, nagyságos kisasszony. Becsukom az ablakot –

mondta.
Úgy is  tett,  és  közben kinézett  a  kivilágított  teraszra.  Becslése

szerint a párkány csak huszonöt-harminc centiméter magasan lehetett
a földtől. Látványosan ügyetlenkedni kezdett,  és úgy tett,  mintha a
függönytől nem tudná becsukni az ablakot. Norbert azonnal odalépett
mellé, ő pedig megmosolyogva saját kétbalkezességét, megköszönte
a segítségét.

– Majdnem kiestem az ablakon, de látom, nem ütöttem volna meg
magam,  mert  majdnem  a  földig  ér.  Aki  akar,  gond  nélkül
közlekedhet  erre.  Teraszajtónak  is  beillik  –  mondta  ártatlanul,
miközben Norbert arcát fürkészte.

– Elképzelhető, hogy a kastély építői erre gondoltak – hangzott a
felelet.

– Az összes teraszra néző ablak ilyen?
– Igen – mondta Norbert. Ujjai idegesen babrálták az óraláncát.
Doktor  Diehl  mélyen  a  szemébe  nézett,  és  magában

megállapította, hogy az ifjú Hallnak igencsak kellemetlen a nézése.



– Még  szerencse,  hogy vidéken  élnek,  és  nem kell  tartaniuk  a
betörőktől  –  mondta  fennhangon.  –  Berlinben  bezzeg az  emeletes
házakra is felmásznak, akár a macska. Itt aztán könnyű dolguk lenne.

– Ne  felejtse  el,  doktor  úr,  hogy  a  parkot  magas  kerítés  veszi
körül.

Heinz Diehl felnevetett.
– Azon még én is gond nélkül átmásznék.
– Ne rémítsen meg, doktor úr! – szólt közbe Blandine.
– Nem vagyunk  Berlinben,  nagyságos  kisasszony.  Itt  nincsenek

betörők és hasonló jómadarak. Ezt a csodálatos vidéket még a bűn is
elkerüli.

– Ön egyébként orvos, doktor úr? – terelte Norbert másra a szót.
– Ó,  nem.  Bölcsészetből  doktoráltam,  von  Hall  úr.  Beszélgetés

közben Heinz nemcsak Norbertet,  hanem a húgát  is  éles  szemmel
figyelte. Feltűnt neki, hogy Blandine nyugtalanul lesi a fivérét.

– Hozhatok önnek egy meleg kendőt, nagyságos kisasszony, vagy
már nem fázik? – kérdezte.

– Átmenetünk a kandallóhoz, ott melegebb van – felelte a lány.
Így is tettek. Jutta már ott üldögélt Frank Rüdigerrel, aki érdekes

történetekkel  szórakoztatta  még  abból  az  időből,  amikor  Borneó
szigetén  élt.  Norbert  azonban  nem  sokáig  hagyta  kettesben  őket.
Csak akkor állt fel mellőlük, amikor doktor Diehl segítségére kellett
sietnie, de az anyja azonnal elfoglalta a helyét.

Heinz  tréfáin  valamennyien  jókat  derültek,  még  Tölzné  is
néhányszor  hangosan felkacagott.  Blandine  örömmel  látta,  hogy a
doktor már nem viselkedik olyan fagyosan Juttával. Ezek szerint ad a
véleményére, és valóban jó barátja szeretne lenni. A legszívesebben
megszorította  volna  a  vidám,  melegszívű  férfi  kezét.  Úgy  érezte,
derűsebb lett az élete, amióta ismeri.

– Őszintén  örülök,  doktor  úr,  hogy  barátságosabban  viselkedik
Juttával – mondta hálásan, amikor később egyszer kis időre megint
kettesben maradhattak.

– Láttam,  mennyire  fontos  ez  önnek,  és  én  minden  kívánságát
teljesíteni szeretném – felelte doktor Diehl mosolyogva.

A lány elpirult, és lesütötte a szemét.



– Higgye  el,  Jutta  megérdemli,  hogy  szeressék.  Jóságos,
páratlanul nagylelkű, és képtelen lenne bárkinek is ártani. Nagyszerű
ember.

– Ön  pedig  páratlanul  odaadó  szószólója  von  Tübingen
asszonynak.

– A barátnője vagyok.
– És rendkívül komolyan veszi a barátságukat.
– A legkevesebb, amit megtehetek Juttáért,  hogy megvédem, ha

bántják. Nagyon sokat köszönhetünk neki.
– Már megbocsásson, de meglátásom szerint a kedves édesanyja

és a tisztelt  fivére nem osztja a kegyed véleményét,  ők ketten úgy
viselkednek von Tübingen asszonnyal, mintha idegenek, hogy azt ne
mondjam, ellenségei lennének egymásnak.

Blandine szomorúan felsóhajtott.
– Sajnos,  így  van.  Ezért  is  igyekszem  megkettőzött  erővel

kimutatni, mennyire hálás vagyok Juttának.
– Minden szavával ezt teszi, és engem máris a pártjára állított.
A fiatal lánynak felragyogott a szeme.
– Mennyire örülök, hogy ezt mondja! Ha majd jobban megismeri

Juttát, bánni fogja, hogy valaha is rosszat gondolt róla.
– Ebben  egészen  bizonyos  lehet,  nagyságos  kisasszony.  Nem

szoktam makacsul ragaszkodni a tévedéseimhez.
– Ezt nem is gondoltam magáról.
A fiatalember mosolyogva meghajolt.
– Köszönöm, hogy jó veteménnyel van rólam.
– Ugyan már,  mit  számít egy magamfajta jelentéktelen teremtés

véleménye?
Heinz szemében különös kifejezés jelent meg.
– Szerintem  a  nagyságos  kisasszony  messze  nem jelentéktelen,

csak mintha szorongana és nyomasztaná valami.
Blandine bizonytalan pillantást vetett doktor Diehlre.
– Mire gondol?
– Úgy  érzem,  súlyos  terhet  cipel  magával,  és  szívesen

megszabadulna tőle, de nem teheti.
A lány felsóhajtott.



– Jó  a  szeme,  doktor  úr.  Meglehet,  valóban  nehéz  teher  van
rajtam, amelyet nem tehetek le… mert nem szabad letennem.

– Miért nem?
Blandine keblét mély sóhaj hagyta el.
– Mert  az a  bizonyos  teher  annyira  megfoghatatlan,  hogy talán

csak a képzeletem szülte, és valójában nem is létezik.
A férfi megragadta a lány kezét, és mélyen a szemébe nézett.
– Segíteni szeretnék önnek, hogy ismét szabad lehessen.
Blandine elpirult, de állta Heinz pillantását.
– Köszönöm – mondta rövid hallgatás után. – Tudom, hogy maga

jó ember, akiben megbízhatom.
– Jó talán nem vagyok, legalábbis nem mindenkihez lehetek az.

Önhöz  azonban  nagyon  jó  szeretnék  lenni.  Úgy  látom,  jóság  és
melegség után sóvárog, akár egy fészkéből kiesett madárfióka.

A  lány  szeme  hatalmasra  kerekedett,  mintha  csodaszép  álmot
látna.  Mondani  akart  valamit,  de  nem sikerült  megszólalnia,  csak
tehetetlenül csóválta a fejét. Aztán sietve megfordult, és visszament a
többiekhez  a  szomszédos  szobába.  Leült  Jutta  mellé,  és  szótlanul,
ábrándos tekintettel nézte a kandallóban lobogó tüzet.

Kis idő múlva Heinz is csatlakozott a többiekhez.
– Nem készült  az  elhunytról  portré?  –  kérdezte  Frank  Rüdiger

éppen Juttától.
Doktor Diehlnek kapóra jött a kérdés. Lopva Norbert von Hallt

figyelte, és látta, hogy összerezzen az özvegy válasza hallatán.
– Egy  évvel  a  halála  előtt  egy  müncheni  festőművész

megörökítette a férjem arcképét. A kis szalonomban akasztottam ki a
remekbe sikerült portrét.

– Szabad  egyszer  megtekintenem?  –  folytatta  Frank  a
kérdezősködést.

– A  kisszalon  a  magánlakosztályom  része,  ahová  eddig  csak
Blandine léphetett be – felelte az özvegy rövid habozás után. – Önt
azonban szívesen odavezetem, hogy megnézhesse a férjemről készült
képet.

– Szerénytelennek tart,  nagyságos  asszony,  ha én is  csatlakozni
szeretnék önökhöz?



– Ó,  nem,  doktor  úr.  Valamennyien  átmehetünk  –  tette  hozzá
Jutta, mert elkapta Tölzné rosszalló pillantását.

Az  asszonyság  szemlátomást  illetlennek  találta  volna,  hogy  a
fiatal  özvegy  a  lakosztályába  vezesse  a  két  urat.  Mindannyian
felálltak,  és  elindultak  az  épület  másik  szárnyába,  abba  a
lakosztályba,  amelyben  a  kastély  mindenkori  úrnője  lakott.  Jutta
ment elöl, kart karba öltve Blandinéval. Mögöttük Tölzné lépkedett
Frank Rüdiger oldalán. Norbert egy darabig tétován álldogált, mintha
nem tudná, velük tartson-e, vagy sem. Doktor Diehl odalépett hozzá.

– Maga nem jön, Hall úr? – kérdezte, és ártatlan szemekkel nézett
rá.

A fiatalember kényszeredetten elmosolyodott.
– Dehogynem.  Örülök,  hogy  ismét  láthatom  néhai  nagybátyám

képmását. Amióta von Tübingen asszony átvitette a szalonjába, egy
pillantást  sem  vethettünk  rá  –  felelte,  és  Heinz  Diehllel  együtt
követte a többieket, akik már beléptek az elbűvölő kis helyiségbe.

Jutta  az  összes  lámpát  felgyújtotta,  hogy  az  urak  jól  láthassák
Malte  von  Tübingen  képmását.  A galambősz  hajú  idős  férfi  arca
kiemelkedett  a  sötét  háttérből.  A festő  nagyszerű  munkát  végzett,
különösen a szempár sikerült remekbe. Akárha élne, úgy nézett le a
falról.

– Most már sejti, milyen nemes és jóságos védelmezőt veszítettem
el? – kérdezte Jutta csendesen Frank Rüdigertől.

A férfi sokáig nézte a festett képmást, aztán komolyan bólintott.
– Megértem, hogy szerette és tisztelte atyai jótevőjét.
– Nagyon  sokat  jelentett  nekem  –  mondta  az  özvegy  mélyet

sóhajtva.
Tölzné  a  lornyonja  mögül  Jutta  minden  rezdülését  szemmel

tartotta. Látszott rajta, nem érti, miért nem lép le a képről Malte von
Tübingen, hogy bosszút álljon a gyilkosán. Szemérmetlenség, hogy
ez a nőszemély egyáltalán bele mer nézni az áldozata szemébe. Erre
csakis egy velejéig romlott bűnöző képes, gondolhatta.

Doktor Diehl futó pillantást vetett a festményre, aztán Norbert von
Hallra  szegezte  éber tekintetét.  A fiatalember megállt  a küszöbön,
egy  pillanatra  lehunyta  a  szemét,  és  megkapaszkodott  az
ajtófélfában, mintha hirtelen szédülés tört volna rá.



Miután kinyitotta a szemét, idegesen körülnézett a szobában, de a
festményre  egyetlen  pillantást  sem vetett,  és  elsőként  lépett  ki  az
ajtón, amikor a kis társaság elindult  vissza. A folyosón előhúzta a
zsebkendőjét, és megtörölte izzadságtól gyöngyöző homlokát.

– Melegnek találta a szobát, von Hall úr? – szólalt meg egyszer
csak mellette doktor Diehl.

– Igen,  fülledt  volt  a  levegő,  de az  is  lehet,  hogy csak túl  sok
parfümöt permeteztek szét odabent.

Heinz  Diehl  nem erőltette  tovább  a  kérdést.  Ő  alig-alig  érzett
parfümillatot,  és  az  is  olyan  kellemes  volt,  hogy  senkit  sem
zavarhatott.

– Azt  hiszem,  nem  túlzok,  amikor  remekműnek  nevezem  a
nagybátyja portréját. Mintha élne, olyan a szeme. Fogadni mernék,
hogy mindannyiunkat figyelt.

Norbert megint megtörölte a homlokát.
– Igen, én is mindig úgy éreztem, hogy eleven a tekintete – felelte

rekedten.
Miután visszaértek a fogadószobába, doktor Diehl látta, hogy az

ifjú Hall sietve felhajt egy pohár bort, és megborzong.
– Most meg már fázik, von Hall úr? – kérdezte ártatlan képpel,

mosolyogva.
– Nem, dehogy, csak szomjas voltam – felelte a fiatalember.
Doktor Diehl bólintott, aztán megint Blandine társaságát kereste.

Vidáman  csevegett  vele,  és  örült,  hogy  újra  meg  újra  sikerült
megnevettetnie. Tölzné elégedetten nézegette a fiatal párt, és máris
légvárakat  épített.  Kegyesen  szóba  elegyedett  ugyanis  néhányszor
Frank  Rüdigerrel,  és  megtudta  tőle,  hogy  Heinz  Diehl  nagyon
gazdag, független férfi, aki a tudománynak él, és számos könyvet írt
már.

Azt persze nem árulta el Rüdiger, hogy miféle könyvek ezek. A
kastélyban bölcsészdoktornak adta ki magát a barátja, s mint olyan,
nem foglalkozhatott kriminalisztikával.

Majdnem éjfélre járt  az idő,  amikor  a két úr elköszönt.  Doktor
Diehl hosszasan szorongatta Blandine kezét.

– Örülök,  hogy  már  vasárnap  viszontláthatom,  nagyságos
kisasszony – mondta.



A lány szemérmesen elpirult.
– Én  is  örülök.  Viszontlátásra,  doktor  úr!  Régóta  nem  voltam

ilyen vidám és felszabadult, mint ma, és ezt a maga jó kedélyének
köszönhetem.

– Remélem,  vasárnap  is  sikerül  majd  felvidítanom.  A
viszontlátásra!

Frank  Rüdiger  is  melegen  megszorította  Jutta  kezét,  és
megköszönte a kedves fogadtatást. A két fiatal sokáig nézett egymás
szemébe.

A vendégek távozása után Tölzné és a fia azonnal visszavonult.
Jutta egy darabig a gondolataiba mélyedve állt a szalonban. Egyszer
csak odalépett mellé Blandine, aki addig az egyik ablakból nézett a
távolodó kocsi után.

– Nagyon kellemes este volt. Szerinted is? – kérdezte.
Az özvegy elmosolyodott.
– Igen, Blandine, felhőtlenül vidám órákat töltöttünk együtt, amit

leginkább  doktor  Diehlnek  köszönhetünk.  Miután  jobban
megismertem, én is beláttam, hogy elbűvölő társalgó.

Juttának most már nem kellett szerepet játszania, mert Heinz egy
óvatlan pillanatban odasúgta neki, hogy elérte a célját, és ettől fogva
nyíltan is rokonszenvezhetnek egymással.

A fiatal lány arca felragyogott.
– Örülök, hogy megváltozott róla a véleményed.
Jutta kedvesen kisimított Blandine homlokából egy szőke tincset.
– Szerintem fontosabb, doktor Diehlnek mindenképpen az, hogy

te jó véleménnyel vagy róla.
A lány a barátnője vállába fúrta az arcát.
– Ma végre úgy éreztem, hogy minden jóra fordulhat még. A te

életedben is. Frank Rüdiger szeret téged.
Az özvegy összerezzent, és tiltakozón felemelte a kezét.
– Ne beszélj erről! Gondolnom sem szabad arra, hogy igaz lehet,

amit mondtál.
– Talán nem találtak viszonzásra az érzései a szívedben?
– Kérlek, hallgass. Ha így lenne, az csak újabb szenvedést hozna

rám. Nem akarok erre gondolni. Hallod? Nem akarok.
Blandine mélyet sóhajtott.



– Én boldog lennék, ha doktor Diehl egyszer is úgy nézne rám,
ahogyan Frank Rüdiger nézett rád.

Jutta szája szomorú mosolyra húzódott.
– Máris  boldog  lehetsz,  Blandine.  Benneteket  nem  választ  el

semmi, Frank Rüdigerre és rám azonban csak gyötrelmeket hozna a
szerelem. Mi nem lehetünk egymáséi, hacsak nem történik csoda.

A lány végigsimított a homlokán.
– Hinnünk  kell  a  csodában,  Jutta.  Imádkozzunk  azért,  hogy

kiderüljön az igazság, megszabaduljunk a ránk nehezedő tehertől, és
valamennyien boldogok lehessünk!

Az özvegy átkarolta Blandine vállát.
– Ez úgy hangzott, mintha téged is nyomasztana valami.
A lány felnézett rá, és minden vér kifutott az arcából.
– Tudom, hogy ártatlanul kell szenvedned, és nagyon szeretném,

ha  kiderülne,  ki  követte  el  a  gyilkosságot.  Akkor  én  is
megszabadulhatnék a gyötrelmes nyugtalanságtól,  ami mindig úrrá
lesz rajtam, ha erre gondolok.

Jutta mély sóhajjal leengedte a karját.
– Nekem is ez a leghőbb vágyam, de most már pihenjünk le! Nem

szoktuk meg az éjszakázást. Jó éjt, Blandine!
– Aludj jól, drága Jutta!

V.

Doktor Diehl szemlátomást elégedett volt az eredménnyel, melyet
a kastélyban tett látogatása hozott. Frank másnap léggel megkérdezte
tőle, elkíséri-e a földekre.

– Más dolgom van ma – felelte. – Átlopódzom Untergriesbachba,
és lesbe állok.

– Von Tübingen asszony után akarsz leskelődni?
– Ezúttal  nem.  Blandine  von  Tölz  kisasszonnyal  szeretnék

találkozni. Persze csak véletlenül.
Barátja kérdő tekintetére mosolyogva bólintott.
– Úgy látom, tüzet fogtál, Heinz.



– Nem tagadom. Ebben az elragadó szőke leányban olyan értékek
szunnyadnak,  amelyek  nem  kerültek  még  napvilágra.  Van  benne
valami, ami megragadott  és megmelengette a szívemet. Egyébiránt
valóban őszintén szereti Jutta asszonyt.  Addig nyaggatott,  amíg fel
kellett  hagynom  az  ellenszenv  színlelésével.  Megingathatatlan
meggyőződése, hogy a barátnője ártatlan.

– Isten áldja érte!
– Azt  is  tudja,  hogy  te  egy  véleményen  vagy  vele  ebben  a

kérdésben.
– Honnan?
– A nők remek megfigyelők, drága barátom, amikor szerelemről

és effélékről van szó.
– Nem baj, ha tudja. Szóval vele akarsz beszélni?
– Igen, ha módom lesz rá.
– Máris nyilatkozni kívánsz?
– Ó,  nem,  azért  nem kapkodok el  egy életre  szóló  döntést.  De

neked bevallom, hogy elegem van az agglegénységből. Ha Blandine
von Tölz állja a szavát, és őszintén akarja a barátságomat, akkor egy
szép napon biztosan megkérem majd a kezét.

– És ma miért akarsz beszélni vele?
Heinz Diehl elgondolkodva nézett maga elé.
– A  küldetésemmel  kapcsolatban,  épp  ezért  ne  tégy  fel  több

kérdést, mert úgysem válaszolok.
– Rendben van,  nem faggatlak.  De megsúghatom,  hol és mikor

találkozhatsz az ifjú hölggyel.
– Az pompás lenne.
– Este véletlenül hallottam, amikor szólt Jutta asszonynak, hogy

ma délelőtt tizenegykor a lelkészhez megy, mert vissza kell vinnie a
kölcsönkapott könyveket.

– Remek! Tudod, hol lakik a griesbachi lelkész?
– El sem tévesztheted. A paplak mindjárt a templom mellett van.
Doktor Diehl az órájára pillantott.
– Odaérek tizenegyig?
– Lóháton biztosan.
– A ló utamban lehet.
– Kösd be a Vörös Oroszlán fogadó istállójába!



– Így lesz. Délután találkozunk.
– Viszontlátásra, Heinz! És sok szerencsét!
– Köszönöm.
Doktor  Diehl  hamarosan  nyeregbe  szállt,  és  gyors  vágtában

elindult  Griesbachba.  Bekötötte  a  lovát,  és  éppen ki  akart  lépni  a
fogadóból, amikor meglátta Blandinét, aki könyvekkel a hóna alatt,
szaporán  lépkedett  a  parókia  felé.  Elébe  akart  ugrani,  de
meggondolta  magát.  Kényelmesen  megkávézott,  aztán  komótosan
elindult a templomhoz.

Látszólag  bámészkodva  megállt,  háttal  a  paplaknak,  de  a
tükörképét láthatta a templom ablakában. Nem kellett sokáig várnia.
Blandine  hamarosan  megjelent  a  küszöbön.  A  lelkész  az  ajtóig
kísérte, és még váltott vele néhány szót.

Heinz gyorsan a templom mögé húzódott,  és úgy tett,  mintha a
tornyot  nézegetné  elmerülten.  Blandine  elpirult,  amikor  hazafelé
igyekezve egyszer csak megpillantotta.

– Ezt nevezem szerencsének, nagyságos kisasszony! – köszönt rá
meglepetést  színlelve  Heinz  Diehl.  –  Épp  ezt  a  szép  templomot
nézegetem, és kegyed egyszer csak itt áll előttem, mintha az égből
pottyant volna ide.

– Mi járatban van Griesbachban, doktor úr? – kérdezte a lány, aki
gyorsan összeszedte magát.

– A barátom mesélt a szép templomukról, és mert untam magam,
nyeregbe pattantam, hogy megtekintsem.

– Lovon jött?
– Igen. A fogadó istállójába kötöttem be.
– Hogyhogy  unatkozott?  Rüdiger  úr  nem  gondoskodik  a

szórakoztatásáról? – kérdezte Blandine huncut képpel.
– Kilovagolt  a  földekre,  Remblin  asszonnyal  meg  legfeljebb

kulináris élvezetekről társaloghatok.
– Ó, be sajnálom! – tréfálkozott a lány.
A férfi felkacagott.
– Már nincs miért. Az ég kegyes volt hozzám, és az utamba küldte

a  nagyságos  kisasszonyt.  Ugye,  megkönyörül  rajtam,  és  beszélget
velem egy kicsit? Elkísérhetem egy darabon?



Forró  pír  lepte  el  Blandine  arcát,  de  a  szeme  elárulta,  hogy
boldogan beleegyezik.

– Ha nincs jobb dolga, csak tessék, doktor úr!
– Nincs jobb dolgom, ugyanis semmi dolgom nincs éppen.
– Nem azt mondta, hogy a templomot akarta megtekinteni?
– Azzal már végeztem. Kegyed hova igyekszik?
– Vissza a kastélyba. A parókián jártam.
– Megengedi, hogy hazakísérjem?
– Örömmel. Az erdőn át menjünk, vagy inkább az országúton?
– Ahogy óhajtja, bár szerintem az erdőn át szebb lenne. Igaz, de

arra hosszabb az út.
– Annál jobb.
Egymás  mellett  lépkedtek,  és  mindjárt  a  fogadónál  jobbra

fordultak, hogy az erdő felé haladjanak tovább.
– Hogy érezte magát az este, nagyságos kisasszony?
– Kitűnően.
– Az édesanyja és von Tübingen asszony ugyancsak?
– Köszönöm,  ők is.  Nagyon  örülök,  doktor  úr,  hogy levetkőzte

von  Tübingen  asszonnyal  szemben  érzett  kezdeti  ellenszenvét.  A
végén már egészen barátságos volt vele.

A fiatalember elmosolyodott.
– Annak  kellett  lennem,  ha  teljesíteni  akartam  a  kegyed

kívánságát. Láttam, mennyire fontos ez önnek.
Blandine mélyet sóhajtott.
– Igen,  nagyon  fontos.  Jó  lenne,  ha  mindenki  megtudná,  hogy

Jutta értékes, szeretetre méltó ember.
Heinz örült, hogy az özvegyre terelődött a szó.
– Csodálatra méltó, hogy így kiáll von Tübingen asszony mellett,

noha önnek és  a  rokonainak részben miatta  kellett  lemondaniuk a
hatalmas örökségről – jegyezte meg.

A lány a fejét rázta.
– Tévedés! Malte bácsi akkor sem hagyott volna ránk semmit, ha

nem nősült volna meg.
– Ezt miből gondolja?
– Mindig is éreztem, hogy a bácsikám nem bennünket tekint az

örököseinek, bár anya és a bátyám egészen biztos volt benne.



– Maga tehát nem hitt ebben?
– Nem,  mert  tudtam,  hogy  Malte  bácsi  elítéli  a  fivérem

játékszenvedélyét.  Soha  nem  engedte  volna,  hogy  Untergriesbach
egy  szerencsejátékos  kezére  kerüljön.  Jutta  megerősítette  a
sejtésemet. Elmesélte, hogy Malte  bácsi a kincstárra hagyta volna a
vagyonát, ha nem nősül meg.

– Nem haragszik rá ezért?
– Dehogy!  Sok  jót  tett  értünk,  bár  nem  kedvelt  minket,  erre

egyébként minden oka megvolt.
– Igazán?
A lány bólintott.
– Igen.  Anyám  és  a  bátyám  nem szerették,  bár  rengeteget  tett

értük. Én pedig nem mertem kimutatni, hogy szeretem és tisztelem,
mert  attól  féltem,  örökséglesőnek  hisz  majd.  De  magát  aligha
érdeklik ezek a dolgok.

– Engem  minden  érdekel,  ami  a  nagyságos  kisasszonnyal
kapcsolatos, és büszkévé tesz, ha megajándékoz a bizalmával.

Blandine elmosolyodott.
– Ez  nem  is  lehetne  másként.  A  barátja,  Rüdiger  úr  szintén

bizalomgerjesztő  ember,  de  maga  még  inkább  az,  mert  mindig
szabadon és egyenesen kimondja, amit gondol.

Heinz szégyellte  magát,  mert  hazudni  ugyan  nem hazudott,  ám
teljesen őszinte sem volt a lánnyal. A küldetése miatt azonban nem
játszhatta el a bizalmát. Szentül hitte, hogy Blandine olyasmit árulhat
el neki, ami rendkívül fontos lehet a nyomozás szempontjából.

– Mindent elkövetek, hogy méltó legyek a bizalmára, nagyságos
kisasszony, és soha nem fogok visszaélni vele.

– Tudom, hogy magának bármit elmondhatok.
– Ismét csak azt felelhetem, hogy büszkévé tesz. De térjünk vissza

eredeti  témánkhoz! Kicsit sem neheztel  a nagybátyjára azért,  hogy
nem  emlékezett  meg  önökről  a  végrendeletében?  Végül  is  a
legközelebbi rokonai voltak, és egy fedél alatt éltek.

– Ismerte  Juttát,  és tudnia kellett,  hogy ő végrendelkezés nélkül
sem  tenne  bennünket  földönfutóvá.  Így  is  lett.  Nagylelkűen
gondoskodik rólunk, és megosztja velünk az otthonát.

– Gondolja, hogy a nagybátyja ugyanezt tette volna?



A lány megcsóválta a fejét.
– Ó,  nem.  Ő  csak  megtűrt  bennünket,  ahogyan  a  hívatlan

látogatókat szokták. Szégyelltem is magam, mert anya oly gyakran
kikényszerítette a vendégszeretetét,  és mértéktelenül  visszaélt  vele.
Egyedüli  mentsége  a  szorult  helyzet  lehetett,  mert  csekélyke
jövedelméből nem tudtunk megélni. Azt hiszem, a szegénység kiöli
az ember lelkéből a jóérzést és a tapintatot.

A férfi tekintete együttérzésről árulkodott.
– De  nem  mindenkiéből.  A  nagyságos  kisasszony  rendkívül

tapintatos és érző lélek.
A lány ajkát halk sóhaj hagyta el.
– Azt  kell  mondanom,  sajnos.  Valószínűleg  könnyebb  lenne  az

életem, ha nem így volna. De talán csak azért nem fásultam még el,
mert soha nem ment igazán rosszul a sorom. Nem kellett éheznem, és
tető is mindig volt a fejem fölött. Igaz, édesapám halála óta mások
jóságára vagyok utalva. Előbb Malte bácsi kegyelemkenyerén éltem,
most  pedig  Jutta  gondoskodik  rólam.  Szeretettel  teszi,  és  immár
barátságból  is,  engem  mégis  bánt,  hogy  folyton  jótéteményt  kell
elfogadnom.

– Miért tépelődik ezen, nagyságos kisasszony? Az édesanyja és a
bátyja  sokkal  könnyebben  veszi  az  életet.  Miért  nem  követi  a
példájukat?

Blandine megrázta a fejét.
– Nem tehetem.  Nem is  értem,  miért  fogadnak  el  mindent  oly

magától  értetődően  Juttatól.  Én  akkor  éreztem  magam  a
legszabadabbnak, amikor  még  Münchenben éltünk,  egy  szerénynek
is alig nevezhető háromszobás lakásban.

– Onnan költöztek ide?
– Igen. Apa haláláig jól ment sorunk. Kormánytanácsos volt,  és

gond  nélkül  megéltünk  a  jövedelméből.  Örökség  azonban  nem
maradt  utána,  mert  Norbert  soha  nem  jött  ki  a  katonatiszti
fizetéséből, és őt is támogatta.

– A fivére az édesanyjuk első házasságából született?
– Igen, de az apja igen szerény körülmények között hagyta hátra

anyát,  ezért  kellett  édesapámnak  a  mostohabátyámról  is
gondoskodnia. Apám nem sokkal a háború előtt hunyt el. Norbertnak



a békekötés után le kellett szerelnie, és nem talált megélhetést. Így
aztán  hárman  tengődtünk  anya  özvegyi  járadékából.  El  akartam
menni  dolgozni,  de a  mama kikelt  magából,  és  nem engedte.  Azt
mondta,  várjunk  türelemmel,  mert  Malte  bácsi  halála  után  úgyis
jobbra fordul a sorsunk. Szentül hitte, hogy mi leszünk az örökösei.
A  bácsi  soha  nem  hívott  bennünket,  de  anya  többször  is  hosszú
hónapokra idejött velünk. Amikor megjegyeztem, hogy ez nem való,
azt  felelte,  miért  ne  javíthatnánk  kicsit  a  helyzetünkön,  hiszen
egyszer  úgyis  a  miénk  lesz  itt  minden.  Ennyire  biztos  volt  a
dolgában.  Én azonban  nem,  és  mindig  szégyelltem magam Malte
bácsi  előtt.  Sok  keserű  órát  kellett  megélnem.  Jutta  azonban
megszabadított  ettől  a  kínzó  érzéstől.  Ő előkelő  gondolkodású  és
nagylelkű. Hogy is ne éreznék hálát iránta?

Doktor  Diehl  figyelmesen  hallgatta  a  lányt.  Meghatotta  ez  a
keresetlen őszinteség.

– Von Tübingen asszonynak bőven van miből támogatnia önöket
– jegyezte meg.

– Bőkezűen meg is teszi, noha anya és Norbert ellenségesek vele,
és  neheztelnek  rá,  mert  szerintük  ő  fosztott  meg  bennünket  az
örökségtől.

– Gondolom,  a  hozzátartozói  nem repestek  az  örömtől,  amikor
megtudták, hogy von Tübingen úr élemedett kora ellenére asszonyt
hozott a házhoz.

Blandine nagyot sóhajtott.
– Mamát és a bátyámat lesújtotta a hír.
– És magát?
– Én nem számítottam örökségre,  csak az bántott,  hogy anyáék

így viselkedtek.
– De  legalább  volt  idejük  hozzászokni  a  gondolathoz.  Von

Tübingen úr nyilván idejekorán értesítette őket arról, hogy nősülni
kíván.

– Ó,  nem,  egészen  váratlanul  történt.  Nem  tagadhatom,  hogy
meglehetősen sértő hangú levélben közölte velünk a döntését. Malte
bácsi Nauheimban kúráltatta magát, mi eddig itt voltunk a házában,
valószínűleg megint  csak hívatlanul.  Köntörfalazás  nélkül  megírta,
hogy megnősül,  és visszavonultan kíván élni a feleségével, aki még



gyászolja az  édesanyját. Haladéktalanul utazzunk el, és addig ne is
jöjjünk Untergriesbachba,  amíg  nem kapunk tőle  meghívást.  Igaz,
nagy  összegről  kiállított  csekket  is  küldött,  hogy  rendezhessük  a
viszonyainkat. Valójában nem érdemeltünk más bánásmódot, miután
sokáig  és  rendszeresen visszaéltünk a vendégszeretetével,  de azért
fájt kicsit, hogy nem hívott meg bennünket az esküvőjére. Mégiscsak
mi voltunk a legközelebbi rokonai.

– A családtagjai szintén megsértődtek?
A lány arcán mosoly suhant át.
– Megsértődtek? Aligha ez a pontos kifejezés. Porig voltak sújtva.

Anya szinte félájult volt, sírógörcsöt kapott, Norbert pedig… Nem,
képtelen  vagyok  elmondani,  hogyan  viselkedett,  és  féktelen
haragjában miket mondott Malte bácsiról. Sietve összecsomagoltam
a  holminkat,  mert  a  mamának  nem  volt  hozzá  ereje.  Komolyan
belebetegedett  a történtekbe.  Végül mégis  teljesítettük Malte  bácsi
kívánságát,  és  elhagytuk  a  kastélyt,  de  csak  az  első  állomásig
jutottunk.  Ott  le  kellett  szállnunk  a  vonatról,  mert  anya  annyira
rosszul érezte magát, hogy nem bírta tovább az utazást. Egész éjjel a
borogatást cseréltem a fején a kis fogadóban, ahol megszálltunk.

Doktor Diehl éber figyelemmel követte a történet minden egyes
mozzanatát.

– Bizonyára  örült  –  mondta  végül,  mintha  mi  sem  lenne
természetesebb –, hogy a bátyja ott volt magukkal, és számíthatott a
segítségére.

Blandine szomorúan csóválta a fejét.
– Norbert nem volt abban az állapotban. Napokig úgy viselkedett,

mintha  megkergült  volna.  Nem  lehetett  értelmesen  beszélni  vele.
Azon az éjszakán egy percre sem hunyta le a szemét. Megrémültem,
amikor  másnap reggel megláttam. Úgy nézett  ki,  mint  egy halálos
beteg, annyira a szívére vette a dolgot.

– Érthető, hogy nem hagyta nyugodni a jövő miatti aggodalom.
A lány levette és a karjára akasztotta a kalapját. Végigsimított a

homlokán,  mintha  a  kínzó  emlékektől  akarna  megszabadulni,  és
Heinz egy pillanatra elkapta ijedt tekintetét. De úgy tett, mintha nem
vette volna észre.



– Így  lehetett,  mert  iszonyú  állapotban  volt  reggel.  Pedig
feleslegesen nyugtalankodott, ugyanis hamarosan jóra fordult a sora.
De az az éjszaka rettenetes volt, és a rá következő nap nem kevésbé:

– Önnek sem lehetett könnyű a szíve.
Blandine kebléből mély sóhaj szakadt fel.
– Anya  és  a  bátyám  belebetegedett,  számomra  viszont  inkább

megkönnyebbülést  jelentett,  hogy  el  kellett  jönnünk
Untergriesbachból.  Tudtam,  hogy  Malte  bácsi  nem  lát  szívesen
bennünket, és feszélyezve éreztem magam a házában. Örültem, hogy
végre tiszta helyzetet teremtett. Elhatároztam, hogy állást keresek, és
a saját lábamra állok, de aztán minden másként alakult.

– Egészen addig a szomszéd faluban maradtak, amíg a bácsikája
megtartotta  az  esküvőjét?  –  kérdezte  a  férfi,  és  feszülten  várta  a
választ.

– Igen, illetve akkor még úgy tudtuk, hogy másnap lesz az esküvő.
Reggel abban a tudatban utaztunk tovább Münchenbe, hogy Malte
bácsi csak délután nősül majd meg. Odahaza azonban sürgöny várt
bennünket a halálhírével. Természetesen azt hittük, hogy még nem
került sor az esküvőre.

– A családtagjai tehát megint abban reménykedtek, hogy az önöké
lesz az örökség?

A lány bólintott.
– Mama  és  Norbert  rettenetesen  izgatott  lett.  Féltettem  anya

egészségét,  és  nem  akartam,  hogy  megint  utazzon.  Ő  azonban
valósággal újjászületett, amikor megtudta, hogy mégsem úszott el az
örökség. Norberten már-már beteges izgalom lett úrrá. Ő bontotta fel
a sürgönyt,  de elejtette,  miután elolvasta, mert annyira reszketett a
keze. Korábban sem álltam közel anyámhoz és a mostohabátyámhoz,
de  akkor,  amikor  visszaúton  már  azt  tervezték,  hogyan  veszik
birtokba a kastélyt, úgy éreztem, többé semmi közöm hozzájuk. Igaz,
Malte bácsi kíméletlenül elzavart bennünket a házából, de korábban
nagyon sokat tett értünk, pedig nem rokonszenvezett velünk. Anya és
a bátyám kizárólag a vagyonról beszélt, ami utána maradt, róla és a
hirtelen  haláláról  egyetlen  szót  sem  ejtettek.  Engem  őszintén
megrendített  a  hír,  és  a  legszívesebben rájuk szóltam volna,  hogy
hallgassanak végre. Ők egészen biztosak voltak az örökség dolgában,



én meg abban, hogy tévednek. Szerettem volna megkímélni őket az
újabb  csalódástól,  ezért  felvetettem,  hogy  Malte  bácsi  mást  is
megtehetett  az  örökösének.  Dühösen letorkoltak,  és  magabiztosan,
reményekkel eltelve érkeztek meg ide. Már az első órában megtudtuk
Juttától,  hogy  még  előző  nap  von  Tübingenné  lett,  elhunyt  férje
pedig mindenét ráhagyta.

– Bekövetkezett  tehát,  amitől  a  nagyságos  kisasszony tartott.  A
rokonait újabb keserű csalódás érte.

Blandine még az emlékezésbe is belesápadt.
– Mama  a  körülményekhez  képest  nyugodtan  viselkedett,  főleg

miután arra a meggyőződésre jutott, hogy Jutta gyilkolta meg Malte
bácsit.  Norbert viszont összeomlott.  Soha nem láttam még annyira
összetörtnek.  Attól  tartottam,  megőrült,  mert  tébolyultan  kacagott,
aztán  ájultan  elterült  a  földön.  Anya  haragja az  első  perctől  Jutta
ellen irányult. Az arcába vágta, hogy megölte a férjét, és semmi joga
az  örökséghez.  Borzalmasak  voltak  azok  az  órák.  Az  egész
kastélyban  nem akadt  egyetlen  nyugalmas  zug.  Olyan  volt  a  ház,
mint egy felbolydult méhkas, Jutta pedig… Szegény Jutta szomorúan
gubbasztott egy fotelban, és vigasztalanul meredt maga elé. Amikor
letartóztatták, úgy nézett rám, hogy majdnem meghasadt a szívem.
Már akkor éreztem, tudtam, hogy nem lehet bűnös. Miután kiderült,
hogy vizsgálati fogságba helyezik, még sápadtabb lett, de nyugodtan
és büszkén viselte a sorsát. Néztem, ahogy elviszik, és én éreztem
bűnösnek magam.  Talán azért,  mert  anya  volt  az első,  aki  Juttára
terelte  a  gyanút,  talán  valami  más,  megmagyarázhatatlan  okból.
Mindenesetre  azóta  nem  tudok  megszabadulni  egy  kellemetlen
érzéstől, ami sokszor még álmomban is elkísér. Ez sokáig olyan erős
volt bennem, hogy Juttával is félénk, zárkózott voltam, és ő azt hitte,
azért  viselkedem  így,  mert  a  többiekkel  együtt  bűnösnek  tartom.
Egyetlen  percig  sem tartottam annak.  Reszkettem,  aggódtam érte,
amíg  vizsgálati  fogságban tartottak,  és  borzadva  hallgattam anyát,
aki nemegyszer  kijelentette,  hogy ki  fogják végezni,  és mégiscsak
miénk lesz az örökség. Haragudtam a mamára, és a legszívesebben
világgá  kiáltottam  volna,  hogy  Jutta  nem  bűnös.  Én  voltam  a
legboldogabb, amikor kiszabadult, ha nem is úgy, ahogyan reméltem.



Senki  nem  hitt  az  ártatlanságában.  Szenvedett  az  álnok
gyanúsításoktól, és én vele szenvedtem. Iszonyú napok voltak.

A lány  hangja  megbicsaklott,  és  közel  járt  ahhoz,  hogy elsírja
magát. Doktor Diehl megfogta a kezét, és mélységes együttérzéssel
nézett rá.

– Szegény kicsi Blandine!
„Életed végéig megóvlak minden szenvedéstől és aggódástól” –

tette hozzá Heinz gondolatban, de még nem mondhatta ki a döntő
szót,  ami  örökre  összeköti  őket.  Előbb  teljesítenie  kellett  a
küldetését. Sejtette már, hogy a nyomozás eredménye fájdalmat okoz
majd a lánynak, aki tudat alatt maga is érzi ezt.

– Nagyon szépen kérem, nyugodjék meg. Nem kellett volna erre a
szomorú témára terelnem a szót. Ne haragudjon rám, de az ember itt
lépten-nyomon erről hall.

A lány letörölte a könnyeit, és mosolyogni próbált.
– Nem kell  elnézést  kérnie.  Jólesett,  hogy végre  kiönthettem a

szívemet.  Köszönöm,  hogy  türelmesen  meghallgatott,  és  még  a
sírásomat  is  elviselte.  Szégyellem,  hogy  így  elengedtem  magam.
Nem értem, mi történt velem. Sokkal erősebb szoktam lenni.

– Tudom,  magam  is  tapasztaltam.  Az  ön  helytállása  tiszteletet
ébresztett bennem.

– Amit most sikerült eljátszanom?
– Nem,  dehogy.  Nem  is  igazi  nő  az,  aki  mindig  és  minden

körülmények között megőrzi kemény tartását. Ha jó barátok akarunk
lenni,  nagyon  jól  kell  ismernünk  egymást.  Hálás  vagyok,  hogy
ekkora bizalommal volt irántam, és bepillantást engedett a lelkébe.
Ha majd ön is megismer engem, és még mindig kedvelni fog, akkor
majd kérdezek öntől valamit. Életem boldogsága függ a válaszától.
Szabad lesz feltennem azt a kérdést, mielőtt elhagynám Griesbachot?

Blandine a férfi  szemébe nézett,  és amit kiolvasott  belőle,  attól
gyorsabban  kezdett  dobogni  a  szíve.  Szemérmesen  elpirult,  és
zavarában sietve a fejébe nyomta a kalapját.

– Minden kérdésére őszinte választ fogok adni, doktor úr.
Heinz az ajkához vonta a lány kezét.
– Köszönöm.
Blandine szaporán szedte a levegőt.



– Mindjárt hazaérek, úgyhogy azt kell mondanom, isten áldja.
A férfi mosolyogva megrázta a fejét.
– Ha így köszön, az olyan, mintha örökre búcsúznánk egymástól.

Mondja inkább azt, hogy a viszontlátásra!
– Viszontlátásra, doktor úr! A boldog viszontlátásra! – mondta a

lány, de a szemében könny csillogott.
Heinz még mindig nem engedte el a kezét.
– Nem szeretném megint sírni látni.
Blandine erőt vett magán.
– Ha  rajtam  múlik,  nem  fordul  elő  még  egyszer.  Átadhatom

Juttának az üdvözletét?
– Megkérem  rá.  A  kedves  édesanyját  is  tiszteltetem.  Vasárnap

találkozunk.
A lány bólintott,  és a kis zöld kerti kapuhoz sietett,  amelyen át

annak idején Jutta is eltűnt Frank Rüdiger szeme elől.
Doktor  Diehl  lassan,  a  gondolataiba  mélyedve  visszaindult  a

faluba. Az agya szüntelenül dolgozott, és a megoldást kereste Malte
von  Tübingen  halálának  a  rejtélyére.  Kockáról  kockára
összeillesztette  a  képet,  és  az  alagút  végén már  felcsillant  a  fény.
Mégsem  örült  a  siker  lehetőségének.  Nem,  mert  a  nyomozás
eredménye  bánatot  fog  okozni  Blandinénak,  amit  a  lány  a  lelke
mélyén már tud, csak még becsukja a szemét a kérlelhetetlen tény
előtt.

„A szerelmem azonban majd minden bajon és bánaton átsegíti” –
gondolta Heinz. Igen, szereti,  szerelemmel szereti,  amióta őszintén
feltárta  előtte  a  szívét.  Egészen  biztosan  belső  kényszernek
engedelmeskedett, amikor ma megosztotta vele a legrejtettebb titkait.
Nem akarja, hogy bármi megzavarja a kettőjük tiszta kapcsolatát. A
legteljesebb bizalommal volt iránta, és nem szabad csalódást okoznia
neki. Ha sejtette volna, mi mindent elárult, aligha lett volna ennyire
nyílt.  Nem  tudhatta,  hogy  akinek  mindezt  elmondta,  az  többet
megértett a szavaiból, mint ő maga talán. Akaratlanul is Jutta ügyét
segítette, és ezt akkor is minden kétséget kizáróan megtette volna, ha
tudja, hogy ez őt fájdalmasan fogja érinteni. Legbelül sejtette ezt a
lány, erről árulkodott riadt tekintete.



„Szegény  Blandine,  bátor  kicsi  Blandine,  ettől  a  bánattól  nem
kímélhetlek  meg,  de  aztán  a  karomba  menekülhetsz”  –  gondolta
Heinz Diehl együtt érzően és mélységes aggodalommal.

Von Tölzné vasárnap rendkívül szívélyesen fogadta doktor Diehlt.
Blandine nem hallgatta el az anyja elől, hogy a faluban összefutott a
fiatalemberrel, aki egészen hazáig kísérte.

– Szemlátomást komoly szándéka van veled. Viselkedj okosan, és
ne szalaszd el ezt az esélyt! – figyelmeztette a lányát.

Blandinénak arcába tolult a vér.
– Az ég szerelmére, mama, ne beszélj így! Számomra itt sokkal

többről van szó, mint hogy kihasználjak egy esélyt.
– Annál  jobb,  bár  a  szerelem  valójában  fényűzés,  amit  egy

szegény lány nem engedhet meg magának. Hálát adok az égnek, ha
biztonságban tudhatlak, mert elviselhetetlen lett itt az életem, amióta
Jutta az úrnőt játssza.

A lány nem válaszolt anyja megjegyzésére. Juttának is beszámolt
a  falubeli  találkozásáról,  és  neki  részletesen  elmondta,  miről
beszélgetett doktor Diehllel.

– Szívből  kívánom,  hogy  boldog  légy,  Blandine  –  mondta  a
barátnője. – Szomorú szívvel engednélek el magam mellől, de nem
lehetek annyira önző, hogy csak magamra gondoljak.

Jutta  és  Blandine  még  közelebb  került  egymáshoz  ezekben  a
napokban.  Szívük  csordultig  telt  szerelemmel.  A  fiatal  özvegy  is
ráébredt; hogy szereti Frank Rüdigert, és bár reménykedni még nem
mert  ebben  a  szerelemben,  odaadóan  imádkozott  azért,  hogy
megszabaduljon a rá nehezedő átoktól.

Szüntelenül  szenvedett  az  igaztalan  gyanútól,  amely  árnyékot
vetett az életére, de soha még nem vágyott ilyen erősen arra, hogy
megszabadulhasson  a  súlyos  tehertől.  Most  már  nemcsak  az  ő
boldogsága függ ettől, hanem Frank Rüdigeré is. Érezte, tudta, hogy
a férfi szereti, de csak akkor lehetnek egymáséi, ha teljesül leghőbb
vágya, és doktor Diehl megtalálja néhai férje gyilkosát.



De ki lehetett az?
A  bíróság  azt  kereste,  kinek  származott  előnye  a  meggyilkolt

halálából.  A személyzet  nem jöhetett  szóba,  hiszen minden rá,  az
általános örökösre maradt az eltávozott után.

Állhatott-e  azonban  még  valakinek  az  érdekében  Malte  von
Tübingen halála? Avagy talán bosszúból ölték meg? Aligha, hiszen
nem  voltak  ellenségei.  Aki  ismerte,  az  szerette,  csak  a
hozzátartozóival  nem  jött  ki  soha.  Ők  viszont  a  gyilkosság
időpontjában nem tartózkodtak Untergriesbachban.

Hasztalan törte lázasan a fejét, Jutta nem jutott eredményre. Egyre
csüggedtebben  gondolt  arra,  hogy  doktor  Diehl  nyomozása  is
hiábavaló  lehet.  Türelmetlenül  várta  a  vasárnapot,  és  csak  akkor
nyugodott  meg  valamelyest,  amikor  végre  belenézhetett  Frank
Rüdiger csillogó szemébe. Miközben von Tölzné élénk beszélgetést
folytatott doktor Diehllel, Frank gyengéd aggodalommal vizsgálgatta
a fiatal özvegy bájos arcát.

– Ma éppolyan sápadt,  nagyságos asszony,  mint  amikor  először
találkoztunk, pedig azóta már derűsebbnek és frissebbnek is láttam –
mondta a férfi csendesen.

Jutta kedvesen elmosolyodott.
– Valószínűleg  az  visel  meg,  hogy  várakozásteljes

nyugtalanságban telnek a napjaim.
– Megértem, de türelemmel kell lennie. Talán megnyugtatja kicsit,

hogy a barátom máris elindult egy bizonyos nyomon. Többet nekem
sem árult el, ám ez is okot adhat a reménykedésre.

Az özvegy egy pillanatra lehunyta a szemét.
– Mennyi Atyám! – suttogta felindultan.
Frank mélyen megrendülve nézte.
– Nyugodjék meg,  kérem. Figyelnek bennünket  –  mondta,  mert

észrevette, hogy Norbert feléjük pillantgat.
Jutta nagyot sóhajtott,  aztán ökölbe szorította a kezét, és bátran

elmosolyodott.
– Láthatja,  nyugodt  vagyok  megint.  Köszönöm,  hogy

felcsillantotta előttem a reményt.
– Holnap délután négykor legyen a szokott helyen! – súgta még

oda neki a férfi.



Ő  bólintott,  de  nem  válaszolhatott,  mert  Norbert  odalépett
hozzájuk, és nemsokára valamennyien asztalhoz ültek.

Jutta  örömmel  látta,  hogy  doktor  Diehl  egyre-másra  Blandine
társaságát  keresi.  Úgy  intézte,  hogy  a  két  fiatal  egymás  mellé
kerüljön ebédnél. Frank Rüdiger mellette foglalt helyet, Tölzné és a
fia pedig egymással szemközt, az asztal két keskenyebbik oldalán.

Ezúttal  is  doktor  Diehl  gondoskodott  az  általános  jókedvről.
Elismeréssel  szólt  a  remek  ételekről,  lovagiasan  szórakoztatta  a
mellette ülő ifjú hölgyet, de arra is maradt ideje, hogy szemmel tartsa
Norbert von Hallt és az édesanyját.

Nem volt nehéz kitalálnia, hogy von Tölz asszony anyósi álmokat
dédelget  vele  kapcsolatban.  Akinek  nincs  olyan  szerencséje,  hogy
árva lányba szeret bele, annak bizony anyósa is lesz” – gondolta a
maga derűs módján. Abban egészen bizonyos volt,  hogy Blandinét
akarja a feleségének, és amit ő egyszer a fejébe vett, azt senki nem
verhette ki onnan többé. Mielőtt azonban ezt a tervét megvalósítaná,
teljesítenie  kell  a  megbízását,  és  fel  kell  derítenie  a  rejtélyes
gyilkosságot. Már összeállt a kép, s egyre tisztábban rajzolódott ki
előtte,  de  még  bizonyítékot  kellett  szerezni,  hogy  egészen  biztos
lehessen a dolgában.

Kellemes hangulatban költötték el az ebédet. Ma Norbert von Hall
is nyugodtabban és kiegyensúlyozottabban viselkedett. Fegyelmezte
magát, bár kínozta a féltékenység, amikor látta, hogy Jutta és Frank
Rüdiger  tekintete  összefonódik.  Még szerencse,  hogy az  özvegyet
köti  az  adott  szava.  Nem  gondolhat  házasságra,  amíg  meg  nem
találják  a  férje  gyilkosát.  Annak  pedig  nem szabad  megtörténnie.
Nem, nem, soha.

Nem sejtette,  hogy azzal a férfival ül egy asztalnál,  aki minden
tudását  és  képességét  latba  vetve  igyekszik  megoldást  találni  a
rejtélyes ügyre.

Ebéd  közben  Frank  Rüdiger  megemlítette,  hogy  megvételre
kínáltak neki egy hátaslovat.

– Gyönyörű  példány,  de  női  nyereghez  szoktatták,  úgyhogy  én
nem tudnék mit  kezdeni  vele.  Igen  kedvező  az  ajánlat,  kár  lenne
elszalasztani.  A  nagyságos  asszonyt  nem  érdekelné?  –  fordult
Juttához.



– Nagyon  sajnálom,  de  nem  tudok  lovagolni  –  mondta
bizonytalanul.

– Miért nem tanul meg? Szívesen megtanítom. Ki látott már olyan
földbirtokosnőt, aki nem tud megülni egy lovat? Egyetért velem, von
Hall úr?

Norbert Jutta arcát fürkészte.
– Von Tübingen asszonynak semmi dolga a birtok igazgatásával –

felelte aztán indulatosan.
– Ma még talán ez a helyzet, de bármikor meggondolhatja magát.

Amit megtanulunk, az csak a hasznunkra lehet. A nagyságos asszony
feltűnően  sápadt,  és  biztosan  egészségesebb  lenne  az  arcszíne,  ha
több időt töltene mozgással a szabad levegőn.

Jutta  elgondolkodva nézett  maga elé,  aztán felszegte a fejét,  és
határozottan így szólt:

– Vásárolja meg a nevemben azt a lovat! Szívesen megtanulnék
lovagolni, és hálás lennék, ha valóban szakítana időt az oktatásomra,
Rüdiger úr.

– Nem kell Rüdiger urat fárasztania, Jutta. Én is megtaníthatom –
szólt közbe Norbert sietve.

– Rüdiger úr jelentkezett elsőként – felelte nyugodt hangon Jutta,
akinek a legkevésbé sem volt ínyére, hogy a szükségesnél több időt
töltsön a férfival. – Bizonnyal belátja, Norbert, hogy udvariatlanság
lenne visszautasítanom az ajánlatát.

Frank csillogó szemmel meghajtotta magát ültében.
– Megtisztelve  érzem  magam,  nagyságos  asszony.  Holnap  első

dolgom  lesz,  hogy  áthozassam  önnek  a  lovat.  Aztán  majd
megbeszéljük, mikor tartsuk az órákat.

– Előre is köszönöm – mondta Jutta.
– Megragadom  az  alkalmat  –  folytatta  Frank  Rüdiger  –,  és

kéréssel  fordulok  önökhöz,  hölgyeim  és  uraim.  Valamennyiüket
szeretném egyszer  Obergriesbachban üdvözölni.  Annak érdekében,
hogy  mihamarabb  megtiszteljenek  a  látogatásukkal,  kisebb
ünnepséget, afféle házavatót rendezek. Von Tölz asszony, ha szépen
megkérem, elvállalja a háziasszony szerepét?

Az  asszonyságnak  hízelgett  a  felkérés,  és  méltóságteljesen
meghajtotta a fejét.



– Készséggel, ha a segítségére lehetek a szolgálataimmal.
– Egyenesen lekötelez.
– Akkor hát rendelkezzék velem!
– Megfelel önöknek a jövő vasárnap?
Mindenki egyetértően bólintott.
– Kellemesebbnél kellemesebb meghívásoknak kell eleget tennem

– jegyezte meg doktor Diehl nevetve. – Nem hittem volna, hogy itt
többször járok majd vendégségbe, mint Berlinben.

– Mikor szándékozik hazatérni, doktor úr? – kérdezte Tölzné.
A fiatalember rémületet színlelt.
– Máris megszabadulna tőlem, nagyságos asszony?
A kérdésen a többiekkel együtt Tölzné is jót nevetett.
– Nem,  dehogy.  Épp  ellenkezőleg,  hiányozni  fog  a  kellemes

társasága,  ha majd elhagy bennünket.  Azért  kérdeznem,  mert  attól
tartok, már nem marad sokáig.

Az  ifjú  doktor  Blandine  felé  fordult,  aki  nyugtalanul  leste  a
válaszát.

– Még  nem tűztem ki  a  távozásom napját,  nagyságos  asszony.
Rüdiger barátom koloncot vett a nyakába, amikor meghívott.  Ha ő
nem is,  Remblin  asszony bajor  rétese és vajassüteménye  igencsak
marasztal. Emellett… más fontos dolgok is itt tartanak.

– Erősebben,  mint  a  bajor  rétes  és  a  vajassütemény?  –  ugratta
Jutta.

Heinz Diehl újabb pillantást vetett Blandine lángoló arcára.
– Sokkal erősebben, nagyságos asszony.
– Kíváncsivá tett bennünket, doktor úr – jegyezte meg von Tölz

asszony kedvesen.
A fiatalember meghajtotta magát.
– Hízelgő, hogy ennyire érdeklődnek irántam.
Asztalbontás után a hölgyek és az urak a teraszon át kisétáltak a

szabadba.  Melegen  sütött  a  tavaszi  nap,  és  a  kastély  előtti  nagy,
kerek  ágyasokban  már  szirmukat  bontogatták  az  első  virágok.
Körülöttük,  a  bársonyos  gyepszőnyegen  szürke  kaviccsal  felszórt
sétautak vezettek a szélesen elterülő parkba.



Doktor  Diehl  mókás  attrakciókkal  szórakoztatta  a  társaságot.
Felszaladt a kocsifeljárón, a terasz széles mellvédjén egyensúlyozott,
aztán hatalmas ugrással lent termett a kertben.

Senki  nem sejtette,  hogy a  bolondozásainak  nagyon  is  komoly
célja  van.  Figyelmesen  szemügyre  vette  az  épület  homlokzatát,
megkérte a mellette lépkedő Blandinét, hogy mutassa meg a szobája
ablakát, és számtalan kérdést tett fel ártatlan képpel, mosolyogva, de
valójában roppant célirányosan.

Késő délután volt, amikor a két vendég elbúcsúzott. Tölz asszony
és Blandine már bement a házba, amikor Norbert fojtott izgalommal
odalépett Juttához.

– Komolyan gondolta, hogy lovaglóórákat vesz Rüdiger úrtól?
Az özvegy rezzenéstelen nyugalommal állta a tekintetét.
– Igen. Hallhatta, miben állapodtunk meg.
– Engedelmével  megjegyzem,  nem  illő,  hogy  egy  idegen  férfi

legyen az oktatója.
Jutta büszkén hátravetette a fejét.
– Nem  tűröm,  hogy  efféle  megjegyzéseket  tegyen.  A  maga

tanácsai nélkül is el tudom dönteni, mit illik tennem, és mit nem.
A férfi az ajkába harapott.
– Elnézését  kérem,  ha  ügyetlenül  fejeztem  volna  ki  magam.

Csupán arra gondoltam, nem szerencsés, hogy egy idegen segítségét
kéri, amikor én, a rokona is megtaníthatom lovagolni.

– Rüdiger  úr  a  szomszédunk.  Nem látom be,  mi  kifogása lehet
bárkinek is az ellen, hogy ő legyen az oktatóm.

Norbert von Hall szeme veszedelmesen villogott.
– Kérem, könyörögve kérem, ne tegye!
– Miért ne?
– Mert kínozna és megalázna vele. Mert féltékeny vagyok arra a

férfira…  minden  férfira,  akire  csak  ránéz  –  kiáltotta  vad
szenvedéllyel.

Őszinte,  mesterkéletlen  szavai  hallatán  Juttában  most  először
merült  fel,  hogy talán  mégsem kizárólag  számításból  kérte  meg  a
férfi a kezét. Féktelen szenvedélye azonban taszította.



– Megfeledkezik magáról, Norbert – utasította rendre hidegen. –
Meggyőződésem, hogy Rüdiger úr soha nem engedne meg magának
velem szemben ilyen hangot.

– Vigyázzon, Jutta, bírom a becsületszavát! Rüdiger úr soha nem
jelenthet magának semmit – mondta a férfi rekedten.

Juttat  már-már  megrémítette  ez  a  zabolátlan  szenvedély,  de
minden erejét összeszedte, és nem veszítette el a nyugalmát.

– Feleslegesen  figyelmeztet.  Jól  emlékszem  az  adott  szavamra.
Egyébiránt  be  kellene  végre  látnia,  hogy  elmúllak  azok  az  idők,
amikor szó nélkül tűrtem, hogy maga és az édesanyja gyámkodjanak
fölöttem – mondta, és ezzel ő is bement a házba.

A férfi égő szemmel nézett utána, aztán felnyögött, és a tenyerébe
temette az arcát.

– Nem bírom tovább!  Nem bírom tovább!  – hörögte.  Mint  aki
részeg; úgy  támolygott  fel  a  lépcsőn.  Maga  sem  tudta  volna
megmondani,  hogyan jutott  el  a szobájáig.  Nem vette  észre,  hogy
elment  Blandine  mellett,  aki  döbbenten  nézett  tébolyult  tekintetű
bátyja után.

Másnap Jutta a megbeszélt órában megjelent az erdőben a szokott
helyen. Csodálkozva látta, hogy csak Frank Rüdiger várja.

– Hogyhogy egyedül? Doktor Diehl nem akart beszélni velem? –
kérdezte kissé nyugtalanul.

A férfi csillogó szemmel nézett rá.
– Másutt  akadt  dolga.  Megkért,  hogy mentsem ki.  Kellemetlen

önnek, nagyságos asszony, hogy kettesben kell találkoznia velem?
A fiatal nő arcát halvány pír lepte el.
– Erre  nem  is  kell  válaszolnom.  Ám  nyilván  megérti,  hogy

izgatottan várom, kiderített-e már valamit a barátja.
– Az ön ügyében kellett egy kis kirándulást tennie, és erre a mai

nap tűnt  a legalkalmasabbnak.  Holnap,  ha lehet,  von Tübingen úr
egykori szobájában szeretne körülnézni. A rokonai nem változtattak
a tervükön, és még mindig Münchenbe készülnek?



– Igen.
– Von Tölz kisasszony is?
– Igen, ő is.
– Mikor indulnak?
– Reggel kilenc után megy a vonatuk, de valószínűleg már este

visszajönnek.
– Lesz ideje bővebb a barátomnak a kutatásra.
– Komolyan azt hiszi, hogy sikerült nyomra bukkannia?
– Heinz  ilyen  ügyekben  mindig  nagyon  szűkszavú.  Az  az

érzésem, hogy sokkal többet tud annál, mint amennyit elárul. Azt is
nehezen  húztam ki  belőle,  hogy rábukkant  valamire,  önnek pedig
azért mondtam el, hogy megvigasztaljam kicsit.

Jutta ösztönös mozdulattal megragadta a férfi kezét.
– Hogyan köszönjem meg, amit értem tesz?
– Mindenképpen köszönetet kell mondania?
– Maga sem tenne másként a helyemben.
– Meggyőzött. Ha eljön az ideje, benyújtom majd az igényemet a

hálára… és nem leszek szerény.
A fiatal  nő  belepirult  Frank  Rüdiger  pillantásába.  Soká  nézték

egymást szótlanul, önfeledten. Jutta törte meg elsőként a csendet.
– Nem  szeretném  tovább  rabolni  a  drága  idejét,  Rüdiger  úr  –

mondta.
– Tudja, hogy mindig örömmel állok a rendelkezésére, nagyságos

asszony.  Erről  jut  eszembe,  hogy  holnap  leszállítják  önnek  a
hátaslovat.

– Köszönöm. Magának vagy az eladónak utaljam át a pénzt?
A férfi kitépett a noteszából egy lapot, és sietve néhány szót írt rá.
– Parancsoljon,  az  eladó  címe  és  a  vételár  összege,  amit

közvetlenül neki küldhet el.
– Meglesz.
– Mikor kezdjük a lovaglóórákat?
– Amikor  magának  megfelel.  Én  bármikor  ráérek.  Az  lesz  a

legjobb, ha ezt  jövő vasárnap beszéljük meg,  amikor  vendégül  lát
bennünket.

– Igaza van. Elfelejtettem, hogy a mostani találkozásunkról senki
nem tudhat. Gondoskodott már lószerszámról és lovaglóruháról?



– Igen,  már  szóltam  Blandinénak,  hogy  rendelje  meg  holnap
Münchenben.

Frank tétován álldogált. Szemlátomást nem akaródzott elválnia a
gyönyörű özvegytől.

– Akkor hát a viszontlátásra! – nyújtott kezet neki Jutta. – Kérem,
adja át doktor Diehlnek az üdvözletemet.

– Örömmel. Hány órára mehetünk holnap?
– Amikor maguknak alkalmas.
– Tízkor korai lenne? Minél hamarabb érkezünk, annál alaposabb

munkát végezhet a barátom.
– Bármikor jöhetnek. Korán kelő vagyok, úgyhogy nem zavarnak.
– Elképzelhető, hogy a rokonai a személyzettől értesülnek majd a

látogatásunkról.  Ez  ellen  semmit  nem  tehetünk,  de  esetleg
mondhatná  azt,  hogy  a  vasárnapi  kis  ünnepséggel  kapcsolatban
akartuk kikérni a tanácsát.

– Jól van, ebben maradunk.
Frank még mindig nem köszönt el.
– Talán  jobb  lenne,  ha  a  héten  még  egyszer  találkoznánk.

Előfordulhat,  hogy  olyasmi  történik,  amit  el  kell  mondanunk
egymásnak.

Jutta elpirult. Tudta, hogy a férfi csak ürügyet keres az együttlétre,
de a szíve Frank Rüdiger szövetségesévé szegődött, és nem engedte
nemet mondani.

– Azt hiszem, igaza van. Legyen, mondjuk, a csütörtök délután?
A fiatalember szeme felragyogott. Kezet csókolt Juttának.
– Csütörtökön,  ugyanitt,  ugyanebben  az  időben.  Viszontlátásra,

nagyságos asszony!
Miután elváltak, az ifjú Rüdiger nyeregbe szállt, és hazalovagolt.

A  barátjára  azonban  még  sokáig  kellett  türelmetlenül  várnia.
Alkonyodott, amikor doktor Diehl visszaérkezett.

– Már attól féltem, Heinz, hogy egyedül leszek kénytelen elkölteni
a vacsorát.

A barátja  mosolygott,  de  ő  látta  rajta,  hogy izgatott,  és  erősen
foglalkoztatja valami.

– Vigasztalhatatlan  lettem  volna,  ha  nem  érek  vissza  időre.
Sajnálom, de késett a vonat.



– Vonattal jöttél?
– Igen. Elgyalogoltam a következő állomásig,  ott megvártam az

első vonatot, és felszálltam rá.
– Miért nem fogattad be az egyik kocsit? Elment az eszed, hogy

ekkora utat gyalog tettél meg?
– Ne aggódj, öregem, nincs semmi baj az elmeállapotommal. Jó

okom  volt  a  gyalogtúrára.  Meg  akartam  tudni,  mennyi  idő  alatt
juthatok el az apostolok lován az első faluig.

Frank lemondó sóhajt hallatott.
– Azt persze hiába is kérdezném, miért voltál kíváncsi erre.
– Már nem sokáig teszem próbára a türelmedet. Egyre tisztábban

látok az ügyben.
– Megalapozott  reményed van arra,  hogy bebizonyosodhat  Jutta

asszony ártatlansága?
Doktor  Diehl  bólintott,  de  a  szeméből  hiányzott  a  megszokott

derű.
– Igen, Frank, megvan ez a reményem.
– Nagyon komoly vagy, már-már levert.
Heinz végigsimított a homlokán.
– Mi tagadás, voltam már jobb hangulatban is.
A két fiatalember asztalhoz ült, de doktor Diehlnek ma a falat sem

esett olyan jól, mint máskor. Vacsora után rágyújtottak, és mind a
ketten hallgatásba burkolóztak. A házigazda nem akarta kérdésekkel
zaklatni  barátját,  aki  egy  idő  után  a  hamutartóba  hajította  a
cigarettáját, és felpattant a foteljából.

– Ne haragudj, de ma szétszórt vagyok kissé – mondta, és Frank
vállára  tette  a kezét.  –  Az embernek néha önmagával  is  meg kell
küzdenie.

– Jutta asszony ügyével kapcsolatosak a gondjaid?
– Csak közvetetten. Valójában Blandine von Tölz miatt kerültem

kutyaszorítóba.  Teljes szívemből szeretem, és tudom, hogy értékes
ember, aki életre szólóan megbízható társa lehetne egy magamfajta
férfinak, de… előbb még meg kell vívnom magammal ezt a harcot.

Frank eltűnődött a szavain.
– Sejtem, mire gondolsz. Von Tölz asszonynál jobb anyóst is el

tud magának képzelni az ember.



Heinz Diehl a levegőbe csapott az öklével.
– Ugyan már, miatta nem fájna a fejem. Blandine bátyja a sötét

pont.  Megrögzött  szerencsejátékos  vagy  még  annál  is  rosszabb,
ahogyan  von  Tübingen  úr  mondta  Jutta  asszonynak.  Attól  tartok,
tudom, mire gondolt.  Istennek hála, csak féltestvére a húgának, és
nem ugyanazt a nevet viselik. Mert Blandinéról semmi pénzért nem
mondanék le.

– Nem hiszem, hogy nehéz lenne örökre elválasztanod a fivérétől.
Igencsak fagyos a viszonyuk.

– Hála  az  égnek!  Későre  jár,  ideje  lepihennünk.  Mondd  csak,
beszéltél Jutta asszonnyal?

– Igen. Délelőtt tízre ígértem, hogy ott leszünk.
– Jól van. Akkor hát aludj jól. Frank!
– Jó éjszakát, Heinz!

VI.

Másnap délelőtt  a  két  barát  átlovagolt  a  kastélyba.  Pontban tíz
órakor érkeztek, de Jutta már türelmetlenül várta őket.

– Elmentek  a  rokonai,  nagyságos  asszony?  –  kérdezte  Heinz
Diehl.

– Igen,  doktor  úr.  Senki  nem  zavar  bennünket.  Csak  az  inas
tartózkodik az előcsarnokban, aki magukat beengedte. A személyzet
többi  tagja  az  alagsorban  dolgozik,  és  nem  is  jön  fel,  ha  nem
csengetek.

– Ezek  szerint  azonnal  elkezdhetjük  a  kastély  megtekintését.
Előtte még az inas füle hallatára elmondjuk, hogy ezért kerestük ma
fel. Jutta az előcsarnokba vezette az urakat.

– Roppant  kedves  öntől,  hogy  teljesíti  a  kérésünket,  és
megmutatja nekünk a kastélyt – mondta Heinz Diehl hangosan, hogy
az inas is hallhassa. – Nem okozunk túl nagy fáradságot a nagyságos
asszonynak?



– Egyáltalán  nem.  Friedrich,  maga addig intézkedjék,  hogy egy
óra múlva  tízóraival  kínálhassam az urakat az ebédlőben.  Addigra
valószínűleg  végzünk,  de  ha  nem,  akkor  is  jól  fog  esni  egy  kis
pihenő.

Az inas meghajolt,  és lesietett  az alagsorba.  Remek ötlet  volt a
vendégektől  ez  a  kastélylátogatás.  Így  legalább  egy órát  lazsálhat
odalent.

Jutta  először férje egykori  lakrészébe kísérte a két fiatalembert.
Több előkelően berendezett  helyiségen  haladtak  keresztül,  aztán  a
ház úrnője kulcsot  vett  elő  a  zsebéből,  és  kinyitotta  azt  a  mindig
lezárt szobát, amelyben von Tübingen élete utolsó éjszakáját töltötte.

– Kérem, nagyságos asszony, hagyjon magamra, amíg nem szólok
– mondta doktor Diehl.  – Rüdiger barátom majd elszórakoztatja a
szomszéd  szobában,  hogy  ne  érezze  túlságosan  lassúnak  az  idő
múlását.  Csak  arra  ügyeljenek,  legyenek  szívesek,  hogy  senki  ne
zavarhasson meg.

Heinz ezzel bement a néhai Malte von Tübingen hálószobájába, és
behúzta  maga  után  az  ajtót.  A  tágas  helyiséget  súlyos
mahagónibútorokkal  rendezték  be.  A hosszú és  széles  ágyat  a  két
ablak  között  helyezték  el.  Jobbra  tőle  éjjeliszekrény  állt.  Doktor
Diehl  először  ezt  vette  szemügyre.  Aztán  elhúzta  a  függönyt  és
kinyitotta  az  ablakot.  Ez  is  lenyúlt  majdnem  a  földig,  úgyhogy
kényelmesen kiléphetett rajta a teraszra. Odakint megállt, és benézett
a szobába. Az ágy mellett ott látta a karosszéket, amelyben Jutta von
Tübingent azon az éjszakán elnyomta az álom. Mi történhetett, amíg
ő aludt?

Heinz  Diehl  boltozatos  homloka  mögött  egymást  kergették  a
gondolatok.  Benyúlt  az  ablakon  át,  és  kényelmesen  elérte  az
éjjeliszekrényt  borító  márványlapot.  Elégedetten  bólintott,  és
ugyanazon az úton, amelyen kijött, visszalépett a szobába, hogy sorra
szemügyre  vegye  a  bútorokat.  Előbb  a  selyemtakaróval  borított
ágyat,  aztán  a  hatalmas  beépített  szekrényeket  és  a  nagy
mosdószekrényt,  ami  fölött  tükör  függött.  Az  ágy  végében  széles
dívány állt, előtte kis kerek asztal körül néhány szék. Az ágy fejrésze
fölött  függő  szép,  régi  falkárpit  a  bibliai  Józsefet  és  az  őt  eladó
testvéreit ábrázolta. A falakat több értékes olajfestmény is díszítette.



A  legnagyobbat,  egy  tájképet,  úgy  helyezték  el,  hogy  az  ágyban
fekvő jól láthassa. Az elhunyt bizonnyal sokszor elgyönyörködött a
műremekben.

Heinz  Diehl  azonban  nem  pazarolhatta  az  idejét  effajta
gondolatokra.  Helyükre  igazította  a  függönyöket,  aztán  lehasalt  a
padlóra.  Benézett  az  ágy  alá,  és  megállapította,  hogy  szögletes
lábakon  áll.  Felpattant,  és  megpróbálta  odébb  tolni  a  súlyos
bútordarabot. Ereje megfeszítésével is mindössze tíz centiméternyire
sikerült  elmozdítania  a  faltól,  de  ennyi  éppen  elég  volt.  Megint
lehasalt, és látta, hogy a széles lábak mögött vastagon összegyűlt a
por.  Az ágyat  évek  óta  nem húzhatták  el  a  faltól.  Felszedett  egy
keveset a porból, az ablaknál alaposan megvizsgálta, aztán kiszórta a
teraszra. Megkerülte az ágyat, és a másik lába mögül is összekaparta
a port. Szétterítette a tenyerén, és érezte, hogy egy aprócska, lencse
formájú, kemény tárgy bújik meg benne. Megtisztogatta, és most már
látta, hogy a tárgy nem más, mint egy simára csiszolt kristály.  Az
egyik oldalát finom gyöngyház lapocska borította, rajta egy picinyke,
kiterjesztett szárnyú, kék fecske. A rendkívül finom kidolgozású dísz
alsó fele a tengert, a felső a víztükör fölé feszülő égboltot mintázta.
A kristály szabad oldalán át, mintegy nagyítón keresztül, a tenger és
égbolt között lebegő fecskét lehetett megcsodálni.  Az aprócska, de
bizonnyal értékes műalkotás nagy valószínűséggel egy ékszer része
lehetett  valamikor.  Doktor  Diehl  sokáig nézegette,  aztán  bólintott,
mint  aki  megoldás  jutott.  Papírlapot  tépett  ki  a  jegyzetfüzetéből,
gondosan beletekerte és a mellényzsebébe dugta a kis kristálylencsét.
Helyére  tolta  az  ágyat,  és  a  párkányon  át  még  egyszer  kilépett  a
teraszra. Ugyanúgy benyúlt az ablakon, mint nem sokkal korábban és
az  éjjeliszekrényre  tette  a  kezét.  Kicsit  nyújtózkodott,  míg  a
mandzsettagombja kilátszott  a lakója ujja alól.  Lenézett  a gombra,
aztán a padlóra pillantott, oda, ahol az ágy állt, és nagyot sóhajtott.
Visszalépett  a szobába, és kinyitotta a szomszédos helyiségbe nyíló
ajtót. Frank Rüdiger és Jutta az ablaknál álldogált.

– Megkérhetem, hogy fáradjon át ide, nagyságos asszony?  Te is
bejöhetsz, Frank.

Mindketten teljesítették a kérését, és kérdőn néztek rá.



– Nagyságos asszony,  legyen szíves, foglaljon helyét  az  ágynál!
Lehetőleg pontosan úgy helyezkedjék el, ahogyan azon az éjszakán
ült. A karosszék ugyanitt állt?

Jutta az ágy középéhez tolta a széket.
– Itt volt – mondta és leült.
– Csukja be a szemét, kérem, aztán lassan számoljon el tízig, és

csak akkor nyissa ki megint!
Az özvegy engedelmesen  tette,  amire  kérték.  Amikor  felnézett,

doktor Diehlt sehol nem látta.
– Hová tűnt a barátja? – fordult értetlenül Frankhoz.
Heinz Diehl ebben a pillanatban visszajött az ablakon át.
– A teraszon voltam, nagyságos asszony, és onnan figyeltem önt.

Nem hallotta, hogy kiléptem?
– Nem.
Doktor  Diehl  nem  vett  tudomást  az  özvegy  és  Frank  Rüdiger

magyarázatot sürgető tekintetéről.
– Az éjjeliszekrény ugyanezen a helyen volt akkor is? – kérdezte.
– Igen.
– És hol állt a pohár bor, amit odaadott a férjének?
Jutta az éjjeliszekrény márványlapjára tette a kezét.
– Körülbelül itt.
– Más is volt még a szekrénykén?
– A tetején semmi.
Doktor  Diehl  bólintott,  aztán  elővette  a  zsebéből  a  begöngyölt

kristálylencsét.  Kicsomagolta  a  papírból,  de  nem mutatta  meg  az
özvegynek.

– Kérem,  üljön  le  még  egyszer  a  karosszékbe,  és  hunyja  le  a
szemét. Addig nem nyithatja ki, amíg nem szólok.

Jutta helyet foglalt, és csukott szemmel várt.
Heinz Diehl az ablakhoz lépett,  és közvetlenül az éjjeliszekrény

mellett leejtette a kis kristálylencsét, amely begurult az ágy alá.
A halk neszre felpattant az özvegy szeme, és ijedten nézett doktor

Diehlre.
– Különös! – mondta csendesen.



Heinz  Diehl  elégedetten  mosolygott.  Tudta,  hogy  Jutta  ezúttal
nem  tartja  majd  magát  az  utasításához,  és  hamarabb  kinyitja  a
szemét, mint engedélyt kapna rá.

– Mire  mondja,  hogy  különös,  nagyságos  asszony?  –  kérdezte
izgatottan.

– A neszre. Mitől származott?
– Ismerősnek találta?
– Igen. Ugyanezt a hangot hallottam akkor éjszaka.  Félálomban

voltam,  mégis  megőrizte  az  emlékezetem,  mintha  valamiért  nem
lenne szabad elfelejtenem.

Doktor Diehl fellélegzett.
– Szerencsére  nem feledte  el,  mert  az  őrangyala,  a  gondviselés

vagy a véletlen így akarta.
– Miféle zaj volt ez? – kérdezte az asszony ismét, az izgalomtól

holtsápadtan.
Heinz lehajolt,  kivette  az ágy alól a kristálylencsét,  a tenyerére

tette, és Jutta elé tartotta.
– Ismeri?
Az özvegy ámulva nézte az apró tárgyat.
– Nem. Sohasem láttam – mondta értetlenül –, de talán egy ékszer

darabja lehet.
Doktor Diehl bólintott.
– Magam is így vélem. Számunkra mindenképpen értékes lelet.
Jutta még mindig nem értett semmit.
– Hol találta, és mi köze ehhez az ügyhöz?
Heinz  gondosan  visszacsomagolta,  és  a  zsebébe  süllyesztette  a

lencsét.
– Ebben a szobában bukkantam rá. Igen sok köze van az ügyhöz,

ám erről majd később. Még egy kis türelmet kérek, de másik kérésem
is van önhöz.

– Mit kell tennem? – kérdezte Jutta megadó sóhaj kíséretében.
Doktor Diehl kedvesen megfogta a kezét.
– Ne  vegye  zokon,  hogy  egyelőre  nem terítem  ki  a  lapjaimat.

Ennek így  kell  lennie,  de  már  nem sokáig.  Most  pedig  szeretnék
körülnézni von Hall úr szobáiban. Teljesíthető a kérésem?



Jutta  elcsodálkozott,  Frank  Rüdiger  viszont  gyanakodva
összevonta  a  szemét.  Látszott  rajta,  hogy  kezdi  érteni  az
összefüggésekét.

– Semmi  akadálya,  hogy körülnézzen  von  Hall  úrnál,  de  miért
pont az ő szobái érdeklik, doktor úr? – kérdezte az özvegy.

Heinz elmosolyodott.
– Azt ígérte, hogy nem tesz fel kérdéseket, nagyságos asszony.
– Bocsásson meg!
– Ön  bocsássa  meg  nekem,  kérem,  hogy  udvariatlanul

bizonytalanságban hagyom.
– Nincs mit megbocsátanom. Akkor hát menjünk!
Doktor  Diehl  gondosan  becsukta  az  ablakot,  és  összehúzta  a

függönyt, mielőtt elhagyták a szobát.
Óvatosan  felmentek  az  emeletre,  de  szerencsére  a  személyzet

egyetlen tagjával sem találkoztak.
– Von  Hall  úr  lakrésze  három  egymásba  nyíló  szobából  áll  –

mondta Jutta, miután kinyitott egy ajtót. – Az első a dolgozószobája,
abból nyílik  a  háló,  mögötte  pedig az öltözőszoba helyezkedik el.
Nem szeretnék belépni ebbe a lakrészbe. Nem haragszik meg, doktor
úr, ha Rüdiger úrral inkább az előszobában maradok?

– Ellenkezőleg,  nagyságos  asszony,  szívesebben  megyek  be
egyedül. Ne aggódjék, nem hagyok magam után nyomokat. Higgye
el,  ha  nem  lenne  elkerülhetetlen,  soha  nem  kutatnék  mások
szobáiban.  A cél  azonban ezúttal  is  szentesíti  az  eszközt  – felelte
Heinz, aztán becsukódott mögötte az ajtó.

– Maga érti ezt? – kérdezte Jutta tágra nyílt szemmel Franktól.
A fiatalember mélyet sóhajtott.
– Igen, kezd lehullani  a hályog a szememről,  de nem szeretnék

bajt okozni, ezért inkább nem beszélek a sejtésemről. Most egyedül
az a fontos, hogy bebizonyosodjék az ön ártatlansága.

Az özvegy sápadt arcába lassan visszatért a vér.
– Szörnyű előérzetem van.
Frank megfogta a kezét.
– Erősnek kell lennie.
Jutta arcán halvány mosoly suhant át.



– Oly sokáig tartottam magam, hogy attól félek, a felszabadító hír
összeroppant majd.

A férfi gyengéd aggódással nézett rá.
– Kérem, ne beszéljen így. Nemsokára egészen más, sokkal szebb

lesz az élete.
– Soha nem tudom meghálálni, hogy ennyi mindent tesz értem.
– Az én szerepem, sajnos, igen csekély. A munka oroszlánrészét

doktor Diehl végzi.
– Őt  viszont  maga  hívta  ide,  ezért  hát  magának  kell  először

köszönetet  mondanom,  ha kiderül  az igazság.  Most először  érzem
úgy, hogy az ég meghallgatta az imáimat, és megtörténhet a csoda.
Amikor  az előbb behunyt  szemmel  ültem a férjem szobájában,  és
meghallottam  azt  a  különös  hangot,  valami  azt  súgta,  hogy
rábukkantam a labirintusból kivezető útra.

– Igen, egészen biztosan megtörténik a csoda – jelentette ki Frank
mély meggyőződéssel a hangjában. – Meglátja, minden jóra fordul.

– Aki nagyon sokáig élt árnyékban, az szinte már fél a napfénytől.
Maga nem tudhatja, miféle életem volt az utóbbi két évben. Előtte
sem nevezhettem irigylésre méltónak a sorsomat, de mindig találtam
valamit,  aminek örülhettem, ami jókedvre derített.  A férjem halála
óta  azonban  nem  volt  másban  részem,  mint  kiközösítésben  és
megvetésben.  A  saját  házamban  is  lesütött  szemmel  jártam,  mert
mindenki gyűlölettel, gyanakvással nézett rám. Akár egy megsebzett
állat, elbújtam a világ elől, és csak akkor merészkedtem elő megint,
amikor  maga  belépett  az  életembe.  Felébredt  a  büszkeségem,  és
kezembe vettem a házam irányítását. Meglepve kellett tapasztalnom,
hogy a személyzet egyáltalán nem olyan ellenséges velem, ahogyan
azt von Tölz asszony addig beállította.

– Az alkalmazottainak is be kellett látniuk, hogy egy olyan ember,
mint  ön,  nem követhetett  el  bűncselekményt.  Ezek a szemek nem
tudnak hazudni.

– Soha, de soha nem felejtem el, hogy hitt bennem – mondta az
özvegy csendesen.

Frank ismét megfogta a kezét, és mélyen a szemébe nézett.
– Akár  fény derül  az  igazságra,  akár  nem,  számomra  a  napnál

világosabb,  hogy ön ártatlan,  mert… Szeretem magát,  Jutta,  azóta



szeretem, hogy először megláttam. Nem akartam erről beszélni, amíg
doktor  Diehl  nem  végzett  a  nyomozással,  de  nem  tudok  tovább
hallgatást  parancsolni a szívemnek.  Szeretem, Jutta,  imádom,  és…
magának is szeretnie kell  engem. Az nem lehet,  hogy egy ennyire
őszinte és erős szerelem ne találjon viszonzásra. Ugye, remélhetek?
Történjék bármi, maga a feleségem lesz. Mondja, hogy igen!

Jutta  elsápadt  a  szenvedélyesen  ostromló  szavak  hallatán,  keze
reszketett a férfiéban.

– Ebben a percben csakis az igazság hagyhatja  el  az ajkamat –
felelte remegő hangon. – Igen, szeretem magát, Frank Rüdiger. Maga
az  első  és  az  utolsó  férfi,  aki  lángra  gyújtotta  a  szívemet.  Addig
azonban nem lehetek a felesége, amíg nem lesz ismét makulátlanul
tiszta  a  nevem.  Én  már  megtanultam  elviselni  a  szégyent  és  a
gyalázatot, ám azt nem viselném el, ha magának is osztoznia kellene
ebben a sorsban. Belepusztulnék a kínba, ha miattam csak egyszer is
le kellene sütnie a szemét.

Frank áhítatosan megcsókolta az imádott nő kezét.
– Egyenesen a  szemébe fogok nézni  mindenkinek,  mert  büszke

leszek arra, hogy ön lépdel az oldalamon. Mit törődünk mi másokkal,
Jutta?

Az asszony fájdalmas mosollyal megrázta a fejét.
– Csak  akkor  ébredünk  rá,  hogy  nagyon  is  adunk  az  emberek

véleményére,  amikor  el  kell  rejtőznünk  előlük  –  mondta.  –  Nem
engedhetem meg, hogy maga is boldogtalan legyen miattam. Bármi
is történjék, áldott legyen ezért az óráért! Akárhogy is alakuljon az
életem, legyek bár koldusszegény, a maga szerelme mindig büszkévé
és gazdaggá tesz majd.

A férfi esdeklő tekintettel nézett rá.
– Semmi, de semmi nem veheti rá, hogy a feleségem legyen, ha a

barátomnak  nem  sikerül  megtalálnia  von  Tübingen  gyilkosát?
Hagyná, hogy magányosan járjam az utamat, miközben ön után kiált
a szívem? – kérdezte felindultan.

Jutta megborzongott.
– Hallgasson! Kérem, hallgasson. Ne tegye még nehezebbé nekem

ezt  a döntést!  Nem lehet  másként.  Nem lehet  – ismételte  meg,  és
remegve a tenyerébe temette az arcát.



Frank gyengéden elhúzta a szeme elől a kezét.
– Nyugodjék meg, kérem. Ma ne beszéljünk erről többet! Várjuk

meg, mit derít ki doktor Diehl! Azt azonban tudnia kell, soha nem
adom fel a reményt, hogy egyszer az enyém lesz. Legalább a reményt
hagyja  meg  nekem!  Elmondhatatlanul  szeretem,  Jutta.  Őszintén
bevallom, ismeretségünk kezdetén bántott,  hogy más felesége volt,
méghozzá egy idős férfié. Gyötrődtem, szenvedtem, mégis szerettem.
Képzelheti, micsoda megkönnyebbülést éreztem, amikor megtudtam,
hogy  látszatházasságot  kötött  csupán.  Abban  a  percben  végképp
eldöntöttem, hogy nem mondok le magáról. Soha.

Az asszony kétségbeesetten összekulcsolta a kezét.
– Ne kínozzon! Így is minden erőmre és bátorságomra szükségem

lesz a lemondáshoz, ha a sors nem kegyelmez meg nekem.
A férfi megint csókot lehelt Jutta kezére.
– Meglátja,  kegyes  lesz  a  sors,  magához  is,  hozzám is.  Minket

senki és semmi nem választhat el többé.
Abba kellett hagyniuk a beszélgetést,  mert doktor Diehl kilépett

Norbert szobájából. Sápadt, izgatott arcán megfeszültek az izmok.
– Megy még ma vonat Münchenbe? – kérdezte.
– Igen, pontban déli tizenkettőkor – felelte Frank.
A barátja az órájára pillantott.
– Azt még elérem, ha most azonnal indulok az állomásra.
– Nem kell előbb átöltöznöd?
– Nem, mert akkor lekéshetem a vonatot.
– Mikor jössz vissza?
– Mikor indul az utolsó vonat Münchenből?
– Este kilenc körül.
– Valószínűleg azzal jövök. Elnézését kérem, nagyságos asszony,

de nem maradhatunk tovább.
Jutta  megijedt,  mert  nem értette,  miért  akar  doktor  Diehl  nagy

hirtelen Münchenbe utazni.
– Ne aggódjék! – sietett megnyugtatni Heinz. – Nagyon jól áll az

ügye. Talán már holnap fellebbenthetem a fátylat a rejtélyről. Még
egy kérdésemre feleljen, legyen szíves! Tudja, milyen méreg volt a
pohárban, amelyikből a férje utoljára ivott?



– Morfiummal  mérgezték  meg  –  válaszolta  az  asszony remegő
hangon.

Doktor Diehl bólintott.
– Értem.  Von  Tölz  asszonyék  egyébként  mikor  térnek  vissza

Münchenből?
– Ők is az utolsó vonattal jönnek.
– Majd kitalálok valamit,  ha találkozunk, s tudni akarják,  merre

jártam.  –  Heinz  megcsókolta  az  özvegy  kezét.  –  Viszontlátásra,
nagyságos asszony! Gyere, Frank, induljunk! Ki kell jönnöd velem
az állomásra, hogy hazavihesd a lovamat.

Frank is elköszönt Juttatól. Nem szólt, de a szeme többet mondott
minden szónál.

Az özvegy lekísérte az urakat a földszintre. Az inas elébük sietett,
és  jelentette,  hogy  felszolgálták  a  tízórait.  Amíg  elővezették  a
lovaikat,  a  vendégek állva  bekaptak  egy-két  falatot,  ittak  egy-egy
pohár bort, aztán nyeregbe szálltak.

– Ha addig nem hallunk egymásról, akkor holnap délután legyen a
szokott helyen! – mondta még Frank.

Jutta sokáig nézett az elvágtató férfiak után.
– Mennyei Atyám, segíts! – imádkozott csendesen, majd felsietett

a kisszalonjába, és összekulcsolt kézzel megállt Malte von Tübingen
arcmása  előtt.  –  Tudom,  hogy  nem  haragszol  rám,  mert
elajándékoztam  a  szívem.  Kérlek,  segíts,  hogy  az  övé  lehessek!
Szeretem  őt.  Szeretem  –  suttogta  a  képnek,  mintha  csak  élőhöz
beszélne.

Malte von Tübingen komoly,  jóságos szeme szelíden,  megértőn
nézett le rá.

Heinz  Diehl  és  Frank  Rüdiger  vágtában  tette  meg  az  utat  a
vasútállomásig.  Frank  égett  a  kíváncsiságtól,  de  semmit  nem
kérdezett, mert tudta, hogy a barátja úgysem válaszolna. Látta rajta,
hogy feszült  és nyugtalan,  s egész úton alig váltottak egy-két szót
egymással.

Az  állomásnál  Heinz  leugrott  a  nyeregből,  a  gyeplőt  odadobta
Franknak,  és  sietve  elment  jegyet  váltani.  A  barátja  kikötötte  a



lovakat, aztán a begördülő vonathoz kísérte Heinzet, aki kézfogással
köszönt el tőle.

– Ne  vedd  zokon  a  szótlanságomat,  de  túl  sok  minden  jár  a
fejemben – mondta. – Holnap mindent megtudsz és megértesz. Este
találkozunk. A viszontlátásra!

– Viszontlátásra, Heinz!
A  vonat  hamarosan  továbbindult.  Doktor  Diehl  kényelembe

helyezte magát a párnás ülésen, csukott szemmel hátrahajtotta a fejét,
és még egyszer végiggondolta az utolsó órában tapasztaltakat.

Norbert  von  Hall  szobájában  elsőként  az  íróasztalt  vette
szemügyre.  Természetesen  zárva  találta,  ám nemigen  akadt  olyan
zár,  amit  ő  ne  tudott  volna  kinyitni,  ha  a  nyomozás  érdeke  úgy
kívánta. Most is sok forgott kockán, s neki joga és kötelessége volt a
fellelt nyomot követni. Így hát pillanatnyi  tétovázás nélkül nekiállt
kinyitni  a fiókokat.  Az egyik  oldalsó rekeszben öt kis  ékszertokot
talált, amelyek nyomban felkeltették az érdeklődését. Az elsőben egy
szokatlan  alakú  gyönggyel  díszített  nyakkendőtű  bújt  meg,  a
másodikban  egy  garnitúra  briliáns  inggomb.  A  harmadik  tok,  a
zsebóráé, üres volt. Azt bizonyára magával vitte a gazdája. Az arany
karláncot, a negyedik tok tartalmát Heinz már látta Norberten.

Az ötödik ékszertartóból két, papírba göngyölt kézelőgomb került
elő. Heinznek egy pillanatra elakadt a lélegzete, amikor meglátta. Az
egyik  aranygombot  ugyanolyan  kis  kristálylencse  díszítette,  mint
amilyet  Malte  von  Tübincen  halálos  ágya  alatt  talált.  A  másikról
azonban hiányzott gyöngyház lapocskára dolgozott, tenger és égbolt
között lebegő fecskét ábrázoló apró kristály. Doktor Diehl elővette a
mellényzsebéből a kastélyban talált lencsét, ami tökéletesen beleillett
a kézelőgomb üres vájatába. – Szóval mégis – dünnyögte maga elé.

Megint zsebre dugta az ágy alól előkerült kristályt, és a gombot is
vissza  akarta  csomagolni,  de  megszokta,  hogy  mindig  mindent
alaposan megnézzen, s a tekintete megakadt a papíron. Félbetépett
vény  volt,  amelyről  csak  a  kiállító  orvos neve  hiányzott.  Doktor
Diehl gondosan feljegyezte a recepten szereplő adatokat: a sorszámát
és annak az ismert müncheni patikának a nevét, amelyik a felírt szert
kiadta.  A  kézelőgombokat  visszagöngyölte  a  vénybe,  betette  a



dobozkába, mindent helyére rakott az oldalrekeszben, és azt is meg
az íróasztalt is bezárta a tolvajkulcsával.

Nem kellett folytatnia a kutatást. Máris többet talált, mint remélte.
Még  egyszer  körülnézett  a  szobában,  és  a  kandalló  párkányán
felfedezett  egy  Blandinéról  készült  fényképet.  Odalépett  elé,  és
szomorúan a szeretett lány szemébe nézett.

– Szegény kis Blandine, bármennyire is fájni fog neked, ettől nem
kímélhetlek  meg.  Az igazságnak mindenképpen ki  kell  derülnie  –
mondta  fennhangon,  és  gyengéden  megsimogatta  a  fotót.  Aztán
megfordult, és elhagyta Norbert von Hall lakosztályát.

Most pedig itt ül a vonaton, és hamarosan a kezében lesz az utolsó
bizonyíték.  Attól  fogva  senki  sem  vonhatja  majd  kétségbe  Jutta
asszony ártalmatlanságát. Münchenben azonnal taxiba ült, és abba a
gyógyszertárba  vitette  magát,  amelyiknek  a  pecsétjét  a  félbetépett
vényen  látta.  Igazolta  magát,  a  gyógyszerész  pedig  készségesen
megmutatta neki a nyilvántartási naplót, amiből mindent megtudott,
ami érdekelte.

– Szabad efféle méregből ekkora adagot kiadni? – kérdezte aztán
a gyógyszertár vezetőjétől.

– Általában nem – felelte a patikus –, de rendkívüli esetben és a
kezelőorvos  határozott  rendelkezésére  igen.  Ilyenkor  különleges
jelzéssel  látja  el  a  vényt,  és  nekünk  csak  azt  kell  figyelembe
vennünk.

Doktor Diehl meghajtotta magát.
– Az erős dózisokhoz szokott betegek számára tehát nem halálos

ez a morfiumadag?
– Így igaz.
– És ha más veszi be? Például egy szívbeteg?
– Egy  egészséges  ember  számára  is  halálos  lenne,  egy

szívbetegről már nem is szólva.
– Nem is tartom fel tovább. Köszönöm a tájékoztatást.
– Bűnügyről van szó, doktor úr?
– Minden bizonnyal, de többet nem mondhatok.
Heinz  Diehl  az  órájára  pillantott,  miután  elhagyta  a  patikát.

Hamarabb végzett,  mint  tervezte,  úgyhogy korábbi  vonattal  mehet



vissza.  Így legalább  nem kell  Blandine  rokonaival  együtt  utaznia,
amit egy cseppet sem bánt.

Egyenesen a pályaudvarra ment, ivott egy csésze kávét, evett egy
szendvicset,  és  az  első  vonattal  visszautazott  Griesbachba.  Kocsi
nem várta, úgyhogy gyalog tette meg az utat a kastélyig. Bejelentette
magát Juttánál, aki nyugtalanul sietett elébe.

– Mi történt, doktor úr?
– Semmi különös, nagyságos asszony. Hamarabb visszajöhettem,

mint  terveztem,  így  hát  a  barátom nem küldhetett  értem kocsit  a
vasútállomásra. Nem szeretnék egészen Obergriesbachig kutyagolni,
ezért  arra  kérem,  hogy bocsásson rendelkezésemre  egy  kocsit,  ha
lehet.

– Természetesen, doktor úr. Azonnal intézkedem.
Jutta megparancsolta, hogy fogják be a lovakat, majd ennivalóval

és frissítővel kínálta a fiatalembert.
– Köszönöm,  de  sem  éhes,  sem  szomjas  nem  vagyok,  és

mihamarabb Obergriesbachba szeretnék érni. Ám mielőtt elindulok,
mondanék önnek valamit, aminek örülni fog.

Az özvegy fürkészőn nézett a vendégre.
– Mi lenne az? – kérdezte bizonytalan félelemmel a hangjában.
– Át kellett volna engednem Frank barátomnak a bejelentés jogát,

de  nem  szeretném,  ha  önnek  még  tovább  kellene  aggódnia,
nagyságos asszony. Ma éjszaka már nyugodtan alhat. Az ártatlansága
bizonyítást nyert. Megtaláltam a férje gyilkosát.

Jutta holtsápadt lett, és megtántorodott, de a férfi sietve megfogta
a karját, és leültette egy fotelba.

– Igaz ez? Nem álmodom? – kérdezte az asszony remegő hangon.
– Igen, igaz. Hamarosan mindenre fény derül. Ma nem mondhatok

többet,  és  erről  is  hallgasson,  kérem,  amíg  megteszem  az  utolsó
szükséges lépést.

Jutta  minden  ízében  reszketett.  Hálásan  és  megrendülten
megszorította a fiatalember kezét. A beszédhez még nem volt ereje.

Doktor Diehl megindultan nézett le rá.
– Üzen valamit a barátomnak? – kérdezte.
Az asszony nagy nehezen erőt vett magán.



– Mondja meg neki… Mégsem, ne mondjon semmit! Nincs arra
szó, amit most érzek – felelte zaklatottan.

A férfi megcsókolta Jutta kezét. Számára megváltás lesz az, amit
kiderített.  De miként  fogadja majd  Blandine az igazság napfényre
kerülését?

– Mennem kell – mondta, miután mélyet sóhajtott. – Még egyszer
a legszigorúbb titoktartásra kérem, nagyságos asszony.

Az özvegy ismét, megragadta Heinz kezét.
– Most  nem tudok köszönetet  mondani  magának… Kicsordul  a

szívem… én… én… – Nem tudta befejezni a mondatot. Hátrahajtotta
a fejét, és lehunyt szemmel hallgatott.

– Nyugodjék meg, nagyságos asszony! Kis ideig még erősnek kell
lennie. Senki nem veheti észre, még von Tölz kisasszony sem, hogy
történt valami. Engedelmével, most elköszönök és sietek, hogy Frank
barátommal is megosszam az örömhírt.

Jutta  némán  biccentett.  Nem  mert  felállni,  félt,  hogy  reszkető
térde  felmondja  a  szolgálatot.  Miután  magára  maradt,  szívére
szorította  a  kezét,  érezte,  hogy  majd’  szétveti  az  öröm.  Frankra
gondolt,  és  ujjongott  a  lelke.  Micsoda  megkönnyebbülés  lesz
számára, ha értesül a jó hírről. Nincs többé akadály, ami elválasztaná
őket. Megszabadult az átoktól, amely sötét árnyékot vetett az életére.
Most már boldog menyasszonyként gondolhat rá! Eltűntek az árnyak.
Megtörtént a csoda.

Megint ember lehet az emberek között,  és büszkén, emelt fővel
járhat  Frank Rüdiger  oldalán.  Ne törj  össze,  szív,  ne törj  össze  a
boldogság súlya alatt!

Jutta  soha  nem  felejtette  el  ezt  az  órát,  amely  megváltotta
szenvedéseitől.  De  aztán  erőt  vett  magán.  A  rokonai  hamarosan
megérkeznek,  és  neki  nyugodtnak  kell  mutatkoznia.  Senki,  még
Blandine sem veheti észre, hogy felszabadult és olyan boldog, mint
még soha életében.

Doktor  Diehl  gondolataiba  mélyedve  tette  meg  az  utat
Obergriesbachig. Frank elámult, amikor meglátta.

– Te már itt? – kérdezte.



– Úgy bizony. Elértem a korábbi vonatot, s mivel gyalogolni lusta
voltam,  megkértem  Jutta  asszonyt,  hogy  bocsásson  a
rendelkezésemre egy kocsit.

A két fiatalember bement a házba.
– Éppen  elkészült  a  vacsora.  Jó,  hogy megjöttél,  mert  nemigen

akaródzott  nélküled ennem. Nem is tudom, hogy viselem  majd az
egyedüllétet, ha elutazok.

Heinz elmosolyodott.
– Nem  kell  sokáig  magányosan  élned.  Hamarosan  asszonyt

hozhatsz a házhoz.
Frank a fejét ingatta.
– Jutta ma közölte velem, hogy nem lesz a feleségem, amíg meg

nem találják Malte von Tübihgen gyilkosát.
– Nocsak, megkérted a kezét?
– Igen, Heinz. Nem tudtam féken tartani az érzéseimet, miközben

ma délelőtt von Hall lakosztályának az előszobájában rád vártunk.
Doktor Diehl bólintott.
– Jól tetted, Frank. Együnk, aztán beszélni szeretnék veled.
Mindketten  legyűrtek  néhány  falatot,  de  étvágya  egyikük sem

volt. A szokottnál hamarabb végeztek a vacsorával, aztán átmentek a
dohányzószalonba,  ami  tökéletes  mása  volt  Frank  borneói
szobájának. A szőnyegek, bútorok mind a távoli keletről kerültek ide.
A falakon fegyverek és prémek függtek. Egy asztalon több értékes
ritkaság  mellett  hatalmas  elefántagyar  feküdt.  A  széles,  majdnem
négyzet  alakú dívány fölé  lándzsák tartottak tarka baldachint.  Egy
bajor udvarházban meglepő volt ez a szoba, de igen kényelmesen el
lehetett benne üldögélni.

Frank cigarettát és gyufát tolt a barátja elé, ő pedig vele szemben
foglalt  helyet  egy fotelban.  Doktor  Diehl  félig  ült,  félig  feküdt  a
díványon. Egy darabig csendben fújták a füstöt, aztán Heinz végre
beszélni kezdett.

– Nem akarlak tovább kínozni, Frank. Tudom, ki és hogyan tette a
portóiba a morfiumot.

Az ifjú Rüdiger felugrott ültéből, és a barátja elé lépett.
– Ilyen hamar sikerült bizonyítékokat szerezned?



– Igen.  Segítségemre  sietett  a  véletlen.  Tudd  meg  hát,  hogy
Norbert von Hall a gyilkos!

Frank mélyet sóhajtott.
– Gondoltam.
– Gyanakodtál rá?
– Igen, amióta ma körül akartál nézni a szobáiban.
Doktor Diehl bólintott.
– Ülj  vissza,  öregem!  Elmerevedik  a  nyakam,  ha  innen  kell

felnéznem rád.
A barátja engedelmesen elfoglalta korábbi helyét a fotelban.
– Már majdnem biztos voltam a dolgomban, amikor beléptem von

Hall  lakosztályába  –  folytatta  Heinz.  –  A  gyilkosság  tárgyában
vizsgálódó  urak  annak  idején  igencsak  hanyag  munkát  végeztek.
Számos  körülményt  figyelmen  kívül  hagytak,  én  viszont  nem,  és
mára végeztem a nyomozással.  Mégsem örülök a sikernek, mert a
bűnös, akit lelepleztem, nem mást, mint Blandine bátyja.

Frank szemlátomást megdöbbent.
– Önző örömömben erre nem is gondoltam. Mi lesz most veled és

von Tölz kisasszonnyal?
Heinz Diehl gondterhelten végigsimított a homlokán.
– Ugyanúgy érzek iránta, mint eddig, elvégre nem felel a bátyja

tetteiért.  Szerencsére  más  fából  faragták  őket.  Azt  viszont  nem
tudom, feleségül  jön-e hozzám azután,  hogy lebuktattam a fivérét.
Remélem, ugyanolyan erős lesz a szerelme,  amilyen az enyém, és
hozzám hasonlóan ő is túlteszi magát azon, hogy egy gyilkos húga.

Frank előrehajolt ültében, és a barátja térdére tette a kezét.
– Így kétszeresen is hálás vagyok neked azért, hogy kiderítetted az

igazságot.
Heinz szomorúan elmosolyodott.
– Nem  tehettem  másként,  miután  elvállaltam  az  ügyet.

Blandinénak azonban soha nem szabad megtudnia, hogy ő  terelte  a
bátyjára a gyanúmat.

– Hogyhogy?
Doktor Diehl elgondolkodva a távolba révedt.
– Blandine  fél  valamitől,  aminek  maga  sem  tud  nevet  adni  –

válaszolta. – Szenved, mert tudat alatt bűnösnek tartja a testvérét, és



nem képes megszabadulni ettől a félelemtől.  Éreztem, láttam, hogy
szorong, és meg akartam tudni az okát. Eközben ébredt fel bennem a
gyanú, hogy Norbert von Hall gyilkolhatta meg a nagybátyját.

– Most már biztos vagy abban, hogy ő tette?
– Minden  kétséget  kizáróan.  A  bizonyítékok  megszerzésében

ugyancsak Blandine volt a segítségemre. Mit sem sejtve  elmesélte,
hogy aznap, amikor Malte von Tübingen hazatért a gyógyüdülésből,
ők ugyan elindultak Münchenbe, de már az első állomáson leszálltak
a vonatról. Von Tölz asszony,  akit megviselt  unokafivére tervezett
házasságának  a  híre,  rosszul  lett,  és  nem  folytathatták  az  utat.
Blandine azt is elárulta, hogy Norbert egész éjszaka nem aludt. Ezért
mentem el minap a szomszéd faluba. Megállapítottam, hogy gyalog
bő másfél óra alatt el lehet jutni innen oda, avagy fordítva. Norbert
von  Hall  tehát,  miközben  a  húga  az  anyjukat  ápolta,  éjfélig
kényelmesen megtehette az utat az untergriesbachi kastélyba, két óra
tájt pedig megint a fogadóban lehetett. A szolga emlékezett rá és az
időpontra is, amikor beengedte. Neki ugyan azt mondta Von Hall úr,
hogy  a  lugasban  üldögélve  elszenderedett.  De  nem  szeretnélek  a
bizonyítás  minden  részletével  untatni,  inkább  azt  mondom  el
röviden, mire jutottam. Csak tölts nekem előtte még egy korty bort!

Frank teljesítette a kérést. Heinz kiürítette a poharat, aztán letette
az asztalra.

– Norbert  von Hall  tehát  úgy tudta,  hogy a nagybátyjának csak
másnap lesz az esküvője. Ha a bácsi nem éli meg az esketés óráját,
okoskodott, az övék lesz a gazdag örökség. Kedvező jelnek hihette,
hogy az anyja rosszulléte miatt csak a szomszéd faluig jutottak. Itt
közbe  kell  szúrnom,  hogy  elég  hamar  kinyomoztam,  mire
gondolhatott  Malte  von  Tübingen,  amikor  azt  mondta  Jutta
asszonynak, hogy az unokaöccse megrögzött szerencsejátékos, vagy
talán még rosszabb. Norbert morfinista, és azon a végzetes napon is
volt nála szer. Méghozzá annyi, amennyi bőven elég ahhoz, hogy egy
szívbeteg  embert  a  túlvilágra  lehessen  küldeni  vele.  Nem  tudott
ellenállni a kísértésnek, és éjszaka, az anyja és a húga tudta nélkül
visszagyalogolt Untergriesbachba. A vacsorát még együtt költötte el
a  testvérével  a  kis  fogadóban,  aztán  elköszönt  tőle,  és  senki  nem
látta, amíg a szolga kettő körül beengedte a házba.



Heinz cigarettára gyújtott, és mélyen leszívta a füstöt.
– A kastélyban jól kiismerte magát – folytatta aztán – és tudta, hol

találja  a  nagybátyja  hálószobáját.  A  park  kerítése  számára  nem
jelentett  akadályt.  Könnyedén  átmászott  rajta,  majd  a  parkon át  a
teraszig  osont.  A  házban  már  csend  volt, és  a  személyzet  is
nyugovóra  tért.  Tudta,  hogy Malte  von Tübingen nyitott  ablaknál
alszik, az ágya mellett pedig mindig odakészítve áll egy pohárka édes
bor,  hogy  megihassa,  ha  éjszaka  felébred.  A  teraszról  észrevette,
hogy a nagybátyja szobájában még ég a villany. Óvatosan közelebb
ment, és látta, hogy Jutta asszony ott ül von Tübingen ágya mellett.
Alighanem felháborította,  hogy a  menyasszony éjnek évadján  egy
szobában  tartózkodik  a  jövendőbelijével,  elvégre  ő  még  abban  a
hiszemben volt, hogy csak másnap tartják meg az esküvőt. Ha nem
így gondolja, nem követi el a gyilkosságot, aminek így már semmi
értelme nem volt. Kifigyelte tehát, hogy Jutta asszony elszunnyadt a
karosszékben, és a teli borospohár még ott van az éjjeliszekrényen.
Az  ablakból  azt  is  láthatta,  hogy  Malte  von  Tübingen  ugyancsak
alszik  az  ágyában,  elővette  a  magával  hozott  mérget,  benyúlt  a
nyitott  ablakon,  és  nesztelenül  a  borba  szórta.  Közben  egyetlen
pillanatra sem vette le a szemét Jutta asszonyról. Talán éppen ezért
kerülte  el  a figyelmét,  hogy a kézelőgombjából  kiesett  az  az apró
kristálylencse,  amit  a  minap  a  jelenlétedben  megmutattam  von
Tübingen asszonynak. Akkor pottyanhatott a földre, amikor von Hall
visszahúzta a kezét, és hangtalanul ellépett az ablaktól. Ekkor ébredt
fel  Jutta  asszony,  aki  nem  aludhatott  nagyon  mélyen.  Érzékeny
emberek  alvás  közben  is  nyugtalanok  és  idegesek  lesznek,  ha
meredten nézik őket. Meghallotta a halk zajt, amit a padlón guruló
lencse okozott. Az ágy és a fal között találtam meg, a két év alatt
összegyűlt por alatt. A súlyos bútordarabot igen nehéz elmozdítani,
és  sem  takarításkor  nem  tolták  odébb,  sem  pedig  a  gyilkosság
ügyében nyomozó urak nem vették maguknak ehhez a fáradságot.

– Te  viszont,  istennek  hála,  mindenkinél  alaposabb  voltál  –
jegyezte meg Frank.

– Igen.  Jutta  asszony  említette,  hogy  bizonytalan  eredetű  zaj
ébresztette  fel.  Szerencsém volt,  mert  nemigen  reméltem,  hogy  a
rendszerető  személyzet  otthagyja  nekem  a  bizonyítékot.  De



haladjunk  tovább!  Nyilván  emlékszel,  hogy  Jutta  asszony  azt
mondta, különös félelem lett úrrá rajta, amikor becsukta az ablakot.
Alighanem a sötét  teraszon rejtőzködő Norbert  von Hall  tekintetét
érezte meg. Már akkor azt gondoltam, hogy csakis abban az időben
kerülhetett a pohárba a méreg, amikor von Tübingen asszony aludt,
méghozzá az ablakon keresztül csempészték be.

– Elsőre  telibe  találtál!  Csak  csodálni  tudlak  –  mondta  Frank
Rüdiger elismerően.

Heinz Diehl legyintéssel hárította el a dicséretet.
– Körülnéztem  von  Hall  lakosztályában,  és  az  íróasztalában

megtaláltam  a  kézelőgombjait.  Az  egyikből  hiányzott  a  fecskét
ábrázoló  kis  kristálylencse.  Egyértelműen  bebizonyosodott  tehát,
hogy  Norbert  von  Hall  akkor  éjjel  ott  járt  a  nagybátyja  nyitott
ablakánál.  És  nemcsak  ez  az  egy  döntő  bizonyíték  került  elő  az
íróasztalából. Minden bűnöző elkövet egy hibát, ami később végzetes
lesz  rá.  Norbert  von  Hall  a  használhatatlanná  vált  kézelőgombot
meggondolatlanul egy orvosi vénybe göngyölte, amelyen tekintélyes
adag morfiumot írtak fel neki. A recepten megtaláltam a szert kiadó
gyógyszertár  pecsétjét.  Beigazolódott  a  gyanúm,  hogy  von  Hall
morfinista.  Felkerestem  a  müncheni  patikát,  és  megtudtam,  hogy
rendszeresen váltott be náluk hasonló vényeket. Utoljára a gyilkosság
előtt  néhány  nappal  járt  ott,  következésképpen  rendelkezett  a
szükséges  adag  porral.  Ez  vitte  a  kísértésbe.  Annak  idején  nem
terelődött rá a gyanú, mert a rendőrség abban a hiszemben volt, hogy
Tölzné  és  gyermekei  a  gyilkosság  időpontjában  Münchenben
tartózkodtak.

– Fel kívánod használni az ellene szóló bizonyítékokat?
Heinz Diehl bólintott.
– Nem tehetek  mást.  Egyértelműen  ki  kell  derülnie,  hogy Jutta

asszony ártatlan. A mikéntről majd később beszélünk. Legelőbb von
Hallnak kell beismerő vallomást tennie. Addig nem nyugszom, amíg
az nem lesz a kezemben. Aztán, kizárólag Blandine érdekében, mert
őt erőm szerint kímélni kívánom, talán lehetőséget adok a bátyjának
arra,  hogy  kivonja  magát  az  igazságszolgáltatás  alól.  A
küldetésemnek Jutta asszony felmentése volt a célja, és nem az, hogy
a valódi gyilkost kiszolgáltassam a törvénynek.



Frank Rüdiger bólintott.
– Értelek.  Jutta  asszony  ártatlanságát  azonban  csak  úgy

bizonyíthatjuk be, ha mindenki megtudja, ki ölte meg a férjét.
– Így igaz.
– Hogyan köszönjem meg, amit tettél, Heinz?
– Sehogyan.  Kizárólag  az  vezetett,  hogy kiderüljön  az  igazság.

Fizetségre vagy hálára nem tartok igényt.  Nekem elég,  hogy Jutta
asszony megszabadul az igaztalan gyanúsítástól. Nagyobb lenne az
örömem, ha nem kellene Blandinéra gondolnom. Istennek hála, von
Hall  csak a féltestvére,  és  nem ugyanazt  a  nevet  viselik.  Szegény
kislány  ennek  ellenére  nehéz  órákat  fog  átélni,  amitől  nem
kímélhetem meg, bármennyire is szeretném.

A  két barát még sokáig beszélgetett.  Doktor Diehl a nyomozás
részleteiről  is  beszámolt,  s  abban  állapodtak  meg,  hogy  másnap
délelőtt átmegy Untergriesbachba, és  Norbert von Hall elébe tárja a
bizonyítékait.

– Szerencsésebb  lenne,  ha  a  hölgyek  nem  tartózkodnának  a
kastélyban, de hogyan távolíthatnánk el őket? – kérdezte.

Frank elgondolkodott, aztán a homlokára csapott.
– Kitaláltam!  Reggel  küldöncöt  menesztek  Jutta  asszonyhoz,  és

levélben  megkérem,  hogy Tölz  asszonnyal  meg  a  lányával  együtt
haladéktalanul  jöjjön  át  hozzám,  mert  reménytelenül  elakadtam  a
vasárnapi kis ünnepség előkészítésében.

– Nagyszerű! – bólintott doktor Diehl. – Amíg ők itt lesznek, én
mindent elintézek odaát.

Frank nyugtalan pillantást vetett a barátjára.
– Nem lenne mégis jobb, ha elkísérnélek? Veszélyes lehet egyedül

találkoznod azzal az emberrel.
– Ne  aggódj,  egyedül  is  elbánok  vele.  Egyébként  már  tegnap

sürgönyöztem  az  egyik  emberemnek,  aki  hasonló  esetekben  a
segítségemre  szokott  lenni.  Roppant  megbízható,  úgyhogy
valószínűleg  már  ma  megérkezik  Griesbachba,  és  ártalmatlan
turistaként  megszáll  a  Vörös  Oroszlánban.  Reggel,  mielőtt  a
kastélyba  mennék,  beugrom a  fogadóba,  és  megnézem,  itt  van-e.
Láthatod, nélküled is rendben lesz minden. Maradj szépen itthon, és



fogadd a  hölgyeket!  Addig  semmiképpen  ne  ereszd  el  őket,  amíg
vissza nem jöttem.

– Így lesz.
– Ma,  amikor  kocsit  kértem tőle,  elmondtam Jutta  asszonynak,

hogy sikerült  bebizonyítanom az ártatlanságát,  mert  megtaláltam a
valódi gyilkost.

Frank kihúzta magát ültében.
– Szóval már tudja?
– Azt nem, hogy ki a gyilkos. Ezt is csak azért árultam el, hogy

nyugodtan alhasson.
– Hogyan fogadta a hírt?
– Mélységesen  felkavarta,  és  megszólalni  is  alig  bírt.

Megkérdeztem, üzen-e neked valamit, mert úgy gondoltam, szívesen
osztozna veled az örömben.

– Mit felelt? – kérdezte Frank izgatottan.
– „Mondja meg neki… Mégsem, ne mondjon semmit! Nincs arra

szó, amit most érzek…” Szó szerint ezt válaszolta.
Az ifjú Rüdigernek felragyogott a szeme.
– Irigyellek, hogy te közölhetted vele a megváltó hírt.
Heinz Diehl arcán mosoly suhant át.
– Tudom, és át is engedtem volna neked a jogot, de nem akartam,

hogy  Jutta  asszonynak  tovább  kelljen  gyötrődnie.  Rendkívül
nyugtalan volt tegnap.

– Igen,  mert  érezte,  hogy valami  történik.  Milyen könnyű lehet
most a szíve! Ha láttad volna a kétségbeesését, amikor a gyerekek ott
az erdőben a gúnynevét kiáltozták, amit az a gazember ragasztott rá,
akkor mérhetnéd csak fel igazán, milyen óriási szolgálatot tettél neki.
Mérhetetlenül sokat kellett szenvednie.

– A szerelmed majd mindenért kárpótolja.
– Remélem, így lesz, Heinz. Nem értem, miként tűrhette von Hall,

hogy egy ártatlan nő vezekeljen az ő bűne miatt? Miféle ember az
ilyen?

– Velejéig romlott. És eközben szerelmes Jutta asszonyba.
Frank felháborodottan felugrott.
– Az nem lehet! – kiáltotta.



– Hidd  el,  hogy  szereti.  A  maga  módján  persze,  tisztátalan
szenvedéllyel.  Figyeltem,  amikor  Jutta  asszony veled  beszélgetett.
Féltékenység  lobogott  a  szemében,  amikor  pedig  von  Tübingem
asszony téged választott lovaglótanárának, egyenesen gyűlölködő lett
a  tekintete.  Amennyi  érzelem még  az  ő  morfium gyötörte  testébe
szorult, az mind-mind Jutta asszonyé.

– Mégis hagyta, hogy évekig szenvedjen.
– Mert  szánalmasan  gyáva.  Most  pedig  ideje,  hogy  nyugovóra

térjünk, Frank. Nehéz nap előtt állunk. Jó éjszakát!
– Jó éjszakát, Heinz! Álmodj szépeket a babéraidon!
– Bárcsak ne lenne olyan tövises ez a babérkoszorú!

VII.

Jutta  csak futólag üdvözölte  Münchenből  hazaérkezett  rokonait,
aztán visszavonult a szobájába. Blandine azonban bement hozzá, és
elmesélte,  hogy  kérésére  megrendelte  a  lovaglóruhát.  Barátnője
kedvesen megköszönte  a  fáradozásait,  de úgy tett,  mintha  nagyon
kimerült lenne, és a lány nemsokára magára hagyta.

Juttát  bántotta,  hogy  be  kell  csapnia  Blandinét.  Szívesen
megosztotta volna vele az örömét, de tartania kellett magát a doktor
Diehlnek  tett  ígéretéhez.  Másnap  reggelre  megint  ura  volt
önmagának,  csak  a  szeme csillogott  egészen más  fényben,  sokkal
szebben, mint eddig.

Ez Norbert figyelmét sem kerülte el, miközben együtt reggelizett
a  három  hölggyel.  Még  az  asztalnál  ültek,  amikor  futár  érkezett
Obergriesbachből.  Von  Hall  féltékeny  szemmel  leste  Juttát,  aki
pirulva nyitotta ki Frank Rüdiger levelét,  amelyre küldője azonnali
választ kért.

„Igen Tisztelt  Nagyságos  Asszony!  Ne vegye  zokon,  hogy  e
korai órán kéréssel vagyok a terhére. Szerencsétlen, gyámoltalan
agglegény  lévén  nem  boldogulok  a  vasárnapra  tervezett  kis
ünnepség előkészítésével.  Nem akarok  csúfos  kudarcot  vallani,



ezért  szeretném kikérni  az Ön és a tisztelt  nagynénje tanácsát.
Tegye meg nekem, Nagyságos Asszony, hogy von Tölz asszony és
a  leánya  kíséretében  átjön  hozzám  délelőtt  egy  órácskára.
Legyenek olyan jók, és segítsenek ki szorult helyzetemből! Kérem,
üzenje meg a küldöncömmel, mikorra számíthatok az érkezésükre.
Tisztelettel ajánlom magam, és kérem, tolmácsolja a hölgyeknek
is odaadó üdvözletemet.

Frank Rüdiger”

Az özvegy elgondolkodva  nézegette  az  írást.  Valami  azt  súgta
neki,  hogy a  sorok mögött  több bújik meg,  mint  amennyit  a  leírt
szavak,  mondanak.  Frank  Rüdiger  közel  nem  olyan  gyámoltalan,
mint amilyennek beállítja magát. Bizonyára alapos okkal hívja őket
Obergriesbachba, úgyhogy mindenképpen teljesítenie kell a kérését.
Ártalmatlan mosollyal átnyújtotta a levelet Tölznének, aki egy ideje
már gyanakodva figyelte.

– Kérem,  Herta  néni,  olvassa  el  Rüdiger  úr  levelét,  és  mondja
meg, mit gondol róla.

Tölzné nem talált kifogásolnivalót a birtokszomszéd kérésében.
– Az agglegények néha igencsak ügyefogyottak – jegyezte meg,

és egyetértően bólintott. – Természetesen segítenünk kell rajta.
Az özvegy Blandinénak is odaadta a levelet.
– Velünk tartasz?
– Igen  –  felelte  a  lány  abban  a  reményben,  hogy  találkozhat

doktor Diehllel.
– Mikor menjünk át?
– Mondjuk,  tizenegykor,  hogy  ebédre  visszaérjünk  –  felelte

Tölzné.
Útnak indították a küldöncöt, aztán a hölgyek készülődni kezdtek.

Jutta  nyugtalanul  találgatta  magában,  mit  jelenthet  Frank  Rüdiger
különös kérése.  Blandine is izgatott  volt,  mert  nem tudhatta,  hogy
doktor Diehl nem lesz ott Obergriesbachban.

Von Hall kikísérte a hölgyeket, és előzékenyen felsegítette őket a
kocsira.

– Kilovagolsz a földekre, Norbert? – kérdezte az anyja.
– Nem, mama. A könyvelést kell átnéznem.



– Jó  ideje  sápadt  és  levert  vagy,  fiam.  Így  napfényben  még
feltűnőbb, milyen beesett az arcod.

Norbert sietve félrefordult.
– Ugyan már, mama! Nem vagyok társasági hölgy, akinek mindig

jól kell mutatnia – próbálta meg tréfával elütni a dolgot.
– Én akkor is aggódom miattad. Fáj valamid?
A fiatalember elgyötört pillantást vetett Juttára.
– Tudod, te, mi fáj nekem, mama – válaszolta rekedten.
Tölzné gyengéden megsimogatta a fia fejét.
– Szegény gyermekem! – mondta együtt érzően, és szemrehányón

nézett az özvegyre.
Egyedül őt okolta Norbert gyötrődéséért. Azt hitte, a boldogtalan

szerelem emészti.  Nem sejtette,  hogy más oka is van annak, hogy
ilyen nyomorult állapotban van a fia!

Norbert  sokáig  nézett  a  távolodó  kocsi  után.  Még  mindig  a
fülében  csengtek  az  édesanyja  szavai.  Szegény  gyermekének
nevezte. Tudja-e, sejti-e, milyen szánalmas, szerencsétlen a fia?

Megfordult,  és  lassú,  fáradt  léptekkel  bement  a  házba.  A
szobájában lerogyott egy fotelba, és üres tekintettel meredt maga elé.
Napról napra erősebb vágy gyötörte amúgy is elkínzott testét. Majd
eszét vette a féltékenység, amikor Juttával elindult a kocsi. Érezte,
tudta, hogy a gyönyörű özvegy szereti Frank Rüdigert, és a szerelme
viszonzásra  talált.  Semmi  nem  választja  el  őket,  egyedül  Jutta
becsületszava. Nem mehet férjhez, amíg meg nem találják Malte von
Tübingen gyilkosát.

Kirázta  a  hideg,  amikor  idáig  jutott  gondolatban,  és  rémülten
körülnézett.  Borzalmas,  hogy  nem menekülhet  el  ebből a  házból,
ahol szüntelenül kísértik az emlékek…

Összerezzent, amikor halkan kopogtattak, és úgy meredt az ajtóra,
mintha kísértetet látna. Össze kellett szednie magát, mielőtt válaszolt.

– Szabad!
A  belépő  inas  előírásosan  jelentette,  hogy  doktor  Diehl  óhajt

beszélni a nagyságos úrral.
– Doktor Diehl? Jól van, kéretem.
Az  inas  távozott,  és  hamarosan  belépett  Heinz  Diehl.  Norbert

felállt, és elébe sietett.



– Bizonyára a hölgyekért jött, doktor úr, de ők úgy tíz perce már
elindultak Untergriesbachba. Nem találkoztak útközben?

Heinz Diehl rezzenéstelen nyugalommal nézett von Hall szemébe.
– Nem a  hölgyekért  jöttem,  és  találkozni  sem akartam velük –

válaszolta.  –  Szerencsés  körülmény,  hogy  nincsenek  idehaza,  én
ugyanis önnel kívánok beszélni.

Norbert  megrökönyödve nézett  rá. Aztán eszébe jutott,  hogy az
anyja  szerint  doktor Diehl élénk érdeklődést  mutat  Blandine iránt.
Ezzel függene össze a látogatása? Udvariasan egy fotelra mutatott.

– Foglaljon helyet, doktor úr! Hallgatom.
– Rendben van,  ülve  is  elintézhetjük  az  ügyet  –  mondta  Heinz

komolyan.
– Kíváncsivá  tett  –  jegyezte  meg  von  Hall,  és  ő  is  leült  a

látogatóval szemközt.
A feje  fölött,  a  kandalló  párkányán  ott  állt  Blandine  fényképe.

Heinz  Diehl  aggódó  pillantást  vetett  rá.  „Igaza  volt  a  mamának,
valóban a húgom miatt jött ide” – gondolta Norbert,  aki követte a
vendég tekintetét. Keresztbe vetette a lábát, a fotel karfájára fektette
a kezét, és kényelmesen hátradőlt.

Doktor Diehl levette a szemét Blandine fényképéről,  és kihúzta
magát  ültében.  A  tekintete  összpontosított,  éber  figyelemről
árulkodott. Arcán megfeszültek az izmok.

– Von  Hall  úr,  azért  jöttem,  hogy  bejelentsem:  megtaláltam  a
nagybátyja gyilkosát – mondta kimért hangon.

A fiatalember összerándult, és hamuszürke lett az arca. Ha eddig
nem lett  volna  egészen  biztos  a  dolgában,  doktor  Diehlnek  most
minden  kétsége  eloszlott  volna.  De  Norbert  gyorsan  összeszedte
magát, és nagy szemeket meresztett a vendégére.

– Mit mondott? – kérdezte rekedten.
– Azt, hogy megtaláltam Malte von Tübingen gyilkosát.
Norbert metsző hangon felnevetett.
– Ez rossz vicc, doktor úr! Hogy jutott ilyesmi az eszébe.
Doktor Diehl arca semmit nem árult el.
– Igen egyszerű a válasz,  von Hall  úr. Előbb azonban még egy

aprócska  tévedést  kell  tisztáznom.  Nyomós  okból  bölcsésznek
mondtam magam,  de  nem az  vagyok,  hanem jogász,  a  bűnügyek



szakértője. Rüdiger barátom tudta, hogy több rejtélyes esetet sikerült
már megoldanom. Ő kért meg arra, hogy jöjjek ide, és derítsek fényt
Malte  von  Tübingen  halálának  a  körülményeire.  Ideutaztam,  és
elvégeztem, amivel megbíztak.

Norbert von Hall megviselt idegei pattanásig feszültek, de minden
erejét összeszedte, hogy ne árulja el magát.

– Igazán?  Megoldotta  a  rejtélyt?  Érdekes,  nagyon  érdekes  –
mondta erőltetett gúnnyal a hangjában. – Azt mondja, megtalálta a
gyilkost?

Heinz Diehl rászegezte a tekintetét.
– Igen, von Hall úr – mondta nyugodtan.
– És… talán már le is fogta a tettest?
– Még  nem,  de  Malte  von  Tübingen  gyilkosa  itt  ül  velem

szemben. Ha akarom, csak ki kell nyújtanom a kezem,  és már le is
fogtam, hogy a maga kifejezésével éljek.

Von Hall homlokát kiverte a víz, de még tartotta magát.
– Egyszer  már  kértem,  hogy  kíméljen  meg  a  rossz  vicceitől  –

mondta hihetetlen önuralommal.
– Téved, uram. Sajnálatosan komoly az ügy, amelyről beszélünk,

de ezt maga ugyanúgy tudja, mint én. Hiába fárad, nem téveszthet
meg ezzel a megjátszott nyugalommal. Elmondjam, hogyan követte
el a bűncselekményt?

Norbert rekedten felnevetett.
– Kíváncsian hallgatom – felelte, és idegesen simogatni kezdte a

fotel karfáját.
– Két  évvel  ezelőtt,  május  14-én  reggel  az  édesanyjával  és  a

húgával  Münchenbe indult,  mert  a nagybátyja  délutánra jelezte  az
érkezését,  és  nem  óhajtotta,  hogy  a  rokonai  jelen  legyenek  a
másnapra kitűzött esküvőjén. Von Tölz asszony azonban rosszul lett
útközben, és maguk már az első állomáson leszálltak a vonatról. A
kísértés túlságosan erős volt ahhoz, hogy maga, von Hall úr, ellen
tudjon állni neki. Ha Malte von Tübingen nem éli meg az esküvőjét,
okoskodott, a legközelebbi hozzátartozói, azaz az édesanyja és maga
lesznek  az  örökösei.  Éjszaka  visszagyalogolt  Untergriesbachba,
átmászott  a  park  kerítésén,  fellopózott  a  teraszra,  és  odaosont  a
nagybátyja hálószobájához. Tudta, hogy Malte von Tübingen nyitott



ablaknál  szokott  aludni,  és az ágya  mellett  mindig  odakészítve áll
egy pohár portói, amit megiszik, ha éjszaka felébred. Erre alapozta a
tervét. Elegendő mennyiségű morfium állt a rendelkezésére, amit a
saját adagjából tett félre, hogy a borba szórhassa.

Norbert  von  Hall  magába  roskadt,  és  üres  tekintettel  meredt
doktor Diehlre.

– Túlságosan élénk a képzelete, uram – zihálta.
Heinz rezzenéstelen nyugalommal folytatta:
– A  szobában  égett  a  villany,  az  ablakot  nyitva  találta,  arra

azonban nem számított, hogy Malte von Tübingen ágya mellett ott ül
majd a menyasszonya. Nyilván megkönnyebbült, amikor észrevette,
hogy az ifjú hölgy elszunnyadt. Kihasználta a kedvező alkalmat, és
az ablakon behajolva a borba szórta a morfiumot. Utána nesztelenül
elhagyta a teraszt, elrejtőzött, s csak akkor hagyta el a parkot, amikor
a nagybátyja menyasszonya felébredt, és becsukta az ablakot. Ahogy
jött,  visszament  a  szomszéd  faluba.  A szolgának,  aki  beengedte  a
fogadóba, azt  hazudta,  hogy elaludt a kerti lugasban, és kizárták a
házból. Jól mondom?

Norbert  von  Hall  felugrott  ültéből,  és  körülnézett,  mintha  a
menekülés útját keresné.

– Elment  az  esze?  Mit  akar  tőlem?  –  kérdezte  megbicsakló
hangon.

Doktor Diehl előhúzott egy sűrűn teleírt papírlapot.
– Semmi egyebet nem akarok, csupán azt, hogy olvassa el és írja

alá  ezt  az  iratot.  Azt  fogalmaztam  meg  benne,  amit  szóban  is
elmondtam.

– Eszemben sincs! Maga összejátszik Jutta von Tübingennel! Be
akar mocskolni, hogy őt tisztára mossa.

– Rendben van. Ha nem írja alá a vallomást, szólok a készenlétben
várakozó  embereimnek,  és  maga  bilincsbe  verve  hagyja  el  ezt  a
szobát.  Amennyiben  mégis  beismeri  a  bűncselekményt,  akkor
lehetőséget  adok  arra,  hogy  kivonja  magát  az  igazságszolgáltatás
alól. Nem másért, csakis azért, mert szeretem a húgát, és meg akarom
kímélni attól, hogy a fivére bitófán végezze.

Norbert von Hall megint lerogyott a foteljába.
– Ez zsarolás! – lihegte.



– Nem  zsarolok  én  senkit,  csupán  az  igazságot  szolgálom.
Megértem, hogy ez magának felettébb kellemetlen. Mielőtt aláírná a
vallomását, szóban is felhívom a figyelmét néhány részletre. Mint a
bírósági tárgyaláson már hallhatta, von Tübingen asszonyt akkor éjjel
olyan  nesz  ébresztette  fel,  amit  egy  padlón  végigguruló  tárgy
kelthetett. Nem jutott még eszébe, hogy miután a port az ablakon át
az  elhunyt  borába  szórta,  maga  ejthetett  el  valamit,  miközben
visszahúzta a kezét?

Norbert  felkapta  a  fejét,  és  szótlanul  a  vele  szemközt  ülőre
meredt.

– A hallgatása elárulja, hogy nem gondolt erre – folytatta doktor
Diehl. – Sajnálhatja. Egy bűnözőnek a legapróbb részletre is ügyelnie
kell. Az az apró tárgy ugyanis egy kristálylencse volt, amelyen egy
fecske lebeg a tenger és az légbolt között.

Von Hall megint összerezzent.
– Mi közöm nekem ehhez?
– Valószínűleg  észrevette  már,  hogy az  egyik  kézelőgombjából

kiesett a dísz, csak eddig nem tudta, mikor. Majd én megmondom.
Ugyanabban a pillanatban, amelyikben a bűncselekményt elkövette.
Két év után megtaláltam abban a sarokban, amelyikbe még azon a
végzetes éjszakán gurult. A párja pedig ott van az íróasztalában.

Norbert felnyögött, és az íróasztalra szegezte a tekintetét.
Doktor Diehl bólintott.
– Igen, kutattam a szobájában, de érdemes volt megsértenem az

illemszabályokat. Miután egy ártatlan emberre terelte a gyanút, akire
a tetejébe még a méregkeverő boszorkány gúnynevet is ráragasztotta,
annyira biztos volt a dolgában, hogy a kézelőgombokat az első keze
ügyébe eső papírba göngyölve tette  el.  Az árulkodó papiros pedig
épp  az  az  orvosi  vény volt,  amelyre  néhány  nappal  a  gyilkosság
elkövetése  előtt  morfiumot  adott  ki  magának  egy  müncheni
gyógyszertár.  Morfinista  lévén rendszeresen élt  ezzel  a  szerrel,  de
nagyvonalúan  juttatott  belőle  a  nagybátyjának  is  abban  a  biztos
tudatban, hogy nem fogja elviselni a beteg szervezete.

Norbert  von  Hall  ellenállása  megtört.  Már  nem  volt  ereje
tiltakozni, magába roskadva ült, és izzadságtól gyöngyöző homlokát
törölgette. Hosszú hallgatás után sikerült újra megszólalnia.



– Belátom, hogy mindent tud, és nem tagadok tovább. Igen… én
tettem, mert… kétségbeesett  helyzetemben vissza akartam szerezni
az  örökségemet.  Ha  tudtam  volna,  hogy  a  nagybátyám  már
megnősült, és végrendelkezett is a felesége javára, nem követem el
azt  a  szörnyűséget.  Az  az  átkozott  méreg,  amely  a  csontjaimba
ivódott  már-már  beszámíthatatlanná  tett.  Rettenetes  volt,  amikor
megtudtam, hogy feleslegesen gyilkoltam! De a legelviselhetetlenebb
az  volt,  hogy  Juttának  kellett  helyettem  szenvednie,  mert
szánalmasan gyáva voltam, és rettegtem a lebukástól. Pedig szeretem
őt. Emésztő szenvedéllyel, őrülten szeretem! Higgye el, a ridegsége,
az elutasítása minden büntetésnél keményebb volt. Elmondhatatlanul
szenvedtem  ebben  a  két  évben.  Megpróbáltam  jó  útra  térni,  érte
dolgoztam,  és  az  intézőjeként  egyetlen  árva  garassal  sem
rövidítettem meg.  A  kínok  kínját  álltam  ki,  amikor  rádöbbentem,
hogy mást szeret.  Igen, tudom, hogy szereti azt a férfit,  aki magát
idehívta,  és…  feleségül  fog  menni  hozzá.  Ezt  már  nem  bírom
elviselni. Adja ide azt az írást! Aláírom, aztán… Isten kegyelmébe
ajánlom magam… és csupán kis időt kérek magától, hogy anyámat
és  a  húgomat  megkímélhessem.  Adjon  át  a  poroszlóknak,  de  a
bakótól mentsen meg, uram!

Heinz Diehl nem minden együttérzés nélkül nézett le az összetört
férfira, miközben elébe tolta a beismerő vallomást.

– Olvassa el, és írja alá! – mondta.
Norbert  reszkető  kézzel  a  papír  aljára  kanyarította  a  nevét,  és

anélkül, hogy elolvasta volna a szöveget, néhány sort fűzött hozzá.

„A  fent  leírtak  maradéktalanul  megfelelnek  a  valóságnak.
Jutta  von  Tübingen  ártatlan.  Én  vagyok  Malte  von  Tübingen
gyilkosa. Isten nevében kérem, bocsásson meg nekem mindenki,
akinek ártottam. Norbert von Hall”

Az asztalra dobta a tollat, és visszatolta doktor Diehl elé az aláírt
vallomást. Heinz elolvasta a hozzátoldott sorokat, és sokáig komoly
arccal nézett Norbertra, mielőtt eltette az írást.

– Most magára hagyom – szólalt meg végül felindultan. – Egy óra
múlva eljönnek magáért, hogy letartóztassák, annyi  időt kap tőlem,
hogy elrendezze az ügyeit. Tudja, mit kell tennie. Bocsánatot fogok



kérni  a  nevében  az  édesanyjától,  a  húgától  és  von  Tübingen
asszonytól, ha maga már nem teheti meg.

Von Hall doktor Diehlre emelte kifejezéstelen tekintetét.
– Köszönöm.
Heinz Diehl meghajolt, aztán elhagyta a szobát. A folyosón nem

állt rendőr. Egyedül jött ide, mert biztos volt abban, hogy segítség
nélkül  is  eléri  a  célját.  Tudta,  hogy  Norbert  von  Hall  számára
egyetlen  kiút  maradt,  ami  minden  üldözéstől  és  számonkéréstől
megmenti, és ahonnan nincs többé visszatérés.

Doktor Diehl felindultan lépett ki a kastély kapuján. Jó órát sétált
az  erdőben,  hogy  megnyugodjék,  és  csak  aztán  ment  el  a  Vörös
Oroszlánba, ahol a Berlinből iderendelt embere várta.

– Azonnal  induljon  a  községházára,  Fuller,  és  állíttasson  ki
letartóztatási parancsot Norbert von Hall ellen! Vigyen magával egy
rendőrt a kastélyba, vegyék őrizetbe von Hall urat, és hozzák be a
községházára.  Ott  fogom  várni  magukat,  mert  beszélnem  kell  az
elöljáróval.

A  községi  elöljáró  fogadta  ugyan  Fullert,  de  letartóztatási
parancsot  nem  volt  hajlandó  kiadni  Norbert  von  Hall  ellen.
Hamarosan megérkezett azonban doktor Diehl, és a magával hozott
beismerő vallomás meggyőzte a falu választott vezetőjét. Fuller és a
rendőr elindulhatott a kastélyba.

– Láthatja – fordult Heinz Diehl nyugodtan az elöljáróhoz hogy
von Tübingen asszonyt egész idő alatt igazságtalanul gyanúsították.
Elégtétel  illeti  meg  a  kiállt  szenvedésekért.  Magának,  a  község
vezetőjének elemi kötelessége, hogy ezt mindenkinek mihamarabb a
tudomására hozza. A szülőknek a gyerekekkel is meg kell értetniük,
hogy  ártatlan  embert  bántottak  és  sértegettek  a  méregkeverő
boszorkány  gúnynévvel.  Meggyőződésem,  elöljáró  úr,  hogy  ereje
szerint  mindent  elkövet  majd  az  elkövetett  hibák  jóvátétele
érdekében.



A  község  vezetője  e  percben  rettentő  fontosnak  érezte  magát.
Hízelegtek neki doktor Diehl szavai,  és megígérte,  hogy teljesíti  a
kérését.  Azért  egy  kicsit  kínosan  érintette  az  ügy.  Zavartan
vakargatta a füle tövét.

– Nagyon kellemetlen ez a história, doktor úr. Akkora felfordulás
lesz itt, ha kiderül, hogy von Hall…

Nem folytathatta, mert ebben a pillanatban kivágódott az ajtó, és
Fuller jelent meg a küszöbön.

– Doktor úr, nem teljesíthettük a parancsot. Von Hall urat holtan
találtuk. Főbe lőtte magát.

Doktor Diehl sápadt arccal felállt.
– Ítélkezett önmaga felett. Nyugodjék békében! – mondta, aztán a

községi elöljáróval együtt azonnal a kastélyba sietett.
A ház felbolydult méhkasra hasonlított.  A személyzet izgatottan

rohangált és pusmogott  a folyosón, de a Norbert  von Hall szobája
előtt posztoló a rendőr, aki Fullert idekísérte, csak Heinzet és a falu
vezetőjét  engedte  be.  Az  elhunyt  az  íróasztala  mögött  ült.  A
revolvere, amellyel halántékon lőtte magát, kicsúszott a kezéből, és
ott hevert  mellette  a földön. Az asztalon saját kezével  írott  üzenet
feküdt.

„Bocsásson  meg  nekem,  Jutta,  ha  tud!  Maga  nagylelkű,  s
egészen biztosan nem fogja anyámon és a húgomon megtorolni
azt,  amit  én  követtem  el.  Te  is  bocsáss  meg  nekem,  Anya!
Imádkozz értem, boldogtalan fiadért.

Norbert”

A községi elöljáró döbbenten nézett doktor Diehlre.
– Hol vannak a hölgyek? Értesültek már a történtekről?
– Úgy intéztem, hogy senki ne legyen itt, amikor… amikor von

Hallt letartóztatják.
– Ki fogja közölni a rokonokkal a borzalmas hírt?
– Én magam. Azonnal átlovagolok Obergriesbachba, és a lehető

legkíméletesebben  tájékoztatom  őket.  Kérem,  a  visszatérésünkig
semmin ne változtassanak itt.

Doktor Diehl elköszönt az elöljárótól, aztán visszament a Vörös
Oroszlánba, kihozta a lovát az istállóból, és sebes vágtában elindult
Obergriesbachba.



Frank Rüdiger a háza előtt fogadta és üdvözölte a három hölgyet.
Melegen  megszorította  Jutta  kezét,  és  boldogan  ragyogó  szemük
beszélt helyettük. Most nem mondhatták el, mit éreznek, mert Tölzné
nem mozdult el a közelükből.

Blandine  csalódottan  vette  tudomásul,  hogy  Heinz  Diehl  nem
tartózkodik az udvarházban.

– Remélem, időben visszaér,  hogy még találkozhasson önökkel.
Halaszthatatlan ügy szólította el – mentette ki Frank a barátját, aztán
a fogadószalonba vezette a vendégeit, ahol Remblin asszony üdítőt
és szendvicseket szolgált fel.

– Még meg sem jöttünk, máris finomságokkal traktál bennünket,
miközben  állítólag  nem  ért  a  vendéglátáshoz  –  ugratta  az  ifjú
házigazdát Blandine, aki azonnal jobb kedvre derült, amint megtudta,
hogy később még találkozhat Heinz Diehllel.

– A  látszat  csal,  nagyságos  kisasszony.  Életemben
egyetlenegyszer  láttam  vendégül  hölgyeket,  méghozzá  Borneó
szigetén. Rendkívül színes, nemzetközi társaság gyűlt össze akkor a
szalonomban. A lányával együtt egy bennszülött törzsfőnök is eljött,
aki a mi felfogásunk szerint riasztóan barbár szokásoknak hódolt.

– Szép volt az a bennszülött lány? – tréfálkozott Blandine.
A fiatalember megvonta a vállát.
– Ízlés  dolga,  nagyságos  kisasszony.  Arrafelé  gyönyörűnek

tartják,  de  azt  már  kétlem,  hogy  egy  európai  szépségversenyen  a
dobogó közelébe kerülhetne. Nekem mindenesetre nem tetszett.

– Segítség nélkül látta vendégül azt a nemzetközi társaságot?
– Igen,  de  csakis  az  alkalmazottaimnak  köszönhettem,  hogy

sikeres lett az este.
– Mi lenne, ha vasárnap mindent ugyanúgy csinálna, mint  annak

idején, Borneón? – javasolta a lány.
– Eredeti ötlet – jegyezte meg Tölzné.
– Trópusi  ünnepség a  bajor  hegyek  között?  Nem,  hölgyeim,  az

nem  sülne  el  jól.  Rendezzünk  inkább  falusi  mulatságot!  Önök



dirndliben  jelenhetnének  meg,  az  urak  pedig  térdnadrágban  és
zekében. Ugye, van népviseleti ruhájuk?

– Abban  nincs  hiba,  de  akkor  a  szabadban  kell  táncolnunk,
ahogyan az efféle mulatságokon szoktak – felelte Blandine vidáman.

– Egyetértek.  Táncoljunk!  Nagyságos  asszony,  remélem,  nem
utasít majd vissza, ha felkérem? – fordult a férfi Juttához.

A fiatal  özvegy alig-alig szólalt  meg eddig.  Érezte,  hogy Frank
jókedve nem őszinte, és nem értette, miért kérette ide őket valójában.
Nyugtalan volt, de sikerült uralkodnia magán.

– Nagyon  rég  volt,  hogy  utoljára  táncoltam  –  felelte  látszólag
nyugodtan. – Valószínűleg el is felejtettem már.

– Meglátja, gyorsan belejön megint.
– Majd gyakorolunk előtte – javasolta Blandine.
Frank megkérte a hölgyeket,  hogy máris menjenek ki együtt  az

udvarra, és keressenek táncolásra alkalmas helyet. Jutta lemaradt egy
kicsit Blandine és az édesanyja mögött, s megállt Frank mellett.

– Mi történt? – kérdezte suttogva. – Miért kellett idejönnünk?
A férfi sietve megcsókolta az imádott nő kezét.
– Segítsen itt tartanom a hölgyeket, amíg doktor Diehl visszajön!

Később majd mindent megtud. Boldog és vidám a szíve, Jutta?
Az asszony bólintott.
– Igen, nagyon.
Nem beszélgethettek tovább, mert Tölzné megállt,  hogy bevárja

őket. Szemlátomást mindent elkövetett annak érdekében, hogy Jutta
ne maradhasson kettesben Frankkal.

Blandine nagy ügybuzgalommal  kereste  a táncoláshoz alkalmas
helyet,  és  az  ifjú  Rüdiger  is  úgy  tett,  mintha  osztozna  a
lelkesedésében.  Von Tölz  asszony képtelen  ötletnek  tartotta,  hogy
falusi  mulatságot  rendezzenek,  de  nem akarta  elrontani  a  fiatalok
örömét. Csupán annyit kért, hogy ő társasági öltözetben jelenhessen
meg,  egyébként  kedvesen  és  készségesen  tanácsokkal  látta  el
Frankot, aki cseppet sem volt irigylésre méltó helyzetben.

Pontosan  tudta,  hogy  feleslegesen  tervezgetik  a  vasárnapi
mulatságot. Von Tölz asszonynak és Blandinénak aligha lesz kedve
mulatozni, miután megtudják, ki gyilkolta meg Malte von Tübingent.
A fiatalember  állandóan  az  Untergriesbachba  vezető  utat  leste,  és



megkönnyebbült,  amikor  végre meglátta  a  lóháton gyors  vágtában
közeledő barátját.

– Ott jön doktor Diehl – hívta fel rá a többiek figyelmét.
Jutta látta, hogy Frank feszült izgalommal várja Heinz érkezését.

Blandine fülig pirult, és Tölzné is örömmel fordult az út felé.
Heinz  Diehl  leugrott  a  nyeregből,  és  a  mosolygó  kis  társaság

azonnal elkomolyodott,  amint meglátta sápadt, izgatott arcát. Lerítt
róla,  hogy  szomorú  hírt  hozott.  Blandine  megállt,  mintha  földbe
gyökerezett volna a lába. Nem tudta, mit fog hallani, de valami azt
súgta neki,  hogy megtörtént  a baj,  aminek a bekövetkeztétől  tudat
alatt már régóta félt. Jutta is érezte, hogy doktor Diehl távollétének
köze van az ügyéhez,  és riadt szemmel leste a fiatalembert.  Frank
odalépett a barátjához.

– Mi történt? – kérdezte halkan.
– A  halálba  menekült  –  válaszolta  Heinz  suttogva,  aztán

udvariasan üdvözölte von Tölz asszonyt, majd Blandine elé lépett. –
Menjünk be a házba, nagyságos kisasszony! Sajnálom, de rossz hírt
kellett hoznom önnek és az édesanyjának.

Alig léptek be a szalonba, amikor a lány megragadta doktor Diehl
kezét.

– A bátyámról van szó? – kérdezte akadozó nyelvvel.
A férfi mélységes együttérzéssel nézett rá.
– Igen,  Blandine,  jól  sejti.  Kérem,  legyen  erős.  Fájdalmat  kell

okoznom önnek – mondta, és megszorította a kezét.
Blandine bátran mosolygott, de a szeme elárulta, hogy retteg.
– Az  nem  lehet.  Maga  soha  nem  okozna  nekem  fájdalmat  –

mondta csendesen, inkább a saját megnyugtatására.
Heinz  arca  fájdalmasan  megrándult,  de  ekkor  megérkeztek  a

többiek.  Doktor  Diehl  odalépett  von Tölz  asszonyhoz,  és  őt  is,  a
lányát  is  egy-egy  fotelhoz  kísérte.  Frank  magától  értetődő
természetességgel megfogta Jutta kezét.

– Készüljön fel  a legrosszabbra!  – súgta oda neki,  aztán széket
segített alá.

Minden  nagyon  gyorsan  történt.  Valamennyien  doktor  Diehlre
meredtek, aki az egyedüliként mit sem sejtő von Tölznéhez fordult.



– Őszintén  sajnálom,  nagyságos  asszony,  hogy lesújtó  hírt  kell
közölnöm önnel.

Az idős hölgy riadtan összerezzent.
– Mi történt? Csak nem a fiam…
Heinz bólintott.
– Igen, róla van szó. Szerencsétlenség érte.
Von Tölz asszony arcából kifutott a vér, és Blandine is holtsápadt

lett.
– Mondjon el mindent! Ne gyötörjön bennünket! – kérte reszkető

hangon.
Doktor Diehl gyengéd aggódással nézett rá.
– Mi történt? – kiáltotta Tölzné magánkívül.
Doktor Diehl nagy levegőt vett.
– Nagyságos  asszony…  nagyságos  kisasszony,  Norbert  von

Hall… nincs többé az élők sorában.
Von  Tölz  asszony  félájultan  hátrahanyatlott  a  foteljában,  és

Blandine is  magába roskadt.  Jutta  megragadta Frank kezét  mintha
kapaszkodót keresne.

– Ő?  Ő  volt?  –  kérdezte,  mert  egyszeriben  megsejtette,  hogy
Norbert von Hall ölte meg a férjét.

– Igen, Jutta, ő tette – felelte Frank suttogva.
Az özvegy sápadtan, felindultan az anyára és lányára nézett.
– Istenem, ti szerencsétlenek!
Az önzetlen  Jutta  most  sem magára  gondolt  elsőként.  Gyorsan

felállt,  odalépett  a  barátnőjéhez,  és  átkarolta  a  vállát.  Blandine
azonban hirtelen kihúzta magát, és mindkét kezét kinyújtotta Heinz
Diehl felé.

– Ez még nem minden…, nem a legrosszabb. Sejtem, érzem, hogy
valami borzalmasat kell közölnie velünk. Beszéljen! Az égre kérem,
beszéljen végre!

Jutta szorosan magához ölelte a lányt.
– Nyugodj meg, Blandine! Uralkodj magadon!
A lány szemében tébolyult fény csillogott.
– Mindig is éreztem, hogy fenyegető árny lebeg fölöttünk. Miért

fogott el mindig valami sejtelmes rossz érzés, ha Norbertra néztem?



Beszéljen,  doktor  úr!  A mamának és  nekem meg kell  tudnunk az
igazságot.

Von Tölz asszony hamuszürke arccal felegyenesedett ültében.
– Nem elég ennyi fájdalom? Mit kell még elviselnem?
Heinz Diehl végigsimított a homlokán. A feladat, amelyet magára

vállalt, nehezebbnek bizonyult, mint gondolta.
– Nagyságos asszony,  ne vádolja a halált!  Nem az ragadta el  a

fiát, hanem ő veszítette el saját magát. Nem most, hanem már régen.
Neki is, önöknek is jobb így.

– Mondja ki végre,  amit  fél  kimondani!  Látom a szemén,  hogy
elítéli a fiamat. Mit követett el? Miért kellett meghalnia?

Diehl  doktor  Blandinére  mutatott,  és  kérlelő  pillantást  vetett  a
barátjára.

– Mondd el te, Frank! Engem elnémít ez a riadt szempár.
Frank  Rüdiger  minden  bátorságát  összeszedte.  E  percben

szívesebben lett  volna golyózáporos ütközetben,  mint  itt,  de tudta,
hogy segítenie kell a barátján.

– Nagyságos  asszony,  nagyságos  kisasszony,  Norbert  von  Hall
önmaga  fölött  hajtotta  végre  a  halálos  ítéletet,  miután  beismerte,
hogy ő mérgezte meg Malte von Tübingent.

Mély  csend  követte  ezeket  a  szavakat.  Von  Tölz  asszony
összetörten  feküdt  a  foteljában,  Blandine  pedig  görcsösen
összekulcsolta  a  kezét,  és  Jutta  vállába  fúrta  a  fejét.  Sokáig  nem
mozdult  senki.  Aztán  a  porig  sújtott  anya  nagy  nehezen
felemelkedett.

– Legyen  szíves,  szóljon,  hogy  álljon  elő  a  kocsink!  –  fordult
doktor  Diehlhez.  –  A  fiamhoz  akarok  menni  –  mondta  fátyolos
hangon.

Blandine  kirántotta  magát  Jutta  öleléséből,  és  odaszaladt  az
édesanyjához.

– Mama, drága mama!
Von Tölz asszony eltolta magától a lányát.
– Hagyj! Most csak arra tudok gondolni, hogy a fiam gyilkos volt,

s emiatt  meg kellett  halnia. Nem tudom elítélni… tudom, mennyit
szenvedett, ha nem is sejtettem, miért. Bármit is tett, a gyermekem
volt, és én szerettem őt.



Az asszony úgy ment el a lánya mellett, mintha idegenek lennének
egymásnak.  Blandine  leengedte  ölelésre  tárt  karját,  és  szomorú
szemmel nézett  az édesanyja után, akitől  most is hiába remélt  egy
csöpp szeretetet.

Von Tölzné  Frank  Rüdigerre  támaszkodva,  meg-megtántorodva
elhagyta a szobát.

Doktor  Diehl  odalépett  Blandinéhez,  és  bár  szerette  volna
vigasztalón átkarolni, tudta, hogy nem szabad megtennie.

– Meg  tudja  nekem  bocsátani,  hogy  én  voltam  az,  aki
rábizonyította a gyilkosságot a fivérére? – kérdezte.

A lány elkerekedett szemmel nézett rá.
– Maga?
– Igen, Blandine. Nem az vagyok, mint akinek mondtam magam.

Azért utaztam ide, hogy megtaláljam Malte von Tübingen gyilkosát.
Sorscsapás számomra, hogy éppen az ön bátyja bizonyult bűnösnek.

A lány szemében megfejthetetlen kifejezés ült.
– Alighanem  így  kellett  lennie.  Maga  csak  a  kötelességét

teljesítette. Egyszeriben különös nyugalom szállt meg. Nem tudtam,
mi az, amitől szüntelenül féltem, amikor a bátyámra néztem. Most
már értem, mitől rettegtem.

A férfi megcsókolta Blandine kezét.
– A lelke mélyén érezte, hogy a fivére bűnös, ezért volt önben ez a

félelem.
Blandine hirtelen Jutta karjába vetette magát.
– Meg  tudsz  nekem  bocsátani?  Vagy  iszonyodva  eltaszítasz

magadtól?
Jutta kedvesen átölelte a zaklatott lányt.
– Édes  kis  Blandine,  hiszen  te  ártatlan  vagy,  akárcsak  az

édesanyád.  Légy  nyugodt,  ugyanúgy  szeretlek,  ahogyan  eddig
szerettelek – mondta, és testvéri csókot nyomott az arcára.

Blandine szomorú szemmel kezet nyújtott Heinznek.
– Ég áldja, doktor úr!
Azt hitte,  közöttük mindennek vége.  Ugyan ki akarná feleségül

venni egy gyilkos húgát?



Doktor Diehl félreértette a lányt. Úgy gondolta, hallani sem akar
többé róla, mert rábizonyította fivérére a bűnt, aki végső soron emiatt
lett öngyilkos.

– Blandine! – kiáltotta esdeklő tekintettel.
A lány az arca elé kapta a kezét, és az anyja után szaladt.
Doktor Diehl megfogta Jutta kezét.
– Drága  nagyságos  asszony,  kérem,  szóljon  egy  jó  szót  az

érdekemben a barátnőjénél. Szeretem Blandinét, de ő nem akar többé
hallani rólam, mert lelepleztem a bátyját.

Az asszony megszorította Heinz jobbját.
– Ne  aggódjék!  Nem  kell  fellépnem  az  érdekében.  Szegény

kislány  jobb  belátásra  tér  majd,  miután  megnyugszik,  ahogyan
valamennyiünknek meg kell nyugodnunk. Ebben a percben én sem
szeretnék arról beszélni, hogy örök hálára kötelezett, doktor úr. Még
látjuk egymást. Most Blandinéval és az édesanyjával kell törődnöm.

– Tegye azt,  nagyságos asszony,  amit  a nemes szíve parancsol!
Mielőtt  elmenne,  átadom  ezt  az  iratot,  amely  bizonyítja  az
ártatlanságát, egyszersmind fényt derít a bűncselekményre.  Olvassa
el,  ha megnyugodott  kissé,  aztán  mutassa  meg  Blandinénak  és  az
édesanyjának  is.  Talán  segít  majd  elviselniük  a  sorscsapást.  Ha
férfiak segítségére lenne szükségük az elkövetkező nehéz napokban,
üzenjenek értünk! Frank barátommal bármikor készséggel állunk a
rendelkezésükre.

– Nem  fogom  elfelejteni  –  bólintott  Jutta.  –  Most  pedig  isten
önnel! A viszontlátásra!

Heinz  kikísérte  az  özvegyet.  A  barátja  von  Tölz  asszony  után
éppen Blandinét  segítette  fel  a  kocsira.  Juttának is  előzékenyen  a
kezét nyújtotta, és egy pillanatra összeakadt a tekintetük. Mindketten
érezték, hogy most nem gondolhatnak titkolt boldogságukra. Juttának
előbb emberbaráti kötelességének kell eleget tennie.

A három hölgy mély  hallgatásba  burkolózva  tette  meg  az  utat
Untergriesbachig. Jutta és Blandine kéz a kézben ült egymás mellett,
Tölzné  viszont  nem  keresett  vigasztalást  a  lányánál.  Mereven
előreszegezte a tekintetét, és minden érzése a halott fiáé volt.

A  kastélyban  Jutta  sietve  szétzavarta  a  kíváncsian  leskelődő
személyzetet.  Tapasztalatból  tudta,  mennyire  fáj  az,  ha  kíméletlen



tekintetek tapadnak az emberre. Őt senki nem kímélte meg ettől,  a
két  boldogtalant  mégis  óvni  akarta,  amennyire  csak  a  hatalmában
állt.

Von Tölzné a lányával együtt egyenesen Norbert szobájába ment,
amely előtt még mindig ott posztolt a rendőr. Az asszony lerogyott
halott  fia  mellé,  és  némán,  kérdő  tekintettel  meredt  rá.  Blandine
elolvasta  az  íróasztalon  fekvő  cédulát,  és  az  édesanyjának  is
megmutatta.  Norbert  utolsó  üzenete  mindkettőjüknek  meghozta  a
megváltó könnyeket.

VIII.

Jutta nyugodtan, magától értetődő természetességgel hozta meg a
szükséges  intézkedéseket.  Nem  kerülte  el  a  figyelmét,  hogy  a
személyzet  tagjai  feltűnően  készségesek  lettek  vele,  miután
értesültek  arról,  hogy bebizonyosodott  az ártatlansága.  Nemcsak  a
kastélyban, hanem az egész faluban futótűzként terjedt el a hír, hogy
Norbert  von  Hall,  Malte  von  Tübingen  gyilkosa  önkezével  vetett
véget az életének.

Másnap délután Jutta kilépett a teraszra, mert pihenni akart egy
kicsit  az  árnyékban.  Csodálkozva  látta,  hogy  a  bejárathoz  vezető
lépcsőn ünneplőbe öltöztetett gyereksereg áll, a park kapujában pedig
a tanító és a pap. Alighanem ők kísérték ide a falubeli kicsinyeket.

Minden  gyerek  maga  szedte  vadvirágcsokrot  szorongatott  a
kezében. Az özvegy leült egy fotelba, az aprónép pedig feszengve,
szokatlanul csendesen elébe járult. Ki az ölébe, ki meg az előtte álló
asztalkára  tette  a  virágját.  Néma  bocsánatkérésük  minden  szónál
többet ért.

Jutta  megfogta  az  egyik  picinyke,  szalmaszőke  lány  kezét,  és
mosolyogva a szemébe nézett.

– Hát már nem féltek tőlem? – kérdezte.
A kicsi helyett egy idősebb társa válaszolt.



– Nem,  nagyságos  asszony.  A  mamám  azt  mondta,  nem  igaz,
hogy boszorkány vagy. Olyan kedves és jó vagy, mint az angyalkák
az égben, és biztosan nem haragszol ránk, amiért kicsúfoltunk. Soha
többet nem csinálunk olyat. A tanító bácsi meg a tisztelendő úr is így
gondolják,  és  ezért  hoztak  ide  minket.  Reméljük,  örülsz  a
virágoknak.  –  A  lányka  hatalmas  sóhajjal  fejezte  be  a  hosszú
beszédet.

Jutta kedvesen megsimogatta a fejét.
– Nem haragszom rátok, és mától jó barátok leszünk. Nemsokára

meghívlak  benneteket,  és  kakaót  meg  süteményt  kaptok  majd  a
kastélykertben.  Most  azonban  szép  csendben  menjetek  haza,  mert
még gyászolnak a ház lakói.

A  gyerekek  bólintottak,  és  csak  a  park  kapujában  kezdtek  el
hangosan ujjongani.  Hiába,  nem mindennap  ígértek  nekik  kakaós,
süteményes uzsonnát.

A  tanító  elvezette  a  kicsinyeket,  a  lelkész  pedig  bement  a
kastélyba, hogy vigaszt nyújtson a gyászolóknak. Váltott néhány szót
Juttával, aztán továbbindult Blandinéhoz és az édesanyjához.

Miután magára maradt, az özvegy imára kulcsolta a kezét.
– Köszönöm  neked,  mennyei  Atyám,  hogy  végül  mindent

elrendeztél – mondta csendesen.
Von  Tölz  asszony  és  a  lánya  egyetlen  percre  sem  hagyta  el

Norbert  szobáját.  Jutta  nem  ment  be  hozzájuk,  mert  nem  akarta
megzavarni a gyászukat.

Kis idő múlva visszasétált a házba, és még egyszer elolvasta von
Hall beismerő vallomását. Határtalan hálát érzett doktor Diehl iránt,
és  tudta,  hogy  élete  végéig  az  adósa  marad.  Neki  sajnos  nem,
Franknak viszont kimutathatja a háláját, ha majd egy pár lesznek ők
ketten.

Még mindig a gondolataiba mélyedve ült, amikor halkan kinyílt
az  ajtó,  és  fekete  ruhában  Blandine  lépett  be  a  szobába.  Az arca
halovány volt, szeme vörös a sírástól. Szó nélkül leült Jutta lábához,
és az ölébe hajtotta a fejét.

– Édesanyád hogy van? – kérdezte Jutta, és megsimogatta a lány
fejét.

Blandine ráemelte szomorú szemét.



– Még mindig nem apadtak el a könnyei, és jó, hogy így van. A
sírástól majd megkönnyebbül. Egyikünk sem aludt az éjjel, de most
nagy nehezen sikerült rábírnom, hogy pihenjen le egy kicsit. Ott van
nála  a  tisztelendő  úr,  úgyhogy  magára  hagyhattam.  Ha
megvigasztalni  nem  is  tudom,  kötelességem,  hogy  erőm  szerint
támogassam.  Mellette  azonban  kihűl  a  szívem.  Azért  jöttem  át
hozzád,  mert  melegségre  vágyom  és  arra,  hogy  beszélgethessek
valakivel. Tudod, hogyan történt az a szörnyűség?

– Igen, Blandine. Te is meg akarod tudni?
– Tisztán,  egészen  tisztán  szeretnék  látni,  hogy  végre  szabad

lehessen a lelkem.
Jutta letette a lány elé Norbert von Hall beismerő vallomását.
– Ebben mindenre választ találsz.
Blandine  elolvasta  az  írást,  aztán  felzokogott,  és  a  tenyerébe

temette az arcát.
– Istenem, mire ragadtatta a boldogtalant a vagyon utáni beteges

vágy! Az íróasztalán feküdt egy cédula az utolsó szavaival hozzánk
és hozzád is, Jutta. Lehoztam, de nem tudom, meg merjem-e mutatni
neked.

– Add csak ide!
Az özvegy elolvasta von Hall sorait.
– Őszintén  megbocsátok  neki,  Blandine  –  mondta  aztán.  –

Remélem, elhiszed, hogy akkor sem állnék rajtatok bosszút, ha nem
ez lett volna a fivéred utolsó kívánsága.

– Én igen, a mama viszont erősen aggódik, bár egyelőre a gyász
minden más érzésnél erősebb a lelkében.

– Amint alkalom nyílik rá, eloszlatom az aggodalmait.
– Tudom, mert kegyes és nemes lelkű vagy. Istennek hála, most

már boldog is lehetsz, és követheted a szíved parancsát. Számomra
vigasz, hogy minden jóra fordul az életedben.

Jutta felemelte a barátnője fejét, és mosolyogva nézett rá.
– Miért  ez  a  lemondás,  kicsi  Blandine?  Rád  talán  nem  vár

boldogság, ha majd túl leszel a legnehezebben?
A lány szomorúan ingatta a fejét.
– Annak egyszer s mindenkorra vége.



– Nem tudod megbocsátani  doktor Diehlnek,  hogy teljesítette  a
kötelességét, és leleplezte Norbert bűnét? Gyötrődött, mert fájdalmat
kellett okoznia neked, de tette, amit tennie kellett.

– Tudom,  és  nem is  rovom fel  neki.  De hogyan  várhatnám el,
hogy feleségül akarja venni egy gyilkos húgát?

Jutta felkapta a fejét.
– Szóval ez keserít el?
– Hogyne  keserítene  el,  amikor  örökre  le  kell  mondanom  a

boldogságról, ami éppen csak felcsillant előttem?
Az özvegy kedvesen magához ölelte a lányt.
– Semmiről nem kell lemondanod. Rosszul ismered doktor Diehlt,

ha ennyire  ingatagnak gondolod a szerelmét.  Nem akar lemondani
rólad, és megkért, hogy járjak közben nálad az érdekében. Attól tart,
hogy nem akarsz többé hallani róla, mert leleplezte a bátyádat.

– Ezt mondta? – kérdezte Blandine felcsillanó szemmel.
Jutta bólintott.
– Ezt és még többet, de nem szeretném ügyetlenül tolmácsolni azt,

amit  az  ő  szájából  sokkal  szebbnek  fogsz  hallani.  Előbb azonban
végső  nyughelyére  kell  kísérnünk  Norbertet.  Utána  viszont,
Blandine,  utána  mindketten  a  szeretett  férfira  bízhatjuk  magunkat.
Amint  édesanyád  képes  lesz  fogadni  őket,  üzenek  az  uraknak,  és
tudom, hogy azonnal idesietnek majd.

A lány könnyes szemében hála és remény csillogott.
– Köszönöm,  hogy ennyire  jó vagy.  Máris könnyebb a szívem,

pedig már örökre lemondtam a boldogságról.
– Láthatod, semmi okod rá. Épp elég ideig voltunk magányosak és

szomorúak.  Nekem  elhiheted,  hogy  Norbert  halála  az  édesanyád
életében  sem  hagy  hátra  betölthetetlen  űrt.  Most  szerencsének
mondhatjuk,  hogy  meglehetősen  hideg  szívű  teremtés,  és  még
könnyebb lesz számára a feledés, ha elhunyt fia helyett olyan fiút kap
majd,  akire  büszke  lehet,  aki  nemcsak  bánatot  okoz  neki.
Megbocsátunk Norbertnak, és imádkozni fogunk a lelki üdvéért, azt
azonban  nem  engedhetjük,  hogy  holtában  is  megkeserítse  és
tönkretegye  az  életünket.  Nézzünk  mosolyogva,  bizakodással  a
jövőbe, hogy mindhalálig derék, vidám társai lehessünk annak, akit
szeretünk, és aki szeret bennünket.



Blandine átkarolta a barátnőjét.
– Örökre  zátonyra  futott  volna  az  életem,  ha  te  nem  lennél!

Vigaszra találtam nálad, és most már talán sikerül megvigasztalnom
a  mamát.  Megengeded,  hogy  bevigyem  neki  ezt  az  írást?  Ha
elolvassa, ő is azt fogja mondani, jobb, hogy Norbertnak végül volt
bátorsága pontot tenni elhibázott élete végére.

– Vidd magaddal, Blandine, de vigyázz rá, mint a szemed fényére!
A felmentő ítéletem ez az írás, és nem áll benne az a megszégyenítő
kitétel, hogy csak bizonyíték hiányában lehetek szabad.

– Ne aggódj, épségben visszahozom. És még egyszer köszönöm a
jóságodat.

– Örülök, hogy egyúttal doktor Diehlnek is szolgálatot tehettem.
Ki tudja,  különben meddig  szenvedtetek  volna  egy buta  félreértés
miatt?

– Isten áldjon meg a segítségedért!
Átölelték egymást, aztán Blandine az édesanyjához sietett, akitől

már elköszönt a lelkész. A lány átnyújtotta neki Norbert vallomását.
Tölz asszony elolvasta, és egyetlen szó nélkül visszaadta az írást, de
utána sokkal csendesebben és nyugodtabban viselte a bánatát. Ezen
az éjszakán már egyikük szemét sem kerülte el az álom.

Jutta még aznap este levelet fogalmazott Frank Rüdigernek.

„Kedves Rüdiger Úr!
Ne értsen félre, ha megköszönöm a felajánlott segítségüket, de

nem élek vele. A lelkész úrral és a községi elöljáróval mindent el
tudunk  rendezni.  Valamennyiünknek  jobb  lesz,  ha  csak  akkor
találkozunk,  miután  utolsó  útjára  kísértük  Norbert  von  Hallt.
Kérem, mondja meg doktor Diehlnek, hogy nem kellett fellépnem
az  érdekében.  Blandine  nem haragszik  rá,  éppen  ellenkezőleg,
attól félt, hogy a doktor úr nem óhajtja többé a kapcsolatot egy
gyilkos  húgával.  Eloszlattam  a  félelmeit,  s  a  körülményekhez
képest most ismét nyugodt és kiegyensúlyozott. Az édesanyja is ki
fogja heverni a súlyos csapást. Holnapután temetjük Norbert von



Hallt.  Gondolom,  mindketten  ott  lesznek  a  sírjánál.  A
viszontlátásra!

Jutta von Tübingen”

Az urak megértették Jutta döntésének az okait, és távol tartották
magukat a házától. Norbert von Hall temetésén azonban ott voltak a
gyászolók  között.  A  megboldogultat  szűk  körben,  csendben
helyezték végső nyughelyére.

Mielőtt  ki-ki hazaindult,  Frank és Jutta melegen megszorították
egymás kezét.

– Kérem,  ne  fosszon  meg  tovább  a  társaságától,  mint  ameddig
feltétlenül  szükséges  –  mondta  Frank  csendesen.  –  Mérhetetlenül
vágyom  már  arra,  hogy  beszélhessek  önnel.  Megértem,  hogy  a
házában  nem  találkozhatunk,  de  az  erdőben  senkire  nem  kell
tekintettel lennünk.

Esdeklő tekintetének nem lehetett ellenállni.
– Holnap négykor ott leszek a szokott helyen – felelte az özvegy.
Frank hálásan megcsókolta a kezét.
Doktor  Diehl  nem  merte  üdvözölni  von  Tölznét.  A  büszke

asszony szinte  tudomást  sem vett  a  körülötte  zajló  eseményekről.
Rettenetesen szenvedett a szégyentől, ami már-már a fájdalmánál is
erősebb volt. Blandine reszketve állt mellette, arca szégyenben égett
a  kíváncsian  rátapadó  tekintetetektől.  Leszegte  a  fejét,  és  kerülte
doktor Diehl  pillantását,  Heinz azonban szinte  le sem vette  róla a
szemét. A lány végül mégiscsak felnézett, és sokkal könnyebb lett a
szíve,  amikor  meglátta  a  férfi  szemében  a  szerelmes  kérlelést.
Búcsúzáskor már nem tért ki előle, és reszketve kezet nyújtott neki.

– Blandine!
Ezernyi aggódó kérdéssel felért ez az egyetlen szó. A lány nem

válaszolt,  de  a  tekintete  mindennél  többet  elmondott.  Heinz
kézcsókkal köszönte meg a néma vallomást.

Másnap délután Jutta,  ahogy ígérte,  kisétált  az  erdőbe,  amelyet
csodaszép, virágos ruhába öltöztetett a természet. Frank Rüdiger már
ott volt a szokott helyen, és kitárt karokkal sietett az érkező elé.

– Jutta!
A fiatal nő boldogan belesimult az erős, védelmező karokba.
– Jutta! Juttám? Nevezhetlek az én Juttámnak?



Az asszony ráemelte boldogságtól csillogó tekintetét.
– Az utolsó szívdobbanásomig a tiéd leszek, Frank.
Ünnepélyes  áhítattal  megcsókolták  egymást,  és  szerelemittasan

néztek egymás szemébe.
– Istennek  hála,  minden  tisztázódott,  és  most  már  az  enyém

lehetsz – szólalt  meg végül a fiatalember.  – Nem lehetünk eléggé
hálásak Heinz barátomnak.

– Így  igaz,  Frank.  Ezért  is  örülök  olyan  nagyon  annak,  hogy
segíthettem megmenteni a boldogságát. Blandine már örökre le akart
mondani róla.

– Heinz  szívből  köszöni,  hogy tisztáztad  a  félreértést.  A nehéz
napokban még erősebb és mélyebb lett a szerelme, és elképzelni sem
tudja az  életét  Blandine  nélkül.  Tekintettel  van  von Tölz  asszony
érzéseire,  és most  nem akar a  házadba menni,  de segítenünk kell,
hogy zavartalanul beszélhessen Blandinéval. Ezt a levélkét neki írta,
és tisztelettel arra kér általam, hogy add át a barátnődnek.

Jutta eltette a borítékot.
– Blandine azonnal megkapja, amint hazaértem.
– És abban is segítesz Heinznek, hogy találkozhasson vele?
– Nem kell ahhoz az én segítségem, Frank. Blandine semmire sem

vágyik jobban, mint hogy beszélhessen végre doktor Diehllel.
– Akkor  hát  nem  kell  tovább  aggódnunk  a  mások  boldogsága

miatt,  és  most  már  a  magunkéra  is  gondolhatunk.  Mikor  leszel  a
feleségem, Jutta?

– Amikor csak akarod.
A férfi gyengéden megcsókolta.
– Inkább ma, mint holnap.
Jutta  arcán huncut mosoly suhant át,  amitől  egyszeriben éveket

fiatalodott.
– Sem ma, sem holnap nem lehet. Ennél azért egy kicsivel tovább

kell türelemmel lenned.
– Jól van, de csak kicsivel – mondta Frank.
A fiatal nő elgondolkodott.
– Amint  alkalmam  nyílik  rá,  elmondom  von  Tölz  asszonynak,

hogy eljegyeztük egymást,  és  a lehető  leghamarabb meg kívánjuk
tartani  az  esküvőt.  Ha  nem bírja  elviselni,  hogy  boldog  emberek



éljenek körülötte, el kell költöznie. Továbbra is gondoskodni fogok
róla,  mert  ellenséges  volt  ugyan  velem,  de  mindig  egyenesen
megmondta a véleményét, és az igaza biztos tudatában cselekedett.
Malte sem hagyta volna, hogy nélkülöznie kelljen.

– Alighanem arra számít,  hogy a lánya majd magához veszi, ha
férjhez  megy  Heinzhez,  de  ennek  nem  lenne  jó  vége.  Von  Tölz
asszony nem az az anyós, akivel együtt lehetne élni – jegyezte meg
Frank eltűnődve.

Juttának hirtelen támadt egy ötlete.
– Azt  hiszem,  tudom,  hogyan  fejezhetnénk  ki  a  hálánkat  a

barátodnak. Mondd csak, hol lakunk majd? A kastélyban vagy a te
udvarházadban?

A fiatalember elgondolkodott.
– Ahol te akarsz. Nem várom el, hogy áldozatot hozz értem. A

kastély sokkal szebb és tágasabb, mint az én házam. Ráadásul azt
hallottam, hogy Obergriesbachot telente napokig elzárja a külvilágtól
a hó. Engem nem zavarna, de neked kényelmetlen lenne ott.

Jutta megfogta a férfi kezét.
– Akkor  hát  lakjunk  a  kastélyban,  Frank!  Remblin  asszony

átköltözhet  hozzánk,  hogy  a  segítségemre  legyen,  és  több  időt
tölthessek  együtt  a  férjemmel.  Megtanítasz  lovagolni,  hogy
elkísérhesselek a földekre. A két birtok sok munkát ad majd neked,
és  én  nem  szeretnék  mindig  egyedül  üldögélni  odahaza.  Az
udvarházat  pedig  von  Tölz  asszony  gondjaira  hízzuk.  Alapos,
körültekintő,  és  parancsolni  is  tud.  A  távollétedben  rendet  tarthat
Obergriesbachban, és nem érzi majd feleslegesnek magát. Azt nem
szeretném, ha egy fedél alatt kellene élnem vele, és így doktor Diehl
sem kap kellemetlen anyóst is a feleségével együtt. Mindenkinek ez a
megoldás  lenne  a  legjobb.  Blandine  minden  évben  együtt  tölthet
néhány  hetet  az  édesanyjával,  amikor  a  férjével  meglátogat
bennünket. Mit szólsz a javaslatomhoz?

Frank lelkesen megcsókolta a menyasszonyát.
– Azt, hogy neked nemcsak jó és nemes a szíved, de szervezőnek

is zseniális vagy.
– Ezt vehetem egyetértésnek?
– Természetesen. A feleség akarata Isten akarata.



– Ne  komolytalankodj,  Frank!  Én  alárendelem  magam  a  te
akaratodnak.

– Ebben  az  esetben  mindketten  ugyanazt  akarjuk.  Amint
hazaértem, Heinznek is beszámolok a javaslatodról.

Jutta mosolyogva csóválta a fejét.
– Lassan a testtel!  Várjuk ki,  hogy előbb ők ketten beszéljenek

egymással!
A férfi átkarolta Jutta derekát, és boldog mosollyal nézett rá.
– Azt  hiszem,  most  már  végképp  eleget  törődtünk  másokkal.

Ideje, hogy magunkra és a szerelmünkre gondoljunk. Legelőbb is az
esküvőnk napját szeretném kitűzni.

Jutta vidáman felkacagott.
– Akkor tedd meg!
– Fenntartás nélkül elfogadod a javaslatomat?
– Igenis, uram és parancsolóm.
Frank elragadtatottan megcsókolta.
– Most meg te komolytalankodsz?
Jutta a karjába simult.
– Nagyon hosszú ideig kellett komolynak lennem, pedig mindig is

jobban szerettem nevetni, mint sírni.
– Ha rajtam múlik,  soha többé nem kell  sírnod,  édes  szívem –

válaszolta a férfi. – Akkor hát július ötödikén összeházasodunk.
A fiatal nő huncut képpel számolni kezdett az ujjain.
– Az nem egészen hat hét múlva lesz.
– Egy örökkévalóság! – sóhajtott Frank.
– Elő lehet készíteni ennyi idő alatt egy esküvőt?
A férfi határozottan bólintott
– Hogyne lehetne!
– Megígértem, hogy meghajlom az akaratod előtt  – felelte Jutta

színlelt beletörődéssel.
Frank mélyen a szemébe nézett.
– Nehezedre esik?
Jutta két keze közé fogta a férfi arcát.
– Semmit sem nehéz megtennem, amire te kérsz.
– Gonosz  zsarnok  vagyok  –  tréfálkozott  Frank  a  homlokát

ráncolva.



– Le a  zsarnokokkal!  –  felelte  a  menyasszonya  somolyogva,  és
lecsókolta homlokáról a gondterhelt ráncokat.

A  férfi  magához  szorította,  mintha  soha  többé  nem  akarná
elengedni,  és  szerelmes  szavakat  suttogott  a  fülébe.  Jutta  sokáig
feküdt boldogan a karjában, de aztán kibontakozott az öleléséből.

– Haza  kell  mennem,  Frank,  hogy  Blandine  megkapja  végre
doktor Diehl levelét.

A fiatalember tragikus sóhajt hallatott.
– Már megint másokra gondolsz!
– Elfelejtetted, hogy hálával tartozunk a barátodnak?
– Ha  téged  ölelhetlek,  mindenről  elfeledkezem,  de  most

engedelmesen hazamegyek. Gondod lesz rá, hogy Heinz mihamarabb
választ kapjon?

– Blandine biztosan nem fogja sokáig várakoztatni. Légy szíves,
add át  doktor Diehlnek a legszívélyesebb üdvözletemet,  és mondd
meg neki, hogy soha nem felejtem el, amit értem tett.

– Sokkal jobban örülne, ha tőled hallhatná ugyanezt.
Még sokáig búcsúzkodtak gyengéden,  de aztán Jutta  végre erőt

vett magán, és elsietett. Frank csak akkor szállt nyeregbe, amikor a
törékeny alak eltűnt a szeme elől.

Blandine a kisszalonban várta a barátnőjét.
– Sokáig elmaradtál – mondta, és komoly szemekkel fürkészte az

arcát.
Jutta átkarolta a fiatal lányt.
– Nagyon  megvárakoztattalak?  Bocsáss  meg,  de  nem  jöhettem

hamarabb.  Te  tudod  meg  elsőként,  hogy  Frank  Rüdigerrel
találkoztam, és eljegyeztük egymást.

Blandine szeretettel átölelte.
– Teljes szívemből sok-sok boldogságot kívánok!
– Köszönöm,  de  még  boldogabb  leszek,  ha  téged  is  annak

tudhatlak. Nézd csak, mit hoztam neked! – mondta Jutta. Előhúzta
Heinz Diehl levelét, a piruló lány kezébe nyomta, aztán megcsókolta



az arcát. – Most magadra hagylak. Itt, a szobámban senki nem zavar
majd.  Egyébként  megígértem,  hogy  a  lehető  leghamarabb  választ
küldesz  Obergriesbachba.  Ugye,  nem  akarod,  hogy  szószegőnek
tartsanak?

– Nem, Jutta. Azonnal válaszolni fogok.
Az özvegy átment  a  nappaliba,  és  egy könyvvel  a  kezében  az

ablakhoz  ült,  de  nem  olvasott.  A  gondolatai  elkalandoztak,  és  a
tekintete is Obergriesbachot, a szeretett férfi házát kereste a távolban.
Egyszer csak nyílt az ajtó, és von Tölz asszony lépett be a szobába.
Talpig  feketében  még  sápadtabbnak  és  elgyötörtebbnek  látszott.
Arcára mély ráncokat véstek az utóbbi napok. Megállt Jutta előtt, és
lenézett rá szomorú szemmel.

– Remélem,  nem  vette  rossz  néven,  hogy  egyetlen  szót  sem
váltottam még önnel a történtekről, de eddig nem volt hozzá erőm.
Legelőbb is arra kérem, bocsássa meg, hogy éveken át igaztalanul
gyanúsítottam.  A  sors  bosszút  állt  rajtam,  és  most  megalázva,
megszégyenülten,  egy  gyilkos  anyjaként  kell  ön  elé  járulnom.
Boldogtalan  fiam  már  azelőtt  megbűnhődött  a  tettéért,  mielőtt
végrehajtotta  önmagán  a halálos  ítéletet.  Nem sejtettem,  miért,  de
tudtam, éreztem, hogy elmondhatatlanul szenved. Kérem, hallgasson
jó és nemes szívére, s bocsásson meg Norbertnak és nekem.

Jutta felállt, és gyengéden lenyomta a fotelba a megtört asszonyt.
– Nem  kell  megbocsátanom,  Herta  néni,  mert  soha  nem

haragudtam magára.  Megértettem,  hogy nem viselkedhetett  velem
másként. Ne beszéljünk erről többet! Borítsunk fátylat a múltra… és
bocsássunk meg az eltávozottnak is!

– Fogadja köszönetemet!  Csak ennyit  akartam mondani,  mielőtt
elhagyom a házát.

– El akar menni?
Az idős hölgy tágra nyílt szemmel meredt Juttára.
– Hogy akarok-e? Nyilvánvaló, hogy el kell mennem. Ki várhatná

el, hogy a történtek után megtűrjön maga mellett?
Jutta megfogta az asszony kezét.
– Szó nem lehet arról, hogy bizonytalan jövőnek tegyem ki, Herta

néni.  Ha  Isten  is  úgy  akarja,  mostantól  úgy  fogunk  beszélni
egymással,  ahogyan  rokonokhoz  illik.  Mindkettőnknek  azon  kell



lennünk, hogy közelebb kerüljünk a másikhoz. Meg is teszem az első
lépést,  és  elmondom,  hogy  ma  eljegyeztük  egymást  Frank
Rüdigerrel.

Von Tölzné nagyot sóhajtott.
– Tudtam, hogy így lesz. Szívből kívánom, hogy boldog legyen,

mert megérdemli. Miután férjhez megy, semmiképpen sem jut majd
hely  számomra  és  Blandine  számára  a  házában.  Én  egyébként  is
régóta fölösleges vagyok már itt.

– Csak  akarnia  kell,  s  olyan  feladatot  kaphat,  amely  bizonnyal
megfelel az igényeinek, és még örömét is lelné benne.

– Mire gondol?
– Ha Blandine férjhez megy, önt semmi nem köti már.
Az idős hölgy szája keserű mosolyra húzódott.
– Ugyan ki venné el a lányomat a történtek után?
– Remélem, doktor Diehl.
– Ó, nem, minden elveszett! Ez a reményünk is.
Jutta ismét megfogta az asszony kezét.
– Nem, nem. Aligha tévedek, amikor azt mondom, hogy a doktor

nagyon  hamar  eljegyzi  Blandinét,  amennyiben  ön  is  úgy  akarja.
Kérem,  hallgassa  meg  az  ajánlatomat.  A  vőlegényemmel  már
mindent megbeszéltem – tette hozzá, és részletesen elmondta, milyen
feladat várna Tölznére Obergriesbachban.

– Komolyan  mondja,  hogy a  történtek  után  ekkora  bizalommal
vannak irántam a jegyesével? – nézett  rá az asszony döbbenten. –
Ismét  hasznossá  tehetem magam,  és  lehetőséget  kapok arra,  hogy
munkával keressem meg a kenyerem? Talán nem is sejti, mekkora
jótétemény ez nekem.

– Tudom,  hogy  csak  így  segíthetek,  és  őszinte  szívvel  teszem.
Egyébként  Herta  néni  is  komoly  szolgálatot  tesz  nekünk,  mert
idegenekben  soha  nem  bízhatunk  meg  teljesen.  Igaz,  hogy  télvíz
idején nagyon egyedül lesz odaát.

– Annál jobb… csak a lányomat sajnálom.
– Blandine  nem  fog  átköltözni  Obergriesbachba,  mert  már

hamarabb férjhez megy. Nyaranta azonban néhány hetet mindig itt
tölt majd a férjével, és akkor találkozhatnak.

Von Tölz asszony hitetlenkedve csóválta a fejét.



– Nem  beszélhet  úgy  Blandine  esküvőjéről,  mint  nyilvánvaló
tényről! Doktor Diehl nem fogja feleségül venni azt a lányt, akinek a
bátyjáról éppen ő derítette ki, hogy gyilkos.

– Szavamat  adom,  Herta  néni,  hogy  meglesz  az  esküvő,  ha
Blandine úgy akarja, és maga is beleegyezik.

Az idős nő hirtelen felzokogott, és az arca elé kapta a kezét.
– Azt  hittem,  egészen  elhagyott  bennünket  az  Úr.  Lehet,  hogy

mégsem?
Ebben a pillanatban nyílt az ajtó, és Blandine lépett be a szobába.

Látszott rajta, hogy sírt, de már üdvözült fényben ragyogott a szeme.
– Mama, kérlek, olvasd el ezt a két levelet. Az egyiket én kaptam,

a  másik  pedig  a  válaszom.  Ne  haragudj,  ha  megzavarlak  a
gyászodban,  de a  boldogságomról  van szó.  El  sem akarom hinni,
hogy ekkora csoda történhet velem.

Tölzné először doktor Diehl levelét vette a kezébe.

„Drága Blandine!
Jutta asszonytól tudom, hogy nem neheztel rám, bár olyasmit

kellett  tennem,  amivel  fájdalmat  okoztam  Önnek  és  az
édesanyjának. Emlékszik, egyszer azt mondtam, hogy addig nem
megyek el innen, amíg fel nem teszek Önnek egy kérdést. Azt a
kérdést,  amelytől  a  boldogságom  függ.  Mivel  szóban  nincs  rá
alkalmam, és az idő is sürget, írásban kérdezem meg, hogy akar-e
az imádott feleségem lenni. Tudja, hogy szeretem, és én is tudom,
hogy  a  szerelmem viszonzásra  talált  a  szívében.  Nem szívesen
zavarom mély gyászában, de nem hagyhatom el Obergriesbachot,
amíg nem kapok választ a kérdésemre. Kérem, írja meg, hol és
mikor láthatom. Beszélnünk kell, hogy megtudjam, miként döntött.
Epedve várom az értesítését.

Heinz Diehl”

Von Tölzné visszaadta a levelet, és magához ölelte a lányát.
– Mit válaszoltál, Blandine? – kérdezte.
– Amit válaszolnom kellett, mama. Kérlek, ne vedd zokon tőlem,

hogy ezekben a napokban a boldogságomra gondolok.
– Jól teszed, gyermekem. Csakis az élőknek lehet igazuk.
A  lány  átnyújtotta  az  édesanyjának  a  rövidke  válaszlevelet:

„Jöjjön el, amikor csak akar! Én mindig várni fogom. Blandine.”



Von Tölz asszony egyetértően bólintott.
– Jól van így.
Blandine odalépett Juttához, és neki is megmutatta a két írást. A

barátnője átfutotta a sorokat, és azonnal felpattant a fotelból.
– Tüstént lovas futárt küldök Obergriesbachba, hogy Heinz Diehl

mihamarabb értesüljön a jó hírről – mondta, és már intézkedett is.
Miután ezt elrendezte, elmesélte a lánynak, miben állapodott meg

az édesanyjával. Blandine szó nélkül a nyakába borult. Beszélni nem
bírt, mert elnémította a meghatottság.

Miután a küldönc útnak indult,  a lány nyugtalanul  várta doktor
Diehl érkezését. Ha szereti, még ma eljön.

Így is lett.
Blandine a kandalló előtt ült, Jutta viszont az ablaknál, így aztán ő

hamarabb  meglátta  a  közeledő  lovast.  Szólt  a  lánynak,  hogy  egy
pillanatra kimegy, és az érkező elé sietett.

– Kedves  doktor  úr,  Blandine  a  nappaliban  van.  Gondoskodom
róla, hogy senki ne zavarja magukat.

A  férfi  az  ajkához  emelte  Jutta  kezét,  ő  pedig  mosolyogva
kinyitotta előtte az ajtót.

Blandine háttal ült, és a gondolataiba mélyedve maga elé nézett.
Nem fordult hátra, mert azt hitte, Jutta jött vissza.

– Mit gondolsz, még ma itt lesz? – kérdezte.
Heinz Diehl beljebb lépett.
– Már itt van – mondta.
A lány rémülten felugrott, de a férfi azonnal a karjába zárta.
– Nem  éltem  volna  túl,  ha  el  kellett  volna  veszítenem  téged.

Elmondhatatlanul  szeretlek,  és  hálát  adok  az  Úrnak,  hogy  engem
választottál.

Blandine nem tudott felelni. Remegett az ajka, és görcsös zokogás
rázta a testét.

– Szeretlek, Heinz – szólalt meg nagy sokára.
Heinz a szájára tapasztotta az ajkát.
– Akkor nincs semmi baj, kicsi Blandine. Ne sírj hát tovább, mert

azt nem viselem el.



Az  ajkuk  újra  és  újra  egymásra  talált.  Sokáig  álltak
összeölelkezve, és mindent elmondtak egymásnak, ami fontos volt a
szívüknek.

– Szabad-e most az édesanyád elé járulnom? – kérdezte később a
férfi.  –  Egy  fontos  ügy  Berlinbe  szólít,  és  már  holnap  el  kell
utaznom. De addig nem akarok elmenni,  amíg meg nem kapom a
beleegyezését.

– Beszélhetsz  vele,  Heinz.  Tudja,  hogy  üzentem  érte,  és  nem
akarja, hogy a gyászunk tönkretegye a boldogságomat.

Blandine gyorsan elmesélte, mit talált ki Jutta von Tölz asszony
számára. Doktor Diehl azonnal megértette, hogy Jutta asszony rajta
akart  segíteni,  és  magában  hálát  adott  neki.  Aztán  Blandine
édesanyja elé járultak, aki az áldását adta rájuk. Jutta őszinte szívvel
gratulált  a  jegyeseknek,  és  miután  megtudta,  hogy  Heinznek  már
másnap el kell utaznia, mosolyogva a fiatalemberhez fordult.

– Akkor  most  semmiképpen  sem eresztjük  el,  doktor  úr.  Ezt  a
néhány órát, amivel még szabadon rendelkezik, a menyasszonyával
kell töltenie.

Heinz meghajtotta magát.
– A szívem természetesen itt tart, de a barátomat sem hagyhatom

magára az utolsó estén. Tud valamilyen megoldást erre a bonyolult
helyzetre, nagyságos asszony?

A kérdést  ismét  a  régi,  derűs doktor Diehl  tette  fel.  Jutta  fülig
pirult, de a szeme nevetett, amikor így felelt rá:

– Nincs más választásunk, Frankot is át kell hívnunk.
A férfi somolyogva bólintott.
– Igazán kedves ötlet,  nagyságos asszony.  Remélem,  a  barátom

meghozza értem ezt az áldozatot.
– Nem remélheti  erősebben, mint  én – mondta Jutta,  és megint

lovas futárt menesztett Obergriesbachba, miután sietve papírra vetett
néhány sort.

„Szerelmem!
Ahogy  elnézem  őket,  Blandine  és  Heinz  őrülten  boldog

jegyespár. Miért ne lehetnénk mi is ugyanilyen boldogok? Semmi
kedvem  ahhoz,  hogy  elhagyott,  magányos  menyasszonyként
üldögéljek itt. A barátod ma semmiképpen nem mehet el innen, de



remélem,  nem  leszel  nagyon  szomorú,  ha  arra  kérlek,  hogy
csatlakozz hozzánk, és vacsorázzunk együtt. Itt be is fejezhetném,
de nem teszem, mert ez az első szerelmes levelem, és amit eddig
írtam,  azt  kiábrándítóan  józannak  találom.  Bárcsak  szavakba
tudnám önteni, mit érzek! Sajnos, nem vagyok költő, úgyhogy érd
be  annyival,  hogy  szeretlek,  drága  Frank,  és  számolom  a
perceket, amíg újra itt leszel velem.

Juttád”

Frank Rüdiger természetesen azonnal követte a hívó szót, és von
Tölz asszony két jegyespárral foglalhatott helyet az asztalnál. Nem
ünnepeltek hangosan, mégis valódi eljegyzési vacsora volt ez, amit
beragyogott a négy boldogan csillogó szempár.

Doktor  Diehl  másnap  reggel  elutazott,  hogy  berlini  lakását
előkészítse, ifjú felesége fogadására. Abban állapodtak meg, hogy a
két  jegyespár  egy  napon  tartja  meg  az  esküvőjét.  Frank  addig  is
boldog időket élt meg a menyasszonyával. Jutta örömét egyedül az
árnyékolta  be,  hogy  sajnálta  Blandinét,  akinek  távol  volt  a
vőlegénye.

– Jobb ez így – mondta neki egyszer a lány. – Különben nemigen
lenne erőm elviselni a nagy-nagy boldogságot a rettenetes idők után.
Mama  erősen  tartja  magát,  és  alig  várja,  hogy  megint  dolgozni
kezdhessen, de én tudom, hogy még mindig fáj a szíve. Ezért viselem
türelemmel,  hogy  Heinz  most  nem  lehet  itt.  Hamarosan  együtt
leszünk megint, éspedig örökre.

Von  Tölz  asszony  már  készülődött  a  költözésre.
Obergriesbachban mindenben szabadon dönthet és intézkedhet majd,
mert  Jutta  és  Frank  tudta,  hogy  korlátlanul  megbízhatnak  benne.
Elutazása előtt Heinz Diehl elmondta a barátjának, hogy végtelenül
hálás Juttának, mert tudja, neki köszönheti, hogy nem kell majd egy
fedél alatt élnie az anyósával.

– Ne érts félre, Frank! Ha Blandine és az édesanyja között szoros
és szeretetteljes lett volna a kapcsolat, a világ minden kincséért sem



akartam volna elválasztani őket, de ennek, sajnos, az ellenkezője az
igaz.  A  menyasszonyomat  feszélyezi  és  nyomasztja  az  anyja
közelsége. Ez a két ember örökre idegen lesz egymásnak. Szegény
kis  Blandiném  számára  végre  olyan  légkört  akarok  teremteni,
amelyben szabadon kibontakozhat.  És én sem tudnék igazán közel
kerülni  leendő  anyósomhoz.  Ennél  nagyobb  szolgálatot  nem  is
tehetett volna nekünk Jutta. Légy szíves, tolmácsold neki a hálámat!
Eddig nem nyílt módom erre, mert nem beszélhettem négyszemközt
vele.

– Az első adandó alkalommal átadom az üzeneted. Jutta bizonnyal
boldog lesz, hogy valamennyit törleszthetett az adósságából, elvégre
te vagy az, aki örök hálára kötelezted őt is, engem is.

A fiatal özvegy most már mindig örömmel ment le a faluba, ahol
mindenki  szeretettel  fogadta.  A  gyerekek  azonnal  közrefogták,  és
bizalmasan beszélgettek vele.  Barátjukká fogadták,  amióta kakaóra
és süteményre vendégül látta őket a kastély parkjában, és még azt is
megígérte,  hogy az esküvője napján megismétlik a mulatságot.  Ha
találkoztak,  első  kérdésük  az  volt,  hogy  mikor  lesz  már  az  a
lakodalom.

Aztán végre elérkezett a nagy nap. A két menyasszony csodálatos
nyári  reggelre  ébredt.  Utoljára  indultak  kettesben  sétálni  a
napfényben fürdő kastélykertben.

Doktor  Diehl  testvérhúga  a  férje  kíséretében  még  előző  este
megérkezett.  Ők voltak  Heinz  egyedüli  rokonai,  és  nagy örömére
rögtön a szívükbe zárták Blandinét.

A  házaspáron  kívül  csak  kevés  vendéget  hívtak  meg,  mert
csendes,  szerény  esküvőt  terveztek.  A  falubeliek  azonban  kivétel
nélkül szemtanúi kívántak lenni a jeles eseménynek. A két jegyespár
gyalog  tette  meg  az  utat  a  templomig.  Zúgtak  a  harangok,  és
virágokat szórtak elébük a gyerekek. Fényesen sütött a nap, de még
fényesebben ragyogott  a boldogság a négy fiatal  szemében, akik a
házasság szent kötelékében egyesültek.

„Míg a halál el nem választ…”
Az esketés után a menet visszaindult a kastélyba. A kicsinyeket a

kertben vendégelték meg, a két ifjú pár pedig a néhány meghívottal



az  ebédlőben  ült  asztalhoz.  Heinz  sógora  mondott  rövid  ünnepi
köszöntőt, majd mindenki a fiatalok boldogságára ürítette poharát.

Doktor  Diehl  és  újdonsült  felesége  késő délután  rövid nászútra
indult. Von Tölz asszony átköltözött új otthonába, Obergriesbachba,
és az esküvői vendégek is elhagyták a kastélyt.

Frank  és  Jutta  kettesben  maradt.  Az  ifiasszony  kézen  fogta  a
férjét, és a kisszalonba, Malte von Tübingen arcképe elé vezette.

– Látod, milyen jóságosan néz le ránk? – kérdezte. – Ő alapozta
meg  a  boldogságomat,  és  tudom,  örülne,  ha  most  látna,  ahogyan
szerető  apa  örül  a  gyermeke  boldogságának.  Te  pedig  segítettél
abban, hogy ő békében nyugodhasson a sírjában. Köszönöm, szívből
köszönöm, Frank, hogy kezdettől fogva hittél bennem.

A férfi a karjába vonta Juttát.
– Nem tehettem másként, édes kis feleségem. Ezek a szemek nem

tudnak hazudni – mondta, és gyengéd áhítattal csókot lehelt felesége
két szép szemére.

VÉGE
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