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1.

A három nagy csillár fényében száznál is több pár keringett a virágok
kal feldíszített barokk bálteremben. A férfiak fekete frakkot, piké inget 
és fehér kesztyût, a nôk tüll és kreppdesin ruhakölteményeket viseltek. 
A pódiumon a kamarazenekar Strauss „Déli rózsák” keringôjét játszotta, 
és néhány vendég, aki ismerte a darabot, halkan velük dúdolta a kerin
gô király híres, szívhez szóló dallamát.

Liebermann érezte, milyen görcsösen merev Amelia Lydgate jobb 
keze az ô baljában. A leány homlokán függôleges ránc mélyült el, mi
közben megpróbálta követni Liebermann vezetését.

– Bocsásson meg, dr. Liebermann, sajnos csapnivaló táncos vagyok.
Zöld bársonyból készült báliruhája szabadon hagyta a vállát, égôvörös 

hajkoronáját ezüst szalagokkal kötötte fel. Halvány, makulátlan válla 
olasz márványra emlékeztette a fiatal orvost.

– Egyáltalán nem – tiltakozott Liebermann. – Kezdôhöz képest bámu
latosan jól csinálja. Javasolnám, összpontosítson a zenére. A ritmusára.

A fiatal angol nô tanácstalanul nézett fel rá.
– A ritmusára?
– Igen. Hát nem érzi… – Liebermann igyekezett elrejteni megdöb

benését. – Nem érzi a zene ritmusát?
Minden ütem elsô hangjánál megmozdította a leány hátán nyugvó 

kezét, de Amelia láthatóan nem értette meg.
– Jól van – mondta Liebermann. – Próbálkozzunk másképpen. Talán 

többet segít, ha azt mondom, hogy a jobbra fordulást három lépésben 
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kell végrehajtani, amelynek során elsôként az ember a jobb lábbal elô
relép és egyidejûleg 180 fokos fordulatot tesz az óramutató járásával 
megegyezôen. Utána három lépés következik hátrafelé, majd ismét egy 
180 fokos fordulat. A balra fordulás ugyanígy történik, azzal az elté
réssel, hogy az óramutató járásával ellentétesen kell végrehajtani.

Amelia megállt, a fejét oldalra hajtotta, és rövid gondolkodás után 
felnézett Liebermannra.

– Köszönöm, doktor úr. Ez igazán kiváló magyarázat volt.
A mozgása máris sokkal finomabb és gördülékenyebb lett.
– Remek – állapította meg Liebermann. – Ha még a felsôtestét is 

hátradöntené egy kicsit, akár gyorsabban is táncolhatnánk.
Amelia követte az utasítást, és egyre gyorsabban keringtek a parketten.
– Azt hiszem, a bécsi keringôhöz percenként körülbelül harminc 

fordulat az ideális sebesség – folytatta Liebermann, de amikor látta, 
hogy Amelia a karórájára néz, gyorsan hozzátette: – Nem gondolom, 
hogy ezt feltétlenül be kellene tartanunk…

Miközben eltáncoltak a zenekar elôtt, megelôzte ôket egy testesebb pár, 
amely – tagjai termetessége ellenére – olyan lendülettel táncolt, hogy az 
mármár kétséget ébresztett a nehézségi erô törvényeivel szemben.

– Te jó ég – szólalt meg Amelia. – Nem Reinhardt felügyelôt láttam?
– Valóban – bólintott Liebermann.
– Olyan… olyan tökéletesen táncolnak a feleségével.
– Reinhardt felügyelônek és hitvesének jóval több gyakorlata van a 

táncban, mint a jelenlévôk többségének. Farsang idején nemcsak a 
rendôr bálon vesznek részt, de ott vannak a pincérek bálján, a kalaposok 
bálján és a Filharmónia bálján is. Hogy meg ne feledkezzek a cuk rászok 
báljáról, amelyhez a felügyelôt különösen erôs érzelmek fûzik – moso
lyodott el az orvos.

Amikor eltáncoltak az aranyozott faragásokkal díszített kétszárnyú 
ajtó elôtt, Liebermann látta, hogy egy csendôr lép be a bálterembe. 
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Egyszerû kék egyenruhája és csúcsos sisakja látványosan elütött a ven
dégek elegáns öltözetétôl. Az arca kipirult és verítéktôl csillogott, 
mintha futott volna idáig. Körülnézett a teremben, aztán egyenesen 
megindult Brügel fôfelügyelô felé, aki a kifogástalanul öltözött Victor 
von Bülow felügyelô és a magyar rendôrségtôl érkezett vendégek tár
saságában álldogált.

Az este korábbi részében Liebermann megkísérelt beszélgetésbe ele
gyedni a magyarokkal, de csak nagyon szûkszavú válaszokat kapott. 
Talán a híres magyar melankóliára, erre az orvosi különlegességre vezet
hetô vissza a tartózkodásuk, gondolta Liebermann, aki legtöbb kollé
gájához hasonlóan maga is találkozott már a jelenséggel.

Miközben tovább keringtek, elveszítette szem elôl a kis csoportot, s 
amikor néhány további fordulat után újra feltûntek elôtte, meglepetten 
látta, hogy Else Reinhardt egyedül áll, tekintetét a távolabb álló, Brügel 
fôfelügyelôvel és a csendôrrel beszélgetô férjére szegezve. 

A zenekar egy rézfúvós fanfárral befejezte a keringôt, a teremben 
kitört a tapsvihar. Liebermann meghajolt, kezet csókolt Ameliának, 
aztán a leánnyal a karján egyenesen Elséhez sietett.

– Azt hiszem, történt valami – mondta az asszony aggódva.
A jól megtermett, szögletes arcú, dús pofaszakállú Manfred Brügel 

fôfelügyelô Reinhardtnak magyarázott, de idôrôl idôre a csendôrhöz 
is intézett egyegy kérdést. Reinhardt feszülten figyelt, aztán összecsapta 
a bokáját, megfordult, és a feleségét kereste a tekintetével.

– Kedvesem – lépett oda Elséhez, és gyengéden megfogta az asszony 
kezét. – Nagyon sajnálom… Sajnos elôre nem látott gondok támadtak.

Gyors pillantást vetett Liebermannra, aki a tekintetébôl megértette, 
hogy komoly ügyrôl van szó. 

– Attól tartok, most azonnal indulnom kell a helyszínre – folytatta 
a felügyelô.

– Hát senki nincs ügyeletben a kapitányságon? – kérdezte Else csalódottan.
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– Koltschinsky hörghuruttal ágynak esett, Storfer pedig, amikor be
futott a jelentés, elindult ugyan a helyszínre, de a kapitányság elôtt 
elcsúszott a jégen és beütötte a fejét.

– Micsoda balszerencse – jegyezte meg Liebermann.
– De miért mindig te? – kérdezte Else. – Senki más nem mehet? Mi 

van von Bülowval?
– Azt hiszem, neki a magyar vendégekkel van fontos megbeszélnivalója.
A termet hirtelen hegedûk tremolója és két vadászkürt dúr hármas

hangzata töltötte be. Egyszerû, mégis eltéveszthetetlen dallamot ját
szottak.

– Ó, a Kék Duna keringô… – Reinhardt hangjából ôszinte sajnál
kozás csendült. 

– Segíthetek valamit, Oskar? – lépett elôre Liebermann. – Elkísérjelek?
Reinhardt megrázta a fejét.
– Jobban örülnék, ha inkább a hölgyekrôl gondoskodnál. Én most 

elôször is megkeresem Hausmannt. 
Körülnézett a teremben és fel is fedezte asszisztensét, aki tüzértisztek 

kis csoportja mellett állt és álmodozó tekintettel figyelt egy fehérbe 
öltözött elsôbálozó leányt. A fiatal nô kedves arcát dús, szôke hajkorona 
keretezte, és Hausmann, aki láthatóan már jó ideje bámulta, éppen 
elszánta magát, hogy egy szál vörös rózsával a kezében meginduljon felé.

– Még ez is… – sóhajtott fel Reinhardt a jelenet láttán.
Megcsókolta a feleségét, elnézést kért Ameliától, megrázta Lieber

mann kezét, aztán határozott, gyors léptekkel megindult Hausmann 
felé, akit alig néhány lépéssel célja elérése elôtt sikerült megállítania.
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2.

Az aufkircheni fogadós nagyon készségesen és nagyon bonyolultan 
magyarázta el, merre kell kerülniük egy kidôlt fatörzs miatt, amely 
teljesen elzárta az utat.

– Jó nagy kerülô lesz – közölte, miközben kiveregette a hamut agyag
pipájából.

Olyan bonyolultan igazította útba ôket, hogy amikor a kis román 
templom a jellegzetes hagymakupolájával elmaradt mögöttük, Reinhardt 
kételkedni kezdett benne, biztosan megértettee a kocsis az útba iga zítást.

A fiáker utasterét egyetlen villanykörte világította meg, fénylô szálai 
visszatükrözôdtek Hausmann szemében. Reinhardtnak tetszett az el
képzelés, hogy a lámpa felfelvillanása valamiképpen összeköttetésben 
áll a fiatalember gondolataival, amelyek talán még mindig a csinos szôke 
elsôbálos leány körül forogtak.

A keskeny úton, amelyre ráfordultak, egymást érték a kátyúk, szinte 
dobálták a fogatot. Reinhardt elhúzta a függönyt és az ablak üvegéhez 
nyomta az arcát, de semmit nem látott a külvilágból. Elfordította a 
reteszt, kinyitotta az ablakot és kihajolt. Hideg, nedves levegô csapott 
az arcába. A kocsira akasztott lámpások fénye alig tört át a leereszkedô 
sûrû ködön.

A felügyelô aggodalmas pillantást vetett a zsebórájára, aztán elôre kiál
tott a kocsisnak.

– Álljon meg! Már régen meg kellett volna érkeznünk!
A kocsi döccenve megállt.
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– Te jó ég, Hausmann, ebben a tempóban soha nem érünk oda! 
Reinhardt kinyitotta a fülke ajtaját és kiugrott. A lába abban a pilla

natban belesüppedt a sáros talajba, s érezte, amint az árok jeges vize 
behatol a legjobb lakkcipôjébe. Hangosan szitkozódva kapaszkodott 
fel az út szélére, és elhúzta az arcát, amikor a cipôsarkát csak nehezen 
tudta kiszabadítani a sárból. Az egyik ló prüszkölve megrázta magát.

Reinhardt az elmosódó távolba kémlelt.
– Hol vagyunk egyáltalán?
– A keresztezôdésnél balra, aztán az öreg kútnál megint balra – közölte 

mogorván a kocsis. – Balra fordultunk, ahogyan mondták, nagyságos úr.
Elhúzta az orrát és halkan maga elé morogta:
– Tudtam én, hogy jobbra kellene fordulni…
– Akkor meg miért nem szólt?
A kocsist láthatóan kellemetlenül érintette, hogy meghallották az utolsó 

megjegyzését, s zavarát úgy igyekezett leplezni, hogy a lovakat kezdte 
nyugtatgatni.

Sûrû erdô közepén álltak. Valahol felrikoltott egy bagoly, s az aljnö
vényzet halkan megreccsent mellettük. Reinhardt hiába tudta, hogy nin
csenek messze Bécstôl, a fôváros a színházaival, kávéházaival és csillogó 
báltermeivel mégis végtelenül távolinak tûnt ebben a percben.

A fákat mintha megkínozták volna: vastag, elformátlanodott, kopár 
ágaik végén karomszerû, gyulladt ízületû ujjakhoz hasonló gallyak 
meredeztek. A teuton fantázia mindig is kimondhatatlan szörnyûsé
geket képzelt a sötét erdôk mélyére: Jancsi és Juliska, Piroska, Rapun
zel – a Grimm testvéreknek köszönhetôen minden német már gyer
mekkorában megtanulta tisztelni és félni az erdôt, a farkasok és a 
boszor kányok otthonát.

Reinhardt megborzongott.
A kocsi ablakából Hausmann feje bukkant elô.
– Felügyelô úr!
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– Igen?
– Mi az ott?
– Mi? Hol?
– Ott… már el is tûnt. Nem, megint itt van... Nem látja, felügyelô úr?
A fák között bizonytalanul reszketô fény tûnt fel, eltûnt, azután megint 

felvillant.
– Látom, Hausmann. – Reinhardt igyekezett határozottan és maga

biztosan beszélni. – Látom.
A fény egyre közeledett.
Reinhardt hallotta, hogy kinyílik a kocsi ajtaja, aztán egy loccsanás

szerû hangot hallott. Hausmann is kiszállt és a sárban gázolva igyeke
zett eljutni feletteséhez.

– Mi lehet ez? – ismételte meg a kérdést.
– Nem tudom – felelte Reinhardt. – De valamiért az az érzésem, 

nem sokára megtudjuk.
– Önnél van a pisztolya, felügyelô úr?
– Nincs, Hausmann. Lehet, hogy meglepi, de bálba meglehetôsen 

rit kán viszek fegyvert magammal. Egy pisztoly súlya az egyik zsebem
ben egyenlôtlen súlyeloszlást eredményezne, ami pedig szinte lehetet
lenné tenné a kifogástalan fordulatot tánc közben, tudja?

– Hogyne, hogyne, felügyelô úr – felelte Hausmann, aki a sötétben 
is észlelte fônöke mosolyát.

A fénypontot nagyobb gyûrû vette körül, ami arra engedett követ
keztetni, hogy valami nagy közeledik feléjük. Az elmosódó körvona
lak medveszerû, nehézkes alakot sejttettek. Vajon nem csak optikai 
csalódáse, kérdezte magától Reinhardt. Egyetlen teremtmény sem 
lehet ilyen nagy! Az ágak azonban hangos reccsenésekkel törtek dara
bokra a nehéz léptek alatt. A lovak felnyerítettek.

– Uraim – szólalt meg idegesen a kocsis. – Talán az lenne a legjobb, 
ha visszaszállnának. Tovább kellene indulnunk, nem gondolják?
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Reinhardt nem felelt.
A léptek egyre hangosabbak lettek, a fény egyre jobban kivehetô volt.
– Nos, Hausmann – szólalt meg a felügyelô. – Gyanítom, néhány 

percen belül megoldódik a rejtély.
A sûrû köd hirtelen mintha kettévált volna. A sötétségbôl megter

mett, kísértetszerû alak lépett elô és jött közelebb egy gyertya imbolygó 
fényében. Reinhardt hallotta, ahogy Hausmann levegô után kap.

– Nyugalom – suttogta oda neki.
A felbukkanó férfi legalább két méter magas volt, s a fején trónoló 

orosz prémsapka még magasabbnak mutatta. Bôrövvel összefogott, 
hosszú bundájának derekából egy balta feje kandikált elô. Egyik kezében 
faragott aljba rögzített fémlemezes lámpást tartott, a másikban egy véres 
vadat lóbált a hátsó lábainál fogva, a zsákmány többi részét a vál lára 
vetve vitte. Az arca majdnem teljesen eltûnt bozontos fekete szakálla 
mögött.

– Jó estét – szólította meg Reinhardt. – Az aufkircheni fôreáliskolát 
keressük.

A titokzatos erdôlakó hallgatott.
Reinhardt újra próbálkozott:
– A St. Florian Katonai Akadémiát…
A medvetermetû férfi szemében ezúttal a felismerés szikrája csillant. 

Biccentett egyet és halk hangon brummogta:
– Menjenek le a hegyrôl, aztán lent, a keresztezôdésnél forduljanak 

jobbra.
– A keresztezôdésnél jobbra? – ismételte meg Reinhardt.
Az óriás helyeslôen mordult egyet, aztán megfordult és nagy léptekkel 

visszacsörtetett a fák közé.
– Köszönjük! – kiáltott utána Reinhardt. – Igazán lekötelezett!
Mozdulatlanul álltak Hausmannnal, és nézték, amint az óriás széles 

válla lassan beleolvad a ködbe, s a gyertya lángja újra elmosódik.
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Reinhardt megigazította félrecsúszott csokornyakkendôjét.
– Ezek az erdei emberek bizonyára igen sok erénnyel bírnak, de a 

bôbeszédûség biztosan nem tartozik közéjük – állapította meg, majd 
megfordult és felpillantott a kocsisra.

– Hallotta, amit erdei barátunk mondott?
– Le a hegyrôl, aztán az elágazásnál jobbra.
– Pontosan.
– Azt mondja, kövessük, amit a fickó mondott?
– Van jobb ötlete?
A kocsis mormogott valamit.
– Különös egy alak volt…
– Igaza van. De könnyen el tudom képzelni, hogy jelen körülmé

nyek között az ô szemében mi ugyanilyen különösnek tûnhettünk…
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3.

A hálóteremben koromsötét volt, csak a hangok árulkodtak az életrôl: 
horkolás, zörgés, mormogás, néha egyegy éles kiáltás, amikor vala
melyik fiú rémálomból riadt.

Kiefer Wolf fülelt. A lélegzô sötétség egy zenekarra emlékeztette – 
egy zenekar hangzásának hullámzó, nyughatatlan mélységére.

Kinyújtotta a karját, átnyúlt a szomszéd ágyra és megmarkolta a vas
tag dunyhát.

– Drexler! Drexler, ébredj!
Szomszédja felnyögött.
– Gyerünk, Drexler, ébredj már fel!
– Wolf?
– Ébredj, Drexler! Nem tudok aludni.
– A fenébe, Wolf – morgott Martin Drexler.
– Kimegyek elszívni egy cigarettát. Velem jössz?
A Wolf másik oldalán fekvô fiú mocorogni kezdett.
– Mi van már? – szólalt meg álmos hangon. – Mi van már megint?
Wolf ökle kíméletlen brutalitással csapott le a hasára. A fiú fájdal

masan felnyögött.
– Fogd be, hülye! – sziszegte Wolf.
A fiú nyöszörögni kezdett.
– A fenébe, Wolf, mi van veled? – hallatszott a sötétségbôl Drexler 

hangja.
– Kimegyek. A titkos kamrába.
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Wolf felállt, a ruhái után tapogatózott, belebújt a nadrágjába és a 
felsôjébe. A cipôvel nem foglalkozott.

– Mi lesz, Drexler? Jössz már?
Hallotta, hogy Drexler elfordulva mormog valamit a párnájába.
– Akkor aludj csak tovább! – csattant fel dühösen. – Te… te kisbaba!
Eltapogatózott a terem közepére és rövid léptekkel, az ágyak végét 

kitapogatva indult az ajtó felé. Amikor odaért, lassan lenyomta a ki
lincset és kikémlelt a keskeny résen. A folyosó üres volt. Kicsusszant 
az ajtón és halkan becsukta maga mögött. 

Nem járt még messze, amikor hirtelen lépteket hallott: a lépcsôn 
felfelé sietô lépéseket és erôsödô hangokat.

A pokolba, a pokolba, a pokolba!
Rohanni kezdett a folyosó vége felé és befordult a sarkon, aztán a 

hátát a falnak vetve állt és lélegzetvisszafojtva hallgatózott. Halk férfi
hangot hallott, aztán egy nô hangját.

Funke nôvér?
Nem akarta kivárni, amíg megbizonyosodhat róla, kik közelednek. 

Továbbsietett.
A folyosó egyik oldalán a belsô udvarra nyíló ablakok sorakoztak, a 

másik oldalon nyíltak az osztálytermek. A folyosó végén zegzugos falép
csô indult, egy másik, keskeny lépcsô pedig egy lezárt vasajtóhoz vezetett.

Wolf megállt és hallgatózott, de a szegélylécek mögül hallatszó ka
parászáson kívül semmit nem hallott.

Az iskola felsô szintjeit éveken át újra és újra a legfurcsább ötletek 
alapján építették át, ami sok építészeti anomáliához vezetett: felesleges 
sarkokhoz, zsákutcákhoz, értelmetlen beugrókhoz és a semmibe vezetô 
lépcsôkhöz. Így született meg a titkos kamra, a szomszédos tároló és 
az épület harmadik emelete közé ékelôdött, elfeledett helyiség is.

Wolf bebújt a lépcsô alá, elôrehajolt és a kezét kinyújtva kezdte tapo
gatni a padlódeszkákat. Rövidesen megtalálta a csapóajtót és óvatosan 


