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I.

Kilencvenkilenc lépcsôfok. 
Az elsô szakaszon még számolta ôket, késôbb már csak fújtatva vonszolta 

tovább felfelé súlyos testét. Milyen ôrült gondolat éppen a Stephansdom északi 
tornyába hívni valakit találkozóra Szilveszter éjszakáján, gondolta. Neki 
magának nem is jutott volna eszébe ilyen bolondság – a másik állt elô az ötlettel, 
hogy onnan nézzék az éjféli tûzijátékot. A javaslat ôrültségét csak fokozta, hogy 
tilosban jártak: éjszaka szigorúan tiltott volt felmenni a toronyba, így még 
titokban is kellett tartaniuk a tervet. 

A kövér ember lihegve kapaszkodott tovább. Nem volt választása, ha nem 
akarta elszalasztani a jó viszony helyreállításának talán utolsó lehetôségét. 
Amikor megbeszélték a találkozót, a másik határozottan békülékeny hangot 
ütött meg, mintha az a szörnyû emlékû, rettenetes veszekedés meg sem történt 
volna közöttük. 

Ostobaság volt összeveszni. A kövér férfit azóta is rémálmok gyötörték. Ilyen 
ellenséget szerezni akár végzetes is lehet. 

Felérve a kilátóba percekig lihegett, amikor viszont sikerült végre meg nyu
godnia, zsebébôl azonnal szivart húzott elô és rágyújtott.

Tizenöt perc volt még hátra éjfélig. A háromnegyedet ütô harang olyan közel 
kondult meg mellette, hogy a férfi rémülten összerezzent, még a szivarját is 
elejtette, és mindkét kezét a füléhez kapta.

Amikor az óraütések visszhangja lassan elhalt, a kövér ember fújtatva elôvette 
fekete kabátja zsebébôl a kis pezsgôsüveget. 

A kilátás valóban fantasztikus volt. A hold fénye ezüstös csillogást kölcsönzött 
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Bécs hófödte tetôtengerének. Csillagok ezrei ragyogtak a tiszta égen, az ablakok 
mögül gáz és petróleumlámpák aranysárga fénye szûrôdött ki.

A kövér ember mindig is romantikus léleknek tartotta magát. Egy ilyen 
pillanathoz egy leány társasága illene, gondolta. Egy fiatal nô kezének gyengéd 
érintése…

A másik megígérte, hogy még ma viszontláthatja a kedvesét. Talán magával 
is hozza a leányt a toronyba, reménykedett a kövér férfi.

A háta mögött közeledô lépések koppantak. 
Mindjárt éjfél. A jövevény, akinek arcát eltakarta a mélyen elôre húzott 

csuklya, odalépett a kövér ember mellé.
– No végre… – sóhajtott fel az megkönnyebbülten, és máris nekilátott a 

pezsgô bontásnak. Nem vette észre a csuklyás férfi mögött rejtôzködô másik alakot.
Az elsô ütés a nyakát érte. Felüvöltött a fájdalomtól. A második a bal halán

tékán csattant és a földre vitte. Mielôtt elvesztette volna az eszméletét, még 
egyszer, utoljára látta a csillagos ég szikrázó fényeit maga felett.

Amikor egy perccel késôbb hatalmas teste a korláton átbukva zuhanni kezdett, 
aztán nagy csattanással a dóm elôtti fiákerállomás kockakövére csapódott,  
a kövér férfi már semmit nem érzett.



7

1.

1900. január 1. napja. A dóm nagyharangja egy új évszázad beköszöntét 
ütötte el. Mély kongása még a tér hangzavarját, a hangos kiáltásokat, a több 
irányból is hallatszó keringô-dallamokat és az ünneplô bécsi nép ujjongását 
is elnyomta.

Boldog Újévet! Éljen a XX. század!
A környezô sötét utcákból valósággal áradt a nép a dóm elôtti térre. 
Gustav von Karoly és barátja, Rudi Kasper rendôr-fôfelügyelô lovak és 

automobilok között tört utat magának a zsúfolt Kärntnerstrassén. Téli-
kabátjuk alatt mindketten frakkot viseltek. A hômérséklet Szilvesz terhez 
képest inkább mérsékelt volt, alig lehetett fagypont alatt. A kevésbé for-
gal  mas mellékutcák kövezetét porcukorként borította a friss hó, amely az 
alatt a két óra alatt esett, míg ôk a Kursalon táncparkettjén keresték a szóra-
kozást, amúgy teljesen eredménytelenül.

Hallgatagon gyalogoltak egymás mellett. Egyikük sem volt jó hangu-
latban. Gustavot szerelmi bánat gyötörte, Rudit mélységes, általános világ -
fájdalom. A Kursalon szilveszteri mulatságán táncoltak ugyan, és Gustav 
tulajdonképpen maradt volna még, de Rudi ragaszkodott hozzá, hogy 
menjenek ki a Stephansdomhoz, és vegyüljenek el az ünneplô egyszerû nép 
között.

– Figyelj már oda a ronda sétabotodra! – csattant fel hirtelen Rudi, 
megtörve a hallgatást. – Már megint megbökted a lábamat! Egyáltalán, 
minek neked sétabot? Tökéletesen egészséges mind a két lábad! Talán a 
társadalmi felemelkedéseket akarod közszemlére tenni? Lehet, hogy egyszer 
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majd megörökölsz egy grófi címet, de attól még nem kellene mindjárt a sok 
méltóságos tökkelütötthöz hasonlóan viselkedned!

– Bocsáss meg, nem volt szándékos – védekezett bizonytalanul Gustav.
– Holnapra az egész sípcsontom kék lesz! – méltatlankodott tovább Rudi, 

mire Gustav is felemelte a hangját:
– Azért túlzásokba ne essünk, ha kérhetnélek! – mordult fel. – Egyébként 

apámtól kaptam kölcsön a sétabotot még Karácsony elôtt, amikor 
kificamítottam a bokámat. Nézd csak meg, egészen különleges darab. – 
Felemelte a botot és a fogát vicsorító aranyozott oroszlánfejet mintázó 
fogantyúra mutatott.

Rudi, aki semmi tiszteletet nem érzett az ilyen külsôségek iránt, csak a 
fejét csóválta zord arckifejezéssel.

Az ég hirtelen színek kavalkádjába borult Bécs felett: a Praterben 
megkezdôdött a tûzijáték. Gustav csillogó szemmel figyelte az ezer színben 
pompázó szikraesôt. Gyermekkorában látott ilyet utoljára, még 1873-
ban, amikor nagyapja, Albert von Karoly elvitte magával a Világkiállítás 
megnyitó ünnepségére. Mindössze kilenc éves fejjel akkor szeretett bele 
örökre a tûzijátékokba.

– Már megint cirkuszt vetnek oda kenyér helyett a népnek – morgott 
mellette Rudi. – Huszadik század ide vagy oda, a nagyságos urak nem 
változnak.

– Ne légy már ilyen ünneprontó – intette le Gustav.
– Te pedig ne légy ilyen javíthatatlan illuzionista.
– Ugyan már, Rudi! – csattant fel türelmét vesztve Gustav. – Ma 

tényleg ünnepnap van! Nem hallod, milyen vidám mindenki? Énekelnek, 
táncolnak, nevetnek…

– Közöttük azok is, akik nemrégen még a világvége eljövetelét jósolták a 
századfordulóra – vetette közbe szárazon a fôfelügyelô.

– Az csak néhány ôrült képzelgése volt!
– Még hogy néhány ôrült? Nem olvasol újságot? Még a komolyabb 
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lapok is tele voltak mindenféle közelgô meteoritok hírével, amelyek majd 
becsapódnak a Földbe és elpusztítják az egész civilizációt! Leszállnak az 
Apokalipszis lovasai, tûz borítja be a Földet, kipusztul minden élet!

– Hisztéria, semmi több. Bár az igazat megvallva, pillanatnyilag nem lenne 
kifogásom egy kis tûzesô ellen. Egyre jobban fázom.

– Nincs hideg, csak te vagy túl gyenge. Nézz magadra, milyen sovány 
vagy. Ha lenne rajtad egy kis zsír, mindjárt nem fáznál állandóan.

A magas, karcsú Gustav mellett a rendôr-fôfelügyelô, bár csak tíz centi-
méterrel nôtt alacsonyabbra és súlyra is körülbelül ugyanannyit nyomott, 
kifejezetten alacsonynak és zömöknek hatott. Másképpen oszlot tak el rajta 
a kilók, állapította meg nem egyszer keserûen Rudi. Hiába volt széles a válla 
és izmos a karja, a lába rövidsége miatt mindig is tömzsinek érezte magát.

Gyors léptekkel haladtak tovább, és éppen abban a pillanatban értek ki 
a térre, amikor a harang utolsó kondulása is elhalt. A dóm körül hatalmas 
tömeg tolongott.

A vidám hangokba azonban hirtelen rémült kiáltások vegyültek. Ijedt 
sikoltások, megrettent kiabálás hallatszott a templom fôbejárata elôli fiáker-
állomás felôl.

Gustav és Rudi egymásra nézett, aztán mindketten futni kezdtek a 
hangok irányába, kézzel-lábbal törve utat maguknak.

Az északi torony alatt álló gázlámpa sárgás fényében mintha egy nagy 
ruhacsomag hevert volna a kockaköveken.

Egy test. Egy hosszú, fekete köpönyeget viselô test. A köpönyeg alól fehér 
kéz látszott ki. 

– Elesett volna, és a hisztérikus tömeg eltaposta? – találgatott Gustav a 
mozdulatlan test fölé hajolva. 

Rudi egyetlen erôteljes mozdulattal az oldalára fordította a holttestet, 
láthatóvá téve az arcát – már ami megmaradt belôle.

– Ez az ember lezuhant – állapította meg komoran, aztán felfelé pillantott 
a fölöttük magasodó északi toronyra.
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Gustav már éppen borzadva fordult volna el, amikor egy nagy, sötét foltot 
pillantott meg a szétzúzódott koponyán. Irtózatát leküzdve újra a halott fölé 
hajolt, és mielôtt még Rudi visszatarthatta volna, megérintette a csillogó foltot.

– Vér – állapította meg. – Csak a fején, sehol máshol. Nézd meg, sehol 
nincsenek rajta vérfoltok, csak a koponyáján. Nem különös?

– A rendôrorvos valószínûleg egy tucatnyi belsô sérülést talál majd a 
boncoláskor – ingatta a fejét Rudi. – A feje pedig valószínûleg akkor sérült 
meg, amikor a kockakônek csapódott, miután földet ért.

Gustav megrázkódott a hirtelen felismeréstôl.
– Jóságos Isten! – kiáltott fel. – Hiszen ez a nagymesterünk! Rauensteiner, 

a dóm építômestere!
– A dóm építômestere szabadkômûves volt? – kapta fel a fejét Rudi. 

– Milyen érdekes. Emlékezetem szerint a szabadkômûvességet az egész 
birodalomban betiltották. Ha a Vatikán tudna róla…

Mögöttük hirtelen éles, hisztérikus hang harsant.
– Az ördög! Az ördög!
Egy nyilvánvalóan nem épelméjû, torz testû férfi bukkant elô a tömegbôl. 

Rövid nyakán aránytalanul nagy, ferde fej ült. Himlôhelyes arcát Gustav 
felé fordítva, izgatottan dadogva próbált beszélni.

– Le… lelök… lelökte… az ördög…
– Ki lökte le és honnan? – egyenesedett fel Gustav.
A sánta bolond az északi torony teteje felé mutatott. 
– Az ördög... az ég… az égbôl…
Megrázkódott, aztán gyors egymásutánban háromszor keresztet vetett. 
– Mi a neve, barátom? – lépett oda mellé határozottan Rudi.
– Cosi… Cosimo.. én vagyok a harang… a harangozó…
– Fejjel elôre zuhant le a test? – faggatózott Rudi.
A harangozó dadogó válasza már elveszett a mennydörgô zajban, amellyel 

négy feketére lakkozott fogat vágtatott be ôrült tempóban a térre. A tömeg 
riadtan nyitott utat nekik. 
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Az egyik jármû egy ablak nélküli halottaskocsi volt, a másik háromból viszont 
egyenruhás rendôrök ugráltak ki. Úgy látszik, valaki már riadóztatta a hatóságot.

Az egyik kocsi mélyérôl impozáns, kackiásan pödrött bajuszt viselô, testes 
úr kászálódott ki. Két egyenruhás máris mutatta neki az utat a holttest felé.

– Átkozott fontoskodó – mordult fel Rudi Kasper, aki hivatalosan ugyan 
nem volt szolgálatban, mégis úgy érezte, a feje felett kezdôdik az intézkedés.

A lovakat hirtelen egy fényképezôgép villanása riasztotta meg. Rémült 
nyerítés harsant, dühös kocsisok kiabáltak, a tömeg ijedten húzódott 
hátrébb, a rendôrségi fotográfust azonban hidegen hagyta a ténykedése 
keltette zûrzavar és teljes lelkinyugalommal fordult Hoffinger helyettes 
rendôrfônökhöz, kérve, hogy álljon be ô is a képbe.

Hoffinger máris pózolni kezdett, büszkén pislogva a kamera lencséjébe. 
Láthatóan már a másnapi újságok címlapjára képzelte magát.

Rudi türelmét vesztve fordult vissza a harangozóhoz, és újra faggatni 
kezdte, de a szerencsétlen nyomorult egyre csak az ördögöt emlegette, és 
összefüggéstelen szavakat mormolt.

– A halott Rauensteiner dómépítész – tájékoztatta Gustav a rendôrfônök-
helyettest, amikor az végre odalépett hozzájuk.

A hivatalnok végigmérte Gustavot. Látszott, igyekszik felmérni, kivel 
állhat szemben. A jól szabott kabát és a cobolygallér láthatóan megtette 
a hatását, mert Hoffinger méltónak találta Gustavot egy kézfogásra, aztán 
azonban máris elfordult tôle, és parancsokat kezdett harsogni a kíséretében 
lévô egyenruhásoknak.

– Azonnal ürítsék ki a teret! – utasította az emberei élén vigyázzállásban 
várakozó Bröselmeier nyomozót, majd a harangozóra mutatott. – Ezt a 
féleszût pedig ne engedjék elmenni!

– Letartóztassuk? Egy gyors letartóztatás mindig jól veszi ki magát – vélte 
a rendôrtiszt.

– Még nem kell – intette le kegyesen Hoffinger. – Csak ha külön szólok. 
A halottat pedig szállítsák el, még mielôtt összetapossa a tömeg.
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Rudi Kasper elôrelépett.
– A halott egyértelmûen az északi toronyból zuhant le. Lehetséges, hogy 

baleset vagy öngyilkosság történt, de azt sem zárhatjuk ki, hogy lelökte 
valaki. Azt javaslom, ne nyúljunk a holttesthez, amíg a rendôrorvos meg 
nem vizsgálja. Gondolom, nemsokára ô is befut majd.

Az udvari tanácsosi címet is viselô fôrendôr vállat vont.
– Felôlem… – mormolta nagyvonalúan.
Rudi a körülöttük álló rendôrökhöz és a bámészkodókhoz fordult.
– Senki nem nyúlhat a holttesthez, amíg meg nem érkezik a rendôrorvos, 

és meg nem vizsgálja – hirdette ki határozottan. – Ürítsenek ki egy kisebb 
területet körülötte, és szorítsák hátrébb az embereket!

Az egyenruhások bizonytalanul pislogtak Rudiról a fôtisztre.
– Mire várnak? – mordult rájuk a rendôrfônök-helyettes, mire az egyen-

ruhások végre mozgásba lendültek.
A rendôrségi fényképész újra szólásra jelentkezett.
– Készítenék még egy felvételt, tanácsos úr. Talán ha beállna a dóm 

fôkapuja elé, ott jobbak a fényviszonyok. Ön is rajta szeretne lenni a képen, 
Kasper fôfelügyelô?

– Menj a fenébe – mormolta Rudi az orra alatt.
– Ismered? – kérdezte tôle halkan Gustav.
– Hogyne ismerném. Egyszerû közrendôr volt, de amióta beszerzett egy 

ilyen modern szerkentyût, mûvésznek képzeli magát.
A fényképész már sietett is hatalmas állványával a dóm fôkapuja felé. 

Hoffinger udvari tanácsos szaporán lépkedve indult utána, így Rudinak és 
Gustavnak sem maradt más választása, mint hogy kövesse ôket.

Gustav felpillantott a déli torony nagyharangjára, a Pummerinre, amelynek 
mély kongása már az új évszázadot köszöntötte. A toronyba kôbôl faragott, 
az óramutató járásának megfelelôen kanyargó háromszáznegyvenhárom 
lépcsôfok vezetett fel. Ez a szabadon álló torony, a tulajdonképpeni Steffl 
volt a császári fôváros legmagasabb épülete. Gustav egyszer járt fenn 
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a toronyban, még gyermekkorában vitte fel a nagyapja, aki a bonyolult 
szerkezetet is megmutatta neki.

Pillantása elgondolkodva siklott tovább a dóm befejezetlen északi tornyára, 
és akaratlanul is a régi legenda jutott eszébe az egykori építômesterrôl, aki 
a lelkét adta el a Gonosznak cserébe az ígéretért, hogy segít neki befejezni 
a tornyot. Emlékeinek mélyérôl nagyapja hangja szólalt meg, amint a 
szomorú történetet meséli neki.

A XV. században a dóm akkori építômestere, Hans Puchsbaum volt a 
neve, beleszeretett egy Maria nevû gyönyörû leányba, aki maga is vonzódott 
a tehetséges, ügyes mesteremberhez. Amikor azonban Puchsbaum megkérte 
Maria kezét, a leány apja teljesíthetetlen feltételhez kötötte az áldását: csak 
akkor adja hozzá a lányát, ha egyetlen év alatt felépíti az északi tornyot, 
méghozzá ugyanolyan magasra, mint a már álló déli torony. 

Az építômester kétségbeesésében az ördöghöz fordult segítségért – aki tudva
levôleg semmit nem ad ingyen a hozzá fohászkodóknak. Az ár ezúttal is 
magas volt: a Sátán vállalta, hogy idôre felépül a torony, amennyiben Hans 
Puchsbaum egy teljes éven keresztül sem az Úr, sem a Szûzanya, sem a szentek 
nevét nem ejti ki a száján. Ha mégis így tenne, az ördög eljön a lelkéért.

Az építômester szerelme a szép Maria iránt nem ismert határokat, ezért 
beleegyezett a feltételbe. A torony építése haladt is rendesen, Puchsbaum azonban 
egyetlen pillanatra sem tudott szabadulni a lelkiismeretfurdalástól, amiért 
szövetségre lépett a Gonosszal. 

Egy napon éppen fent állt az állványzat tetején, amikor lent a téren 
megpillantotta Mariát. Lekiáltott neki, nevén szólítva a leányt – amint 
azonban kiejtette a száján a Maria nevet, ott termett mögötte az ördög, és 
gonosz kacagással a mélybe taszította. A szerencsétlen ember éppen a szép 
Maria lábai elé zuhant, s szerelme szeme láttára halt szörnyet. Az építkezés 
ettôl fogva lelassult, 1511ben pedig végleg le is állították. Így maradt a mai 
napig befejezetlen a Stephansdom északi tornya.
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Most pedig egy másik építômester zuhant le az északi toronyból – vagy 
taszította le valaki ôt is a mélybe.

Mit kereshetett egyáltalán Rauensteiner ott fent egyedül az éjszaka 
közepén?

A fényképezés bonyolult szertartása közben véget ért, s az udvari tanácsos 
most már hajlandónak mutatkozott leereszkedni odáig, hogy kikérdezze a 
harangozót.

Cosimo dadogva, akadozva, de láthatóan mély meggyôzôdéssel magya rázta 
nekik, hogy Rauensteiner, akárcsak egykor Puchsbaum, a sátánnal lépett 
szövetségre, s az taszította le a toronyból pontosan az elsô harangütéskor.

A mellettük álló Bröselmeier rendôrtiszt durván arcul ütötte a szeren-
csétlen nyomorékot, ahányszor annak érthetetlenné kezdett válni a beszéde, 
ezzel azonban éppen az ellenkezô hatást érte el, és a harangozó végül már 
csak összefüggéstelenül mormogott maga elé.

Hoffinger udvari tanácsos türelmét vesztve legyintett, és utasította az 
embereit, hogy vezessék el a nyomorékot.

– Bolond roncs – közölte a körülötte állókkal. – Nem hiszem, hogy ô 
lökte volna le az áldozatot a toronyból, de mégiscsak ô a felelôs az esetért. 
Az a dolga, hogy senkit ne eresszen fel a toronyba. A hatalmas hangnyomás, 
amit a harang ütése vált ki, az lehetett a baleset oka. A szerencsétlen mester 
attól zuhanhatott ki a torony tetejérôl.

Gustav és Rudi egymásra nézett. Látszott, hogy egyformán vélekednek az 
udvari tanácsos elméletérôl.

Hoffinger elégedetten bólogatott, meggyôzôdve saját igazáról.
– Ki kell vizsgálnunk, milyen mulasztás történt, ennyi az egész. Elôször is 

kemény kihallgatásnak kell alávetni ezt a nyomorékot.
Még egyszer bólintott, aztán elköszönt Ruditól, kegyesen odavetett Gustav-

nak is egy biccentést, majd beszállt az egyik fekete kocsiba és elhajtatott.
Most majd visszamegy a szilveszteri bálba, és büszkeségtôl duzzadó mellel 

kérkedik gyors és éles eszû eljárásával, az úri közönség pedig borzongva, 
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alélt tisztelettel állja körül, gondolta magában Gustav. Csodálkozott, 
amiért Rudi nem szállt azonnal vitába ezzel a felfújt hólyaggal. Rudi nem 
volt gyáva fickó, éppen ellenkezôleg, soha nem fogta vissza magát, és még 
a feletteseivel szemben is kiállt az igazáért, ráadásul az utóbbi idôben külö-
nösen ingerlékenyen viselkedett, már-már kiprovokálta a vitákat. Miért 
maradt most mégis csendben? Miért hagyta, hogy Hoffinger ôrizetbe 
vetesse a félkegyelmû harangozót?

Lassan ballagtak egymás mellett, távolodva a tetthelytôl, amikor 
Gustavnak hirtelen még valami az eszébe jutott.

– Miért lepôdtél meg annyira az elôbb, amikor meghallottad, hogy az 
építômester a szabadkômûvesekhez tartozott? A dóm építôi, a kôfaragó 
céh mesterei már a középkorban is intelligens emberek voltak, igazi korai 
világpolgárok, akik…

– Mi köze ennek Rauensteiner halálához? – szakította félbe bosszúsan 
Rudi.

– Éppen ezt akartam volna elmondani, ha hagyod. A dóm építômesterei 
minden korban a szabadkômûvesek kemény magjához tartoztak. Miután 
apám és az egyik barátja, akinek a nevét nem árulta el nekem, felvételre 
javasolt a szabadkômûvesek közé, egy sor magas rangú testvér elôtt kellett 
megjelennem és válaszolnom a kérdéseikre. Keményebb kihallgatásoknak 
vetettek alá, mint a rendôrségen a gyanúsítottakat, az elsô faggatóm pedig 
éppen a ma megboldogult Rauensteiner volt. Kellemetlen egy ember, 
meg kell mondanom, tartottam is tôle, hogy ellenem fog szavazni, mert 
többször is durván a szavamba vágott, néha egyenesen rám kiabált. Apám 
persze azt mondta, nem kell tartani tôle. Ugat, de nem harap.

– Ha ilyen volt a stílusa, biztosan szerzett magának ellenségeket az évek 
során – vélekedett Rudi.

– Kérdés, mennyire komoly ellenségeket.
– Sokra vitte, magas állású ember volt. Ki tudja, talán vissza is élt a 

hatalmával. 


