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1. fejezet

A férfi egy acélpillérnek támaszkodva ült a magasvasút sínpályájának 
az árnyékában, az állát a mellkasának támasztva, mintha csak elbó-
biskolt volna. Az ember azt gondolhatta volna, hogy éppen a más-
naposságát alussza ki, úgy kuporgott ott a régi, foltozott katonaka-
bátban, a kamásliban és a lyukas kesztyűben, vastag gyapjúsapkáját 
mélyen a homlokába húzva.

Wilhelm Böhmnek fognia kellett a keménykalapját, különben az 
éles, fagyos szél lefújta volna a fejéről. Közvetlenül a magasvasút nol-
lendorfplatzi állomása alatt álltak, alig egy kőhajításnyira a lépcsőfel-
járótól, a halott mégsem tűnt fel senkinek, pedig napok óta ott lehe-
tett már, de valahogy senki sem érezte fontosnak, hogy a mínusz 
fokokban az utcán heverő élettelen test miatt értesítse a rendőrséget. 
Böhm a lélegzetét is visszafojtotta, amikor leguggolt; a halott férfi, 
akit most szemügyre akart venni, egyszerű városi csavargónak tűnt, 
a berlini utcákat benépesítő hajléktalanok egyikének, akik mintha 
évről évre egyre többen lettek volna. A  főfelügyelőnek az orrához 
kellett tartania a sálját, hogy levegőt tudjon venni, a halott ugyanis a 
hideg ellenére is úgy bűzlött az izzadságtól, a vizelettől és az alkohol-
tól, mint aki évek óta az utcán élt.

A mozdulatlan testet vékony, egyenetlen rétegben galambürülék 
borította, a cipőjétől egészen a gyapjúsapkájáig. Fentről, az acélge-
rendák közül hangos kurrogás hallatszott, rengeteg galamb gubbasz-
tott a támfákon, egy valóságos galambkolónia, amelynek a tagjai jól 
látható nyomokat hagytak maguk után: a közelben a járda is min-
denhol csúnyán össze volt piszkítva. Érthető, hogy a járókelők, leg-
alábbis azok, akik ismerősek voltak a környéken, kerülték ezt a he-
lyet, és inkább máshol vágtak át a magasvasút sínjei alatt.

Egy közrendőr, aki mindennap a Nollendorfplatzon rótta a köreit, 
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végül – hány nap után is? – észrevette a vértócsát az élettelen férfi 
alatt, és értesítette a központi gyilkossági ügyosztályt. Breitzke őr-
mester arcán még mindig ott volt az elégedett mosoly, hogy végre 
sikerült megszabadulnia a holttesttől, és nem a saját rendőrőrsét kell 
zaklatnia vele. Senki sem töri magát egy olyan ügyért, amelyben egy 
mosdatlan hajléktalan az áldozat, még a 174-es őrs kollégái sem.

Böhm a sálját a szája és az orra elé tartva szemügyre vette a halot-
tat. A férfi bal orrlyukából vékony csíkban vér csorgott, majd alvadt 
kis tócsává alakult a flaszteren. Vagy fagyott kis vértócsává, ebben a 
hidegben ezt nem lehetett pontosan megmondani. Ott, ahol végig-
folyt a halott kabátján, a vért a nehéz szövet nagyrészt már magába 
szívta.

Böhm viszolyogva átkutatta a halott zsebeit, és talált egy régi, 
szakadt katonai igazolványt, amelynek az egyik sarka meg volt per-
zselődve, mintha a tulajdonosa el akarta volna égetni, de aztán visz-
szariadt a tettétől, amikor az öngyújtó lángja az igazolvány sarkához 
ért. A  főfelügyelő széthajtogatta a zsíros, összefogdosott iratot. 
Hein rich Wosniak tartalékos közlegény – született a vesztfáliai Ha-
genben 1894. március 20-án – a foltos papíron olvasható bejegyzé-
sek szerint 1915 augusztusában csatlakozott a keleti fronton harcoló 
első tartalékos gárda gyalogezredéhez, amelyet nem sokkal később 
áthelyeztek Flandriába. A lövészárkok poklát túlélte, mégis a katonai 
zubbonyában halt meg. A berlini koldusok – gyakran borzalmasan 
megnyomorított férfiak – jó része egyenruhát viselt, amelyet a hábo-
rú óta le sem vett. Ők egykor a testi épségüket áldozták a hazáért, de 
most már senki sem törődött velük. A járókelők terhesnek érezték a 
kéregető hadirokkantak látványát, és minden részvét nélkül tekintet-
tek rájuk. Hálával meg aztán végképp nem. Pedig ők vitték vásárra 
a bőrüket az otthon maradtak hazafiságáért.

– Nekilássak a nyombiztosításnak, főfelügyelő úr?
Böhm felpillantott. Gräf bűnügyi titkár állt mellette, az egyik a 

két segítője közül, akiket magával vitt a Nollendorfplatzra, és kis pá-
rafelhőket lehelt a hideg februári levegőbe. Még egy gyorsírót sem 
kapott, csak a bűnügyi titkárt és az egyik felügyelőjelöltet hozhatta 
magával. A  testes főfelügyelő nagy nehezen felegyenesedett. Most, 
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hogy kissé távolabb került a bűzlő holttesttől, végre ismét szabadon 
lélegezhetett.

– Lásson neki, Gräf! Kronberg emberei még Weddingben van-
nak, rájuk ma nem számíthatunk. – Böhm rámutatott a nyombizto-
sító bőröndre, amelyet a bűnügyi titkár a kezében tartott. – Vagyis 
be kell érnünk azzal, ami épp a kezünk ügyében van. Először is néz-
zen körül, hogy talál-e valamit! Cigarettacsikkeket, lábnyomokat, 
mit tudom én. Errefelé szerencsére nem sokan járnak, szóval ha talál 
valamit a járdán, az akár még nyom is lehet.

Gräf letette a bőröndöt, és felpattintotta a zárját.
– És mi van az ujjlenyomatokkal? – kérdezte.
– Azokat bízza csak rám! Az acéloszlopon talán lehet néhány. 

Már ha egyáltalán. Mégis ki megy ki az utcára kesztyű nélkül ilyen 
időben? – Böhm körülnézett. – Amúgy hol marad már Steinke?

– Biztosan a fényképezőgéppel bajlódik, nem tudja kiszedni a 
csomagtartóból.

Reinhold Gräf a jelzőtáblákkal és a bizonyítéktároló zacskókkal 
munkához látott, Böhm pedig odafordult az egyenruhás rendőrhöz.

– Heinrich Wosniak, mond önnek valamit ez a név?
– Azokbó’ az alakokbó’, akik itten szoktak lógni, én egyet se isme-

rek névrő’.
– De a halottat csak látta már?
– Mi?
– Úgy értem, ez mégiscsak a maga körzete. Talán látta már vala-

hol ücsörögni. Vagy éppen koldulni. Valamelyik parkban aludni egy 
padon. Vagy valami ilyesmi.

Breitzke őrmester a vállát vonogatta.
– Ahhoz előbb látnom kén’ az arcát.
Böhm bólintott. A  halott feje mélyen a mellkasára csuklott, az 

összetapadt haja pedig annyira a homlokába lógott, hogy alig lehe-
tett kivenni az arcát.

– Csak akkor mozdíthatjuk meg, ha befejeztük a nyombiztosí-
tást. Meg kell kérnem, hogy addig maradjon itt.

– Várjon csak! – Breitzke hangja hirtelen már nem is tűnt olyan 
unottnak, miközben rámutatott a holttest heges arcbőrére, amely va-
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lamennyire kilátszott a sapka alól. – Lehet, hogy ez a Krumpli lesz. 
Ottan szokott téblábolni a Nollén, odaát a földalattiná’, ottan lejmol-
ja a népet.

– Azt hittem, hogy nem ismeri név szerint ezeket az alakokat.
– Hát ez csak amolyan becenév.
– Krumpli – ismételte meg Böhm. – Akkor az igazi nevét nem 

ismeri?
– Nem, hát mondom, hogy nem.
– Ha elkészültek a fényképek, akkor szép nyugodtan nézze majd 

meg az arcát! Talán tényleg ő lesz az.
Breitzke őrmester nem tűnt valami lelkesnek, de azért bólintott.
Böhm halk szitkozódást hallott. Steinke felügyelőjelölt közeledett 

a fényképezőgéppel, az ormótlan szerkezetet a hóna alá szorította, a 
vállára vetve cipelte a súlyos állványt. Hogy a jogvégzett felügyelője-
lölt, aki közvetlenül az iskolapadból került át a Várba, valaha is jó 
lesz-e majd valamire, azzal kapcsolatban Böhmnek voltak kétségei. 
A  felügyelőjelölt már egy évet lehúzott a bűnügyi rendőrségen, de 
még mindig úgy viselkedett, mint egy zöldfülű; a rendfokozatok és a 
fizetési osztályok terén viszont nagyszerűen kiismerte magát. Stein-
kének mégis jó esélye volt rá, hogy a sikeres vizsga után felügyelő-
ként olyan emberek felettesévé válik, mint például Gräf, aki ugyan 
sokkal jobb bűnügyi szakember volt nála, ám sajnos hiányzott belőle 
a becsvágy, hogy letegye a felügyelői minősítő vizsgát. Böhm egyedül 
abban reménykedhetett, hogy Steinke esetleg mégis elhasal a vizs-
gán, nélküle is volt elég alkalmatlan bűnügyi felügyelő az Alexen.

– Na, csakhogy ideért, Steinke!
– Úgy érzem magam, mint egy málhás szamár – mondta a fel-

ügyelőjelölt, és ledobta az állványt a földre. Majd odament a holt-
testhez, és egy gyors mozdulattal belerúgott az élettelen testbe, 
mintha egy elgázolt kutya teteme lenne.

– Maga meg mit csinál, ember?
– Csak meg akartam bizonyosodni róla, hogy tényleg halott ez a 

csavargó, és nem csak hullarészeg.
– Ha nem lenne halott, akkor vélhetően mi sem lennénk itt – 

mondta Böhm. – Mostanában már nem tanítják, hogy egy tetthelyen 
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semmihez sem szabad hozzáérni, amíg be nem fejeződik a nyom-
biztosítás?

– Dehogynem, csak...
– És mindettől eltekintve: a jövőben szíveskedjék nagyobb tiszte-

lettel bánni a holttestekkel!
– Engedelmével, főfelügyelő úr, de ez csak egy járdakoptató, egy... 

mocskos csavargó. Nem is értem, minek kell egyáltalán kijönnünk 
egy ilyen alakhoz.

– Ezzel meg mit akar mondani? Maga szerint egy ilyen alak nem 
érdemli meg, hogy kivizsgáljuk a halála körülményeit?

– Én csak úgy mondtam.
– Maga csak ne mondjon semmit, inkább szerelje össze a fényké-

pezőgépet, és végezze a dolgát! Jó lenne, ha végre haladnánk.
Egy pillanatra úgy tűnt, mintha Steinke mondani szeretne vala-

mit, már a száját is kinyitotta, de a fejük fölött éppen ekkor futott be 
a magasvasút állomására egy szerelvény, és az acélos zakatolástól 
semmit sem lehetett érteni. A  felügyelőjelölt csak legyintett egyet, 
majd nekilátott, hogy felállítsa a fényképezőgép állványát.

Böhm elővette a nyombiztosító kofferből a koromport, az ecsetet 
és a ragasztófóliát, és óvatosan elkezdte beporozni az acélállványza-
tot. A holttest közelében egyetlen ujjlenyomatot sem talált, úgy más-
fél méteres magasságban azonban két jó állapotban lévőre és egy fé-
lig elkenődöttre bukkant. Már elkezdte átvinni a nyomokat a fóliára, 
amikor Steinke megnyomta a fényképezőgép kioldógombját. A vaku 
fénye visszatükröződött az acéloszlopok szegecseiről, és a természet-
ellenesen éles fényben a halott férfi most először tényleg halottnak 
tűnt, nem csak részegnek.

Böhm odavitte az ujjlenyomatokat a gyilkossági autóhoz, és meg-
címkézte a zacskókat. Miközben kényelembe helyezte magát a hátsó 
ülésen, az ablakon át egy pillantást vetett Gräfre, aki egy csipesz se-
gítségével éppen felvett a földről egy cigarettacsikket, és gondosan 
megjelölte a helyét, majd Steinkére is vetett egy pillantást, aki még 
mindig olyan kedvetlenül kattintgatott a fényképezőgéppel, mintha 
továbbra sem értené, mi az ördögöt keresnek itt.

– És egy ilyen alakból egyszer bűnügyi felügyelő lesz – dörmögte 



14

a főfelügyelő, miközben nagy fejcsóválás közepette bezacskózta az 
első ujjlenyomatot.

– Manapság csak a megfelelő pártba kell belépni, és már sínen is 
az ember karrierje.

Böhm ijedten hátrafordult. A  gyilkossági autó mellett Magnus 
Schwartz doktor állt, szokás szerint mintha skatulyából húzták volna 
ki, a jobb kezében a fekete orvosi táskáját tartotta.

– Nem lenne szabad ilyeneket mondania, doktor. – Böhm az áll-
csúcsával Steinke felé bökött, aki valamivel odébb még mindig a 
fényképezőgéppel bajlódott. – Sohasem tudhatjuk, mi üti meg ma-
napság a fiatalok fülét. És hogy az adott mondat aztán hol köt ki.

– Akkor magának is óvatosabbnak kellene lennie, kedves Böhm. 
De én nem hagyom, hogy befogják a számat. Ennek a barna rém-
álomnak úgyis mindjárt vége. Egy hét múlva lesznek a választások.

– A próféta szóljon önből! – felelte Böhm.
A Steinkéhez hasonló alakokkal, akik már az egyetemen is a nem-

zetiszocialista diákszervezet tagjai voltak, ezekben a napokban na-
gyon elszaladt a ló. És nem csak Schwartz doktor remélte, hogy a 
birodalmi választásokkal hamarosan nagyot változik majd a helyzet. 
Végső soron Németországban még mindig demokrácia volt, bár-
mennyit hadováltak is a nácik a nemzeti felemelkedésről.

Schwartz letette a táskáját, és körülnézett.
– Nem mondhatnám, hogy nagy erőkkel vonultak ki a helyszín-

re – jegyezte meg.
– Én már annak is örülök, hogy egyáltalán a gyilkossági autót 

ideadták, és nem kerékpárral kellett kijönnöm. Ha már egyetlen 
nyomrögzítő kollégát sem kapok. Kronbergék mostanában tele van-
nak munkával.

– No igen, nincs mit tenni – helyeselt Schwartz. – Mozgalmas 
napokat élünk. Újból beindult a választási kampány, és Németor-
szágban messze ezek a legegészségtelenebb időszakok. Rosszabbak, 
mint bármely influenzajárvány. De ez az ember itt – folytatta a dok-
tor a holttestre mutatva – nem a politika áldozatának tűnik, vagy 
tévednék?

– Nem, de nem is az influenzajárványé.
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– Ezt maguk már kiderítették? Akkor egyáltalán mi szükségük 
van itt még rám?

– Azért jobb lesz, ha maga is megnézi még egyszer. Nyilván nem 
csak úgy halálra fagyott.

Böhm az orvosszakértővel odasétált a holttesthez, amelyről Stein-
ke éppen közeli fényképeket készített.

– Szerintem ennyi elég is lesz, Steinke. Hagyja a doktort, hadd 
végezze a munkáját!

A felügyelőjelölt készségesen engedelmeskedett. Breitzke őrmes-
ter, aki addig türelmesen ácsorgott mellettük, most lecsapott a kínál-
kozó lehetőségre.

– Elnézését kérem, főfelügyelő úr – szólalt meg –, de mielőtt még 
a doktor úr... Úgy értem, éppen maga mondta, hogy vegyem szem-
ügyre közelebbrő’ is a halottat, ha mán lefényképezték...

– Igen?
– Mivel... – Breitzke a zsebórájára pillantott. – Lassan télleg foly-

tatnom kéne a szokásos körutamat.
Böhm szigorúan az őrmesterre nézett.
– Jól van – mondta –, akkor nézze meg!
Böhm a hajánál fogva óvatosan megemelte a halott fejét, amely 

addig a mellkasára csuklott.
Úgy tűnt, mintha Heinrich Wosniak már-már szemrehányóan 

nézné őket a halott szemével. Az arcának a jobb oldala csupa heg 
volt, és meglehetősen gusztustalan módon tényleg egy aszott krump-
lira emlékeztetett. A jobb fülére szinte rá sem lehetett ismerni, a jobb 
szeme fölött hiányzott a szemöldöke. Olyan volt, mintha a fél arcát 
mindenféle maradék bőrcafatokból ragasztgatták volna össze. 
Ugyanakkor azokat a keserű arcvonásokat is jól ki lehetett venni, 
amelyeket a férfi magával vitt a halálba.

– Mondom én! Ez a Krumpli – állapította meg Breitzke érzéket-
lenül. – Mingyá’ megmondtam. Most má’ mehetek?

– Találó becenév – állapította meg Böhm. – Mi intézte el így ezt 
a szerencsétlent?

– Tán egy francia lángszóró, honnat tudjam? Mindenesetre má’ 
akkó’ is így nézett ki, amikó’ először elhajtottam a Nolléról.
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– Maga elhajtotta onnan?
– Néha nagyon ráakaszkodott az emberekre. Olyankó’ mégiscsak 

közbe kell lépni.
Böhm bólintott.
– Akkor folytassa csak a szokásos körútját, őrmester! Előre a biz-

tonságos Berlinért!
Breitzke tisztelgett, és fontoskodó arccal már éppen hátat akart 

fordítani neki, amikor Böhm még utánaszólt:
– És az írásos jelentését, kérem, még a mai nap folyamán juttassa 

el az Alexre!
Breitzke másodszor is szalutált, majd sietős léptekkel távozott.
Schwartz doktor lehajolt a halotthoz.
– Csúnyán összeégett. Másod- és harmadfokú égési sérülések.
– Akkor tényleg háborús szuvenír?
– Nem, annyira azért nem régiek a hegek. Ha engem kérdez, ak-

kor ezeket két, legfeljebb három éve szerezhette.
Az igazságügyi orvosszakértő elővett egy nagyítót meg egy kis 

botlámpát az orvosi táskájából, és belevilágított a halott orrába.
Böhm egy darabig csak nézte, de minél tovább hallgatott az or-

vos, annál jobban kezdte elveszíteni a türelmét. Egyik lábáról a má-
sikra állt, de megtartotta magának a kérdést, amely már ott volt a 
nyelvén.

Schwartz közben a szájába vette a lámpát, hogy szabadon hasz-
nálhassa mindkét kezét, és valamit dörmögött, de hogy mit, azt nem 
lehetett érteni. Végül felegyenesedett, és visszatette a táskájába az 
eszközeit.

– Teljesen nem vagyok biztos benne – mondta Schwartz doktor –, 
de nem csodálkoznék, ha valaki egy kötőtűt dugott volna fel a sze-
rencsétlen flótás orrába, egészen az agyáig.

– Egy kötőtűt?
– Nem feltétlenül kötőtűt. De valami olyasmit, egy hosszú, he-

gyes tárgyat. Egyszerű, de hatékony módszer.
– Nem lehetett baleset? Mondjuk, valami arra alkalmatlan esz-

közzel akarta kitisztítani az orrát?
– Hát, nem akarok tiszteletlen lenni az elhunyttal. De először is, 
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nem úgy néz ki, mint akit különösebben érdekelt volna a tisztaság, 
másodszor pedig, akkor még mindig ott szorongatná a kezében a 
corpus delictit. Vagy legalábbis itt lenne valahol a közelében, ameny-
nyiben nem volt harmadik szereplője az ügynek.

– És mi a helyzet a halál időpontjával?
Schwartz rápillantott a holttestre, amelyet egyfajta foltos cukor-

mázként borított a zúzmara és a galambürülék.
– Ilyen hidegben nehéz megmondani. Már napok óta itt hever-

hetett anélkül, hogy az oszlás folyamata megindult volna. Egy meg-
fagyott holttest ugyanis nem indul oszlásnak.

– Szóval a szokásos: bármi pontosabbat csak a boncolás után.
– Nem akarok hamis reményeket kelteni önben, főfelügyelő úr – 

válaszolta Schwartz kétkedő arckifejezéssel. – Sajnos elég valószínűt-
len, hogy a holttest felnyitása pontosabb ismereteket nyújtana ebben a 
kérdésben. – Schwartz megvonta a vállát. – Lekérhetem a meteoroló-
giai szolgálattól az elmúlt napok hőmérsékleti adatait, és megpróbál-
hatom ezeket a tényezőket is bevonni a vizsgálatba. De a halál beálltá-
nak időpontját így se lehet majd pontosan megbecsülni. Lehet, hogy 
egy napja hever itt, de az is lehet, hogy már egy hete.

– Hm – dörmögte Böhm csalódottan.
– Az lesz a legjobb, ha nekiállnak tanúkat keresni. Kérdezzék ki a 

járókelőket, akkor talán sikerül kideríteniük, mióta hevert itt holtan 
vagy legalábbis mozdulatlanul ez a szegény ördög. A francba már...

A doktor szentségelni kezdett. A  fejük fölött az acélszerkezeten 
turbékoló galambok egyike egy világos foltot ejtett az orvos fekete 
télikabátján. Schwartz előkapott egy patyolatfehér zsebkendőt, és 
megpróbálta eltüntetni a kabátjáról a pacát. De nem igazán járt si-
kerrel, a foltból egy elmaszatolt fehér csík lett a bal vállán.

– Ha a galambok beszélni tudnának, kedves főfelügyelő úr – je-
gyezte meg Schwartz –, akkor egy lépéssel ön is közelebb lenne a meg-
oldáshoz. De sajnos csak turbékolni és szarni tudnak.

Böhm nem válaszolt, mivel azzal volt elfoglalva, hogy elfojtsa a 
vigyorát.

– Azt javaslom, hogy gyorsan vitessük is el innen a holttestet – 
mondta az igazságügyi orvosszakértő –, ez a hely túl veszélyes szá-
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momra. Szívesebben folytatnám a munkát a Hannoversche Straßén, 
oda a galamboknak tilos a bejárás.

Böhm bólintott, és a holttestet borító, vékony galambürülék-réte-
get figyelte. Közben pedig azon gondolkozott, nem segíthetnének-e 
mégis valahogy a galambok.

2. fejezet

Hogy gyött a csuli, a csuli, a csuli be a spejzbe?
Willi Ostermann hangja recsegett a hangszórókból, és túlharsog-

ta a Tietz áruház fedett belső udvarában a mozgólépcsőknél tolongó 
emberek hangzavarát. Egy leleményes eladó rákötött egy elektromos 
lemezjátszót a hangszóróra, és így a legnagyobb kölni áruház csarno-
kaiban nem volt menekvés a kölni tájszólásban énekelt sláger elől.

Amikor Rath meghallotta az áruházi lármával versenyt éneklő 
öreg Ostermann hangját, olyan érzése támadt, mintha soha nem is 
hagyta volna el Kölnt. Attól a sajátos feszültségtől, amely a hamvazó-
szerda előtti napokban betöltötte a kölni levegőt, egy pillanat alatt 
otthon érezte magát. Mennyi idő telt el azóta, hogy utoljára ilyesmit 
érzett? Hány éve élt már egy olyan városban, amelytől mindez telje-
sen idegen volt? Csak most ébredt rá, mennyire hiányzott neki ez a 
karneváli láz. Még az elmaradhatatlan Ostermann-dalok is.

A Tietz belső udvarában álló kirakati bábukat cigányoknak, mexi-
kóiaknak, muskétásoknak és bohócoknak öltöztették be, csíkos nad-
rágokat, flitteres zakókat, papírból készült műorrokat adtak rájuk, 
meg színes kalapokat, amelyekről szerpentinek lógtak és konfettik 
peregtek. A kosztümös bábok sztoikus nyugalommal figyelték a pa-
rókákkal, álarcokkal és sminkkészletekkel tömött polcok meg a bo-
hókás kalapokkal, szűk szoknyákkal és konfekciókosztümökkel teli 
állványok előtt tolongó embereket. Mintha mindenkin pánik lett vol-
na úrrá, már csak két nap, és itt a rózsák hétfője.

– Nem baj, ha nem olyan észvesztő – mondta Rath –, és az sem 
baj, ha nem túl eredeti.

– Eredeti dolgokat itt, a Tietzben úgysem találsz – válaszolta 
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a  mellette álló szőke férfi tamáskodva. – Mindazt, amit itt látsz, a 
következő napokban ezrek hordják majd.

Az elegáns filckalap karimája alatt, a szőke férfi szeme körül mo-
solyráncok jelentek meg. Paul szeme szinte mindig nevetett, még ak-
kor is, ha a szája nem. Rath néha azt gondolta, hogy a barátja igazá-
ból gúnyos távolságtartással tekint a világra és erre a hétköznapi 
őrületre. Rath gyermekkora óta ismerte Paul Wittkampot, azóta, 
hogy a Rath család néhány évvel a háború előtt kiköltözött Kletten-
bergbe, és nem volt ember, akit nála jobban ismert volna. Bár az 
utóbbi években szinte alig találkoztak, elég volt csak egymásra pil-
lantaniuk, és mindjárt tudták, mi jár éppen a másik fejében.

Rath megállt az egyik polc előtt, amelyen szép, katonás rendben 
óriási mennyiségű papír- és gumiorr várta a vásárlókat. Ostermannt 
közben már felváltotta a Monacos tánczenekar. Most a Volt egyszer 
egy hűséges huszár recsegett a hangszórókból.

– A lényeg, hogy senki se ismerjen fel – mondta Rath a műorrok 
között turkálva.

– Miért, mire készülsz? – kérdezte Paul, és a mutatóujjával meg-
fenyegette a barátját. – Ne rosszalkodj, hamarosan házasember leszel!

– A hangsúly azon van, hogy hamarosan – válaszolta Rath, és ki-
vette a legnagyobb gumiorrot, amelyet csak talált. – Most egyelőre 
karneválozunk egy nagyot. Mint a régi szép időkben.

Hogy valójában miért nem akarta, hogy felismerjék a karneváli 
forgatagban, azt már nem mondta el. Még mindig félt Kölnben, hogy 
felismeri LeClerk valamelyik riportere. És hogy akkor minden kez-
dődhet elölről. Az egykori újságcímek, amelyek annak idején, a Neus-
ser Straßén történt halálos közjáték után jelentek meg, és amelyek 
jobban megviselték, mint ahogy Paulnak valaha is beismerte. Csak 
Berlinben talált végül nyugalmat.

Elgondolkozva bámulta a gumiorrot, egy hihetetlen méretű or-
mányt, amelyhez még fekete szemüveget és álbajuszt is ragasztottak. 
Rath egy hirtelen ötlettől vezérelve az arca elé tartotta.

– Na? Hogy nézek ki?
Az álbajusz egy kicsit csiklandozta a száját beszéd közben.
– Nyomj a fejedbe egy fekete kalapot – mondta Paul –, vegyél fel 



20

hozzá egy fekete szalonkabátot, és úgy fogsz kinézni, mintha egyene-
sen a Der Stürmerből pattantál volna elő.

Rath megnézte magát a legközelebbi tükörben. Tényleg úgy fes-
tett, mint egy antiszemita karikatúra – mint egy Isidor-gúnyrajz azok 
közül, amelyekkel a Der Angriff nevezetű náci szennylap annak ide-
jén rendszeresen csúfot űzött Bernhard Weißből, a berlini rendőrfő-
kapitány-helyettesből.

– Szerinted így kihúzom a gyufát az SA-soknál?
Paul vállat vont.
– Inkább a zsidóknál, akik azt hiszik, ugratni akarod őket.
– De hát ezrével állnak itt ezek az orrok – mondta Rath a polcra 

mutatva. – Ki tudja, kik veszik majd fel ezeket. És ha nem egy fekete 
kalapot, hanem egy piros-fehér csíkosat vagy valami hasonlót veszek 
fel hozzá, akkor inkább Lökött Tóni leszek, nem pedig egy Kohn.

– Csinálj, amit akarsz, Gereon! Abban mindenesetre biztos lehe-
tek, hogy egy ilyen kosztümben nem fogod elcsavarni a hölgyvilág 
fejét. Így legalább nem kell majd vigyáznom rád.

– Miért, az volt a terved?
– Az esküvői tanúd ölbe tett kézzel nézze végig, ahogy az oltár 

felé menet letérsz az erény ösvényéről?
– Úgy nézek ki, mint aki ilyesmire készül?
Paul felnevetett.
– Nem, egész biztosan nem. Ezzel az orral legalábbis nem – 

mondta, és rácsapott Rath vállára. – Az ördögbe is, csomagoltasd be 
azt az orr-kerékpárt! Aztán átmegyünk hozzám, és áttúrjuk a far-
sangi ládákat. Vagy még be akarsz nézni a Cordsba?

– Nem. – Rath a fejét rázta. – Mára elég volt az áruházakból.
Egész délelőtt az üzleteket járták, hogy megvegyék az eljegyzési 

gyűrűket. A Hohe Straßén egy ékszerésznél végül megtalálták, amit 
kerestek, és gyorsan meg is rendeltek két egyszerű és elegáns gyűrűt. 
Azt is megbeszélték, hogy a gyűrűket Paul hozza majd el az üzletből 
és viszi magával Berlinbe, így nem kellett attól félni, hogy Charly idő 
előtt felfedezi őket.

Rath ezúttal nem garasoskodott, talán ezzel is a lelkiismeretét 
próbálta valamelyest megnyugtatni. Mivel a kölni utazása, még ha 
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nem is akarta beismerni magának, egyfajta menekülés volt. Menekü-
lés Berlinből, menekülés a hétköznapokból, menekülés Charly köze-
léből. Hónapokig tartó huzavona után végül kitűzték az esküvő nap-
ját, és ez egyre nagyobb fejfájást okozott neki, minél közelebb 
kerültek az eseményhez. Így aztán örömmel elfogadta Paul meghívá-
sát, hogy ünnepeljék még egyszer együtt a karnevált. Ráadásul Gen-
nat is már hónapok óta azzal traktálta, hogy vegye ki végre a felgyűlt 
túlóráit.

A Schildergassére nyíló kijáratnál Rath mintha egy ismerős arcot 
látott volna feltűnni a nagy üvegablakok előtt a tömegben. Eltartott 
néhány pillanatig, mire leesett a tantusz: jó tíz évvel korábban tör-
tént, amikor elkezdett dolgozni a kölni rendőrségen, még a brit meg-
szállók ellenőrzése alatt. Egy zsebtolvaj, az egyik első, akit letartózta-
tott. Schürmann... Eduard Schürmann vagy más néven a Kétujjú 
Ede. Három évet kapott annak idején, már amennyire Rath vissza 
tudott emlékezni, de nyilvánvalóan ez a három év sem volt elég, 
hogy beilleszkedjen a társadalomba: Ede a kinti nagy tolongásban az 
illendőség határait jóval túllépve szinte rátapadt egy testes, kemény-
kalapot viselő úrra.

– Bocsáss meg egy pillanatra! Odakint majd találkozunk. – Rath 
ezzel Paul kezébe nyomta a megvásárolt holmikat, és kirohant az ut-
cára. Ede barna kalapját egy pillanatra szem elől tévesztette ugyan, a 
kövér úriembert azonban nem. Az a tökfilkó szemlátomást még 
mindig nem vett észre semmit. Rath majdnem fellökte, amikor Edét 
üldözve elrohant mellette. A  következő pillanatban megragadta a 
zsebtolvaj vállát.

– Nem vagy te lassan egy kicsit öreg ehhez a melóhoz?
Eduard Schürmann földbe gyökerezett lábbal hátrafordult. Rath a 

szeme sarkából látta, hogy a zsebtolvaj bal kézzel a háta mögé rejtett 
valami fekete dolgot.

– Mit akar tőlem? Ismerjük egymást?
– Eltelt néhány év, amióta találkoztunk, de te alig változtál vala-

mit. Legalábbis a szokásaidat illetően – válaszolta Rath barátságosan 
mosolyogva. – Még mindig a kövéreket kedveled, mi? Azért, mert 
olyan lomhák?
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Habár Ede nagyon igyekezett értetlen képet vágni, Rath látta, 
hogy az arca a barna kalap alatt egy árnyalatnyival sápadtabb lett.

– Felügyelő úr – mondta Schürmann egy félresikerült mosoly kí-
séretében –, no mán meg se ismertem. Aszondják, szögre akasztotta 
a munkát.

– Ahogy látom, te nem. – Rath tetőtől talpig végigmérte a férfit. 
– Holló nélkül dolgozol? Vagy az volt a baj, hogy túl gyors voltam?

– Mit teccik beszélni?
– Arról a pénztárcáról, amit az előbb csórtál el. – Rath hívogató 

mozdulatot tett a mutatóujjával. – Jobban teszed, ha ideadod nekem. 
Ha nem szeretnéd meglátogatni velem a Cords áruház mellett azt a 
nagy épületet.

Azzal rámutatott a rendőr-főkapitányság tornyára, amely komo-
ran és fenyegetően magasodott a szürke égbolt felé a Schildergasse 
túlsó végén, akár egy középkori öregtorony.

– Ne mondjon mán ilyet, felügyelő úr, azok az idők mán régen 
elmú’tak. Én tisztes órásmester lettem.

– Tíz éve lecsukattalak többrendbeli zsebtolvajlásért, és most azt 
akarod bemesélni nekem, hogy a kitanultál egy szakmát, és abban 
dolgozol?

– Felügyelő úr, tényleg dutyiba kerültem, és ott is volt a helyem. 
De a Klingelpützbe’ megesküdtem, hogy jobb emberré válok. Van 
egy kis üzletem. Lássa? – Schürmann odanyújtott Rathnak egy név-
jegykártyát. – Csak mer’ az egész világ Edének hív, még ne gondolja, 
hogy örökre zsivány maradtam. Becsületes ember lettem, kérdezze 
csak meg az asszonyt!

Rath megnézte a névjegykártyát. Egy pillanatra teljesen elképedt. 
Erre aztán végképp nem számított.

E. Schürmann, órásmester.
Unter Krahnenbäumen – Eigelstein sarok.
– Ede Schürmann – mondta Rath –, nem éppen bizalomkeltő 

név. Ahogy a lakcím sem éppen az.
– Hívjon Eduardnak, az inkább illik egy órásmesterhez. Ami meg 

a címet illeti, tudja, a pályaudvar környékén is szüksége van ám a né-
peknek órára.
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Időközben Paul is odaért hozzájuk.
– Mi a csuda történt? – kérdezte Paul. – Szükséged van segítségre?
Rath rámutatott a kövér úrra, akinek a keménykalapja már jó 

messzire eltávolodott tőlük a Schildergasse tolongásában, az útpad-
kán parkoló autók között.

– Tegyél meg nekem egy szívességet, és tartóztasd fel azt az em-
bert! Azt a keménykalapos kövéret.

– Elkövetett valamit?
Rath a fejét rázta.
– Épp ellenkezőleg, ő az áldozat.
Paul előbb Rathra, majd Edére nézett, aztán ismét Rathra, mintha 

további magyarázatot várna. De amikor egyikük sem mondott sem-
mit, megvonta a vállát, és nekilódult.

– A  barátom feltartóztatja a kövér úriembert, akit megloptál – 
mondta Rath Edének. – Én pedig visszaadom neki a levéltárcáját.

– Nem tudom, miről teccik beszélni.
– Van egy baráti javaslatom számodra. Ideadod nekem azt a le-

véltárcát, és elfelejtjük az egészet. Vagy kettesben szépen besétálunk 
a Krebsgasséra, és ott megmotoztatlak.

– Tényleg nem tudom, miféle levéltár... – Schürmann meglepőd-
ve lenézett a földre. – Tán csak nem erre teccik gondolni?

A kövezeten, Rath lábához közelebb, mint Edéhez, egy fekete le-
véltárca hevert. Ede le akart hajolni érte, de Rath megelőzte, és fel-
vette a tárcát. A bőr még meleg volt, és puha tapintású, mintha vala-
ki nemrég a kezében tartotta volna. Rath kinyitotta a tárcát, talált 
benne némi aprópénzt, egy tíz- és egy húszmárkás bankjegyet, né-
hány kupont és az egyik mellékzsebben egy olyan személyi igazol-
ványt, amilyet annak idején a britek állítottak ki a helyieknek a brit 
megszállási övezetben. 1923-ban a kövér néhány kilóval még köny-
nyebb volt ugyan, de a fényképről egyértelműen ő nézett vissza Rath-
ra. Wilhelm Klefisch, ez a név állt az igazolványkép alatt.

– Valaki elveszíthette, de hát nem is csoda ekkora tolongásban...
Rath szigorú pillantása elég volt, hogy véget vessen Ede magya-

rázkodásának. Mindent visszatett a helyére, és visszacsukta a levél-
tárcát.
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– Még mielőtt félreértenéd a helyzetet: engem nem lehet csak 
úgy palira venni. Kizárólag a jóindulatomnak köszönheted, ha ma 
este otthon vacsorázhatsz a feleségeddel, világos?

– A  napnál is világosabb, felügyelő úr – felelte Ede alázatosan 
meghajolva.

– Rajtad tartjuk a szemünket, Schürmann úr. Szóval jól vigyázz, 
nehogy még egyszer idegen zsebekbe tévedjen a kezed! Legközelebb 
nem úszod meg ennyivel.

Ede hallgatott.
– Megértettük egymást?
– De még hogy, felügyelő úr!
– Akkor tűnés.
Eduard Schürmann még egyszer meghajolt, és követte az utasí-

tást. Rath pedig Paul keresésére indult, és meg is találta a vadul gesz-
tikuláló kövér uraság mellett.

– Wilhelm Klefisch? – kérdezte Rath, amikor odaért hozzájuk. 
A kövér bólintott.

– Valamit elveszített, Klefisch úr – folytatta Rath a levéltárcát lo-
bogtatva.

A kövér uraság megtapogatta a kabátját, majd elképedt arccal és 
hálásan pislogva elvette a Rath által odanyújtott levéltárcát.

– Köszönöm, uram! Hol találta?
– Amott, közvetlenül a Tietz bejáratánál. Az emberek egyszerűen 

átléptek rajta.
Klefisch kinyitotta a fekete bőrtárcát, és gyorsan átszámolta a 

bankjegyeket meg az érméket. Egyszer, kétszer. Majd harmadszor is.
– Hiányzik belőle ötven márka – mondta végül, és szemrehányó-

an nézett Rathra.
– Biztos benne?
A kövér bólintott.
– Holtbiztos. Senkit sem szeretnék elhamarkodottan meggyanú-

sítani, de...
Klefisch segélykérőn nézett Paulra, akit szemlátomást még min-

dig nem nagyon tudott hová tenni. Rathot minden bizonnyal tolvaj-
nak gondolta. Vagy teljesen ostobának, vagy olyan tolvajnak, aki kü-
lönösen rafinált trükkökkel dolgozik.
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– Nem tudom, hogy maga mire gondol, de... – Rath elővette a 
rendőrségi igazolványát. – Ha tényleg hiányzik valamennyi pénz a tár-
cájából, akkor higgye el nekem, hogy nem én loptam el.

Klefisch alaposan és még mindig bizalmatlanul megnézte magá-
nak az igazolványt.

– De valakinek csak ki kellett vennie azt a pénzt.
Igen, gondolta magában Rath, és én azt is tudom, hogy ki volt az! 

De az az ember már árkon-bokron túl jár!
– Bemehetünk a főkapitányságra, és feljelentést tehetünk az ügy-

ben – mondta Rath –, de rendőrként nem sok reménnyel kecsegtet-
hetem. Ebben a hatalmas tolongásban bárki kivehette a pénzt, majd 
újból visszadobhatta a levéltárcát a földre. Örüljön neki, hogy leg-
alább az iratai megvannak!

– Jól van, uram. Hagyjuk az egészet a csudába! De ahhoz min-
denképpen ragaszkodom, hogy feljegyezzem a nevét!

Ez a hála, ha jót akar az ember, gondolta magában Rath, és köz-
ben egyre kisebbre hajtogatta Ede névjegykártyáját.

3. fejezet

Reinhold Gräf belépett az irodába, és lobogtatni kezdte az aktát, ame-
lyért majdnem három órán át túrta a különféle levéltárakat és kataló-
gusszekrényeket. Böhm felpillantott az íróasztalától, Steinke viszont 
semmiféle érdeklődést nem mutatott. A  bűnügyi titkár kedvét vi-
szont még a felügyelőjelölt arroganciája sem tudta elrontani, aki min-
denki másnál különbnek tartotta magát, pedig még a felügyelővizsgát 
sem tette le. Gräfnek rögtön visszatért a jókedve, amikor megtalálta a 
Wosniak nevet viselő aktát. A halott csavargó már úgyis tönkretette 
a hétvégéjét, amelyet egyébként Connyval akart tölteni, de jó volt tud-
ni, hogy most már legalább van valami kiindulópontjuk. Hogy most 
már legalább érdemes dolgozni. Vagy legalábbis talán.

Conny szerencsére megértő volt, amikor az ilyen váratlan beveté-
sek keresztülhúzták a terveiket. Ez nem volt magától értetődő, és 
ezért Gräf nagyon halás volt neki. De hát mi mást tehetett volna? Ez 
már csak így megy, ha a rendőrségen dolgozik az ember.
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– Az emberünknek, akit a Nollendorfplatzon találtunk, tényleg 
van aktája nálunk – jelentette be Gräf nem kevés büszkeséggel a 
hangjában, és letette az aktát Böhm íróasztalára.

– Nahát, hogy mik vannak! – A főfelügyelő elismerően bólintott. 
Ennél több dicséretre nem nagyon lehetett számítani tőle.

– Nos, engem ez nem lep meg, főfelügyelő – mondta Steinke 
megjátszott nemtörődömséggel, már-már unottan. – Amilyen anti-
szociális alakról van szó. Én előre megmondhattam volna magának, 
hogy biztosan van priusza.

– Ha maga ennyire jól látja a dolgokat, Steinke – jegyezte meg 
Böhm –, akkor nem értem, miért nem lett magából már régen rendőr-
főkapitány.

– Én csak annyit akartam mondani, főfelügyelő, hogy nem elég 
csak az aktákat bújni. Az embernek az ösztöneire is figyelnie kell. – 
Steinke megütögette a mellét. – Bármiben fogadtam volna önnel, 
hogy ennek a csavargónak már volt dolga a rendőrséggel. Elég volt 
csak ránéznem a képére. Micsoda egy ábrázat! Rögtön mindent ért 
az ember, amikor meglátja.

– Nos – szólt közbe Gräf –, akkor úgy tűnik, ez esetben cserben 
hagyták az ösztönei.

– Hogyhogy? Hiszen maga mondta, hogy aktája van nálunk...
– Heinrich Wosniak neve – szakította félbe Gräf a felügyelőjelöl-

tet – tényleg felbukkan ebben az aktában, csakhogy nem tettesként.
– Á, tényleg? – kérdezte Steinke felvont szemöldökkel. – Akkor 

mégis hogyan?
– Áldozatként.
Böhm felütötte az aktát.
– Gyújtogatás – mondta a főfelügyelő.
Steinke felállt az íróasztalától, és odament a főfelügyelőhöz.
– Úgy van – mondta Gräf. – Heinrich Wosniak egy gyújtogatás 

áldozata lett, és nem sokon múlott, hogy túlélte. – Gräf megköszö-
rülte a torkát. – Megengedi, hogy röviden jelentést tegyek az ügyről?

Böhm beleegyezésként mordult egyet.
– Tehát... – Gräf belenézett a jegyzetfüzetébe. – Heinrich Wos-

niak harmincegy szilveszterének éjszakáján gyújtogatás áldozata lett. 



27

Hét halott, három súlyos sérült, akik közül az egyik öt nappal később 
belehalt a sérüléseibe. Valamennyien koldusok és hajléktalanok. 
A Bülowplatzon álló fakalyiba, amelyben meghúzták magukat, úgy 
lángolt, mint egy máglya.

– Emlékszem az esetre. Az újságok is lehozták. És éppen a mi 
emberünk az egyik túlélője az esetnek...

– Úgy van. Ő volt az egyik túlélő.
– Nem egy gyerek okozta azt a tüzet? – kérdezte Böhm.
Gräf bólintott.
– Hannah Singer. 1916-ban született.
– Tűzijátékkal játszott, vagy hogyan történt a dolog?
– Nem. – Gräf a fejét rázta. – Nem baleset volt. A kollégák a lán-

goló fakalyiba előtt kapták el a kislányt; a gyufaszálak, amelyekkel a 
tüzet okozta, még ott hevertek a lába előtt. Egy egész bőröndnyi gyu-
fa volt nála, ugyanis gyufaárusként kereste a kenyerét.

– És miért csinálta?
– Ha mi azt tudnánk... – Gräf megvonta a vállát, és rámutatott az 

aktára. – Hannah Singert többször is kihallgatták, és az összes ki-
hallgatási jegyzőkönyv itt van az aktában. Egész pontosan tizenegy. 
És egyik alkalommal sem mondott egyetlen szót sem. Minden jegy-
zőkönyv egyoldalas. Csak kérdések, válaszok nélkül.

– Nincs semmi felismerhető indíték?
– Semmi indíték, viszont van egy érdekes részlet: Hannah Singer 

az egyik áldozat lánya.
– Micsoda? – kérdezte Böhm elkerekedett szemmel.
– A kollégák feltételezései szerint ez lehetne a magyarázat a lány 

tettére. De hogy ez pontosan mit jelent, azt a bíróság sem tudta ki-
deríteni.

– Talán az apa rámászott a lányára?
– Heinz Singer – mondta Gräf – egy szerencsétlen flótás volt, 

a háborúban mindkét lábát elveszítette. Fizikailag nem volt abban a 
helyzetben, hogy bárkire is rá tudjon mászni.

Böhm elgondolkozva bólintott, és átlapozta az aktát.
– Talán egyfajta kegyelemdöfés volt a lány részéről. Kegyes halál 

a nyomorékká lett apja számára.
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– Élve elégetni valakit kegyes halál lenne? És miért kellene ehhez
hat másik embernek is vele együtt meghalnia?

– Akkor talán gyűlöletből tette. Aki ilyet tesz, annak mégiscsak
kell lennie valami indítékának.

– Vagy nem. Legalábbis nem olyan, amit mi is megértünk. Egy
pszichológiai szakvélemény szerint Hannah Singer paranoid skizof-
réniában szenved. Úgy tűnik, a kislány beleőrült a hajléktalanlétbe. 
A bíró beutalta a lányt a bolondokházába.

– Pszichológia, pfff! – sziszegte Steinke. – Elég, ha csak meghal-
lom ezt a szót! Micsoda egy zsidó marhaság! A gyilkosokat fel kell 
lógatni, nem pedig elmegyógyintézetbe küldeni.

– Hannah Singer még csak tizenöt éves volt, akkor sem végezték
volna ki, ha mindent bevall – mondta Böhm. – De hát ezt jogászként 
magának tudnia kellene!

– A törvényeket meg lehet változtatni.
– Igen, de addig szerencsére nem, amíg nincs meg hozzá a több-

ség a birodalmi gyűlésben. És az pillanatnyilag senkinek sincs meg, 
még a maga náci barátainak sem.

– De ez gyorsan megváltozhat.
– Ne legyen már ilyen nagy a szája, Steinke! Maga bűnügyi hiva-

talnok, vagy legalábbis az akar lenni, úgyhogy a jelenleg érvényes 
szabályokhoz kell tartania magát. Ha tetszik, ha nem.

– Azért azt csak elmondhatja az ember, hogy mit gondol!
– Nagyban megkönnyítené a munkánkat, kolléga úr – felelte

Böhm –, ha nem osztaná meg velünk az összes gondolatát.




