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Első fejezet 
 
Valahol egy gramofon szólt, Lehár zenéje lengte be a tágas udvart, táncolt a 

levegőben lebegő porszemeken. Három ajtó nyílt az emeletről. Mindhárom 
mögül sütött a csend, amögül is, ahol várták. Arányi keze már- már mozdult, hogy 
benyúljon zakója belső zsebébe, és előhúzza a levelet, de meggondolta magát: 
fölösleges. Nem romlik a memóriája. Világéletében pontosan emlékezett 
mindenre, és még csak hatvannégy éves, na jó, hatvanöt... Arányi keze ismét a 
zsebe felé rándult. 

Újra csöngetett. Halk berregést hallott odabentről, és valahol, ahol otthon volt és 
zenét hallgatott valaki, lejárt a gramofon. Csend ült a házra. A fényes rézkilincset 
bámulta és hátralépett. A vastag kókuszszőnyeg elnyelte léptei zaját, s ettől úgy 
érezte, mintha jogtalanul tartózkodna ebben a házban. 

Még egyszer csöngetek, mondta félig magában, félig hangosan. Visszalépett az 
ajtóhoz, megnyomta a gombot, de már nem fűzött hozzá sok reményt. Álldogált 
még egy darabig, aztán puha bőrkesztyűbe bújtatott kezével lenyomta a kilincset. 

Az ajtó nem volt zárva. Arányi egy kicsit meglepődött, de ez nem tartotta vissza. 
Benyitott Csak félig tudta kinyitni az ajtót, aztán valami megakasztotta. Mély 
lé-legzetet vett. Nem így képzelte ezt a látogatást. Vállával taszított egyet az 
ajtón, hogy tágítsa a nyílást, aztán bedugta a fejét.                                         . 

Baumeister az oldalán feküdt felhúzott lábakkal, bal kezét előrenyújtva, jobbja a 
hasa alatt, vércsík húzódott a karja mellett, kiszélesedett a könyökénél, tenyérnyi 
bordó tócsa csillogott a test mellett a parkettán. 

Nem kellett lehajolnia hozzá, hogy tudja, Baumeister halott. A békés 
weissgassei ház harmadik emeletén, ebben a szolid, polgári környezetben az 
erőszakos halál úgy hatott mint valami harsány trágárság. Valahol — Arányi nem 
tudta megállapítani, hogy az alatta, vagy valamelyik fölötte lévő emeleten- e — 
ismét megszólalt a gramofon; és a kedélyes dallam mintha csúfot akart volna űzni 
belőle. 

Belépett a lakásba, és becsukta maga mögött az ajtót. Ezzel kizárta a zenét, de 
miközben körülnézett a kulcs után, gépiesen tovább dúdolta magában. Egy kis 
asztalon találta meg a kulcsot az előszoba másik falánál. Divatos, hajlított lábú 
asztalka volt, lapján olyanfajta sarkai, amilyeneket Arányi fiatal korában a 
törököknél látott. A fogason egy bunda és egy tiszti köpeny lógott, a falon 
bekeretezett apró fényképek, mindegyik lovasokat ábrázolt, mellettük nagy, 
aranykeretes velencei tükör. Ahogy belenézett, enyhén pocakosodó, alacsony 
férfit látott benne, aki jobb kezében fenyegetően tart egy vasalt végű vaskos 



sétabotot. Jó anyagból való, világos zakó, csíkos nadrág, amely valaha kényelmes 
volt, most feszes. Jóindulatú, viharvert ábrázat, a ritkás ősz hajat vidám 
szalmakalap takarja. Sűrűn barázdált arc, az orr is vörösebb a kelleténél, mintha 
gazdája ivott volna, de a szürkés szemek még a régi fénnyel csillognak. Arányi 
elmosolyodott a látványra, s a kaland előérzetére. Biccentett tükörképe felé, és 
óvatosan átlépve a halottat, belülről bezárta az ajtót Zsebrevágta a kulcsot, és 
nekilátott átkutatni a lakást. Mindenütt rend volt. Szegény Baumeistert az 
előszobában lepték meg, valószínűleg abban a pillanatban leszúrták, amikor ajtót 
nyitott. Talán azt hitte, én jöttem korábban, gondolta Arányi, miközben óvatosan 
közelített a nappali minden olyan szegletéhez, amelyben elrejtőzhetett valaki. 
Nem okozott lelkifurdalást a gondolat! Az ember nézzen ki az ablakon, mielőtt 
ajtót nyitna valakinek. Főleg, ha az illető az Osztrák- Magyar Monarchia 
vezérkari iskolájába járt. És Arányi tanította bizonyos ismeretekre. 

Nem bújt meg senki a szekrényben, a függöny mögött, a fürdőszobában, s 
Arányi egyre kevesebb meggyőződéssel keresett tovább. Néhány bútor, a 
legszükségesebbek, azok is rossz ízléssel, vagy inkább érdeklődés nélkül, 
véletlenszerűen összeválogatva. Egy irodai íróasztal, egy nagystílű szalonba illő 
kanapé, rézágy, hatalmas szekrények, haszontalan asztalkák. És mindhárom 
szobában lovakat, lovasokat ábrázoló képek. Rajzok, festmények, metszetek, 
néhány fotográfia. Baumeister lovon, egyenruhában. Lóverseny impresszionista 
stílusban, a lovak a cél felé száguldanak, szinte színes foltokká mázolódva a 
sebességtől, mögöttük még elmosódottabban a nézők. Az íróasztalon egy kis 
bronz lovasszobor, alatta újságkivágat. Egyébként üres volt az asztallap, fényes, 
mintha többet takarították, mint használták volna. 

Arányi benézett még az asztal mögé, nem ott lapult-e meg a gyilkos, azután 
visszament az előszobába. A legtávolabbi helyiségekben kezdte a keresést, a 
bejárathoz legközelebb fejezi be. Futó pillantást vetett a spájzban sorakozó 
befőttes üvegekre, aztán átlépve Baumeister holttestét távozott a lakásból anélkül, 
hogy visszanézett volna. Bezárta maga mögött az ajtót, újra kényelmesen, a 
fogójánál fogta meg a botját és lesétált a házmesterhez. Az asszonyt elszalajtotta 
telefonálni a rendőrségre, a férfit pedig felküldte, hogy strázsáljon az ajtó előtt. A 
házmester vékony, nem túl bizalomgerjesztő képű alak volt, de egy baltát vett 
magához, és esküdözött, hogy amíg a detektívek meg nem érkeznek, egy lélek 
sem lép a lakásba. 

— Ajánlom is — mondta Arányi szigorúan. Kiment az utcára, megállt az erőtlen 
tavaszi napsütésben. Bécs, a Monarchia fővárosa szokásos mindennapjait élte. A 
szemközti kávéház terasza bízva a jó időben kinyitott, két férfi újságot olvasott az 
egyik asztalnál, s Arányi egy pillanatra eltűnődött, mi lehet az a cikk, amelyet 
Baumeister fontosnak tartott kivágva az íróasztalán tartani. Egy konflis közeledett 
döcögve, erős, fényes szőrű lóval, amiről Arányinak a bekeretezett, rajzolt, 
festett, fotografált paripák jutottak eszébe. El erről a környékről, gondolta. 
Botjával intett a kocsis felé. 



A két férfi sötét öltönyt viselt, fejükön keménykalap, lábukon sötét, magas szárú 
cipő, kezükben vaskos sétabot. Detektívek voltak, erőszakos betolakodóknak 
hatottak a Fehér Kereszt szálló puha eleganciájában. Arányi inkább valami 
kiskocsmában tudta volna elképzelni őket, olyan helyen, ahová katonák és 
kimenős cselédlányok járnak, vagy valami olcsóbb, egyszerűbb kávéházban 
ülve... újságot olvasva a teraszon. Mindig büszke volt a megfigyelőképességére és 
a memóriájára, s most bosszantotta, hogy nem biztos a dolgában. Ott a 
Weissgassén az újságok félig eltakarták a két férfit, csak az ormótlan cipő rémlett 
ismerősnek, azok a tükörfényesre suvickolt cipők, amiben ugyan izzadhat a láb, 
de tartja a bokát, ha órákig kell ácsorogni valahol, meg az a rosszul szabott nadrág 
, és az a mozdulat rémlett utólag gyanúsnak, ahogyan azok ott ketten a teraszon az 
újságjukba temetkeztek láttára. 

Mégis? — gondolta szomorúan. Figyelték a házat. Pedig úgy megnyugodott, 
amikor távozott Ez a lakás nem úgy nézett ki, mint azé a szerencsétlen 
eltévelyedett Redlé, akinek olyan volt az otthona, mintha nem is egy ezredesé, 
hanem egy primadonnáé lett volna. Ez a lakás nem árulkodott arról, hogy gazdája 
valahonnan nagy pénzeket fogadna el; nem utalt olyasmire, hogy kicsapongó 
életet élne, költséges szenvedélyei volnának. Hacsak... 

A detektívek zavartan körülnéztek. Az asztaloktól nyíltan vagy lopva rájuk 
irányultak a pillantások. A fő-pincér elindult feléjük: halkan, látszólag sietség 
nélkül, de céltudatosan. Arányi felállt. Látta, hogy a detektívek észreveszik és 
felismerik, és pillanatokon belül elindulnak felé. Az is másodpercek kérdése csak, 
hogy a főpincér hozzájuk érjen, s jeges udvariassággal megtudakolja, kit is 
keresnek az urak. Ezt kell elkerülni. Belehalna a szégyenbe. Húsz éve jár erre a 
helyre, de ezután nem volna rá képes. Felemelte karját, intett, odaszólt a 
detektíveknek elég halkan, hogy ne mondhassák: üvöltött, de elég hangosan, hogy 
azok ketten s mindenki más, aki a szálló kávéházában jelen van meghallja, és 
azzal a hangsúllyal, amellyel annak idején az izgága bolgár fölkelőkkel instruálta, 
hogyan próbáljanak katonamódra viselkedni. 

— Jöjjenek velem. — Pénzt tett az asztalra, fogta a botját, és kalapját, s hátra 
sem nézve elindult kifelé. Tudta, hogy követik, mint az engedelmes beosztottak, 
akik jelentéstételre jöttek vagy utasításért, restelkedve, hogy megzavarják 
főnöküket. Megnyugodott. Kilépett az utcára. Biccentett az ajtót kitáró 
egyenruhás portásnak, aki új ember volt, szőke mosolygós képű, nem az az öreg, 
aki mindig összevágta bokáját a láttán, majd anélkül, hogy megállt volna, fürge 
léptekkel haladt az Engelgasse felé. Most már biztos volt benne, hogy nem merik 
megállítani, megszólítani, nem hozzák kínos helyzetbe. Szerencsére. 
Szerencséjükre. Miszlikbe szabdalná őket, ha lejáratnák Bécs előtt, abban a 
városban, amelynek ítéletére egyedül adott, tönkretennék a renoméját, és holmi 
zavaros skandalumba kevernék a nevét. 
Menet közben sikerült méregbe lovalnia magát. Nem volt nehéz, több mint 
negyven év gyakorlata volt benne. Másodpercek alatt elérte már, hogy tisztító, 
pusztító, igazságos haragot érzett, ha akarta, vagy ha kellett, s most már tudta, 



hogy ez nem zavarja abban, hogy hideg fejjel döntsön. Befordult a sarkon a 
Gumpendorfer strasse felé. Nem vonulhat végig a városon a két nagyon is 
detektívnek látszó detektívvel a sarkában, még ha úgy tetszik is, mintha 
szándékosan vezetné őket valahová. Be kell ülniük valami zsúfoltabb, zajosabb 
helyre, ahol sramlizene szól, és a sötétebb sarkokból kisasszonyok kuncogása 
hallatszik. Már ott tartott, hogy megállít egy konflist, amikor megpillantotta a 
neki való helyet. Hátrafordult, mintha attól tartana, hogy kísérői talán 
lemaradnak. — Jöjjenek. Ide bemegyünk. — Látta a megkönnyebbülést az 
arcukon. 

Bort rendelt pogácsával. Jólesően kinyújtotta lábát az asztal alatt, hallotta, hogy 
reccsennek az ízületei, aztán ráförmedt a vele szemközt feszengő 
szerencsétlenekre. 

—  Na halljam. Mit akarnak? Mi volt olyan fontos, hogy rám törtek volna a 
Fehér Keresztben ország- világ előtt? 

— Az úr találta meg Baumeister százados úr holttestét? 
— Igen — felelte Arányi, és ismét elfutotta a méreg. — De ez nem indokolja, 

hogy nyilvánosan lehetetlen helyzetbe hozzanak. 1914- ben vagyunk, nem a 
középkorban, és ez itt a császárváros, nem a Balkán. Hogy képzelik, hogy így 
viselkedhetnek? 

— Bocsásson meg az úr — felelte nyájasan, a kelleténél kevesebb tisztelettel a 
detektív, amitől Arányi kezdett valódi dühöt érezni magában. Hogy jön ahhoz egy 
ilyen rendőr, hogy ilyen hangot használjon vele?! Hát hiába volt az a harmincöt 
év, amelyet őfelsége szolgálatában töltött? Hiába szerzett vagyont véren- 
verejtéken, hiába országosan ismert szakértője a katonai topográfiának és jóval 
kevesebbek által ismert szakértője a hegyvidéki hadviselésnek, kis csoportokban 
végrehajtott rajtaütéseknek, valamint a frontvonalon túli hadműveleteknek? Hát 
minden hiába? Ilyen semmi kis detektívek majdnem úgy beszélnek vele, mint 
valami jött- ment inaslegénnyel? 

Elővette tárcáját, és kihúzott egy névjegyet. Nem kis élvezettel nézte, ahogy 
asztaltársai szinte összezsugorodnak a láttán. Dr. Arányi, nyugalmazott vezérkari 
alezredes. Utána a kitüntetései. Most már átveheti az irányítást. 

— Miért figyelték, Baumeister százados lakását? — kérdezte. 
— A százados úr állítólag belekeveredett egy nemzetközi panamába — felelte 

gondolkodás nélkül az egyik. Magas, csontos, fáradt arcú ember volt, örült, hogy 
egy magasabb rangú átveszi a kezdeményezést. 

— Honnan veszik ezt a sületlenséget? — kérdezte Arányi. 
— A múlt héten letartóztattunk egy hírhedt nemzetközi szélhámost, ő vallott a 

százados úrra. 
— Hazugság — mormogta Arányi. De közben a lóversenyképekre gondolt. 
Megjött a pincér a borral. Arányi nem szeretett bort inni ebéd előtt, de most 

jólesett neki, és jólesett a nyomozóknak is; a hűs ital feloldotta a maradék 
feszültséget hármójuk között. 



— Minden bizonnyal az — mondta udvariasan a kisebbik a két rendőr közül. — 
Ezek a szélhámosok semmitől sem riadnak vissza, hogy kimossák magukat, vagy 
hogy másokat is befeketítsenek. — Arányi nem tudta eldönteni, gúnynak vegye-e, 
vagy sem. Elengedte a füle mellett. Kortyolt a borból, és átpillantott a szomszéd 
bokszba. Menyétképű férfi ült ott egy csinos, de olcsó ruhába öltözött fiatal nővel. 
Szinte megállás nélkül magyarázott valamit, a nő pedig, úgy hallgatta, mint a 
kinyilatkoztatást. A férfi időről- időre feléjük sandított; no hiszen, a társai akár 
egyenruhában is lehetnének. 

— Tulajdonképpen mit akarnak tőlem? — kérdezte Arányi a detektíveket. 
Óvatosan válaszoltak, próbálták becsomagolni a mondandót. — A doktor urat 

láttuk utoljára bemenni a házba... A házmester szerint nem kereste más a százados 
urat. 

— Értem — sóhajtott. Hiszen pont ezt akarta elkerülni. — És hogyan találtak 
meg? 

Elmosolyodtak. Bosszantó, leereszkedő mosollyal. — Megkérdeztük a 
konfliskocsist. 

Bólintott. Gondolhatta volna, azok a fickók mind jóban vannak a rendőrökkel. 
— Ki járt utoljára előttem a százados úrnál? — kérdeze. 

— Senki... 
—  Hogy értik ezt? — csattant föl. — Ki ment be a házba? Biztosan 

följegyezték! 
A kisebbik detektív vette elő jegyzetfüzetét ő tűnt értelmesebbnek, bár egy 

éjszakai rajtaütésnél valami bűnöző rejtett tanyáján Arányi inkább a másikat 
szerette volna maga mellett tudni. Puha bőrfedelű zsebnotesz volt, apró ironnal 
amelyben dőlt, és furcsán, nőiesen hurkolt betűkkel sorakoztak egymás alatt a 
bejegyzések. Legalul 6. „Ismeretlen úr érk. 11 órakor. Eltávozik utána egy 
negyedórával." Előtte: „Küldönc 11 óra előtt tíz perccel." 

— Hová ment ez a küldönc? 
— A házmester szerint Chiaselli kisasszonyhoz. 
— A kisasszonnyal beszéltek? Nem? Amikor odaértem, még egészen friss volt a 

seb. A vér még nem aludt meg. Így érthető. — Nem is a két kis nyomozónak 
mondta, inkább magának. — Baumeister kitűnő vívó volt. Bátor férfi, tapasztalt 
katona. Nem olyan ember, akivel elbánna holmi bicskás gazember. De így... 
Nyilván azt hitte, én érkeztem tíz perccel korábban, még ha tudta is, hogy ez nem 
szokásom. Amikor pedig meglátta a küldöncöt az ajtó előtt, arra gondolt, hogy 
esetleg nem tudok jönni, és üzenek. Gyanútlanul ajtót nyitott, a küldönc pedig, 
rögtön leszúrta. 

A rendőrök bólintottak. Látszott rajtuk, hogy kényelmetlenül érzik magukat. A 
szomszéd bokszban a menyétképű férfi fizetett és elindult, úgy ragadva magával a 
nőt, mint valami kis jószágot, amelyet az állatvásáron vett. A magasabbik 
nyomozó utána nézett, aztán nehézkesen visszafordult Arányi felé. 

— Elmondaná a doktor úr ezt Deierl tanácsos úrnak is? Ő vezeti ezt a 
nyomozást, minket csak azért küldött, hogy keressük meg a doktor urat. 



Arányi sóhajtott. 
— El. De a rendőrségre nem megyek be. A tanácsos úr, ha találkozni akar velem, 

legyen ma délután 4 órakor a Kartner ring 16-ban Imperial Szálló éttermében. — 
Intett, a pincér máris ott termett mellette. Pénzt adott neki, és rendelt még egy liter 
bort. 

— Igyák még ezt meg, mielőtt továbbmennek — mondta miközben felállt, és a 
fogasról levette a kalapját. 

— Fárasztó napjuk lehetett. 
— Arányi doktor? — Erlich kuncogott, ráncos rosszindulatú arcán kaján 

kifejezés jelent meg. Izzadt vastag posztókabátjában, és izzadt ahányszor 
izgalomba jött is, s most e két ok miatt kövér cseppek indultak meg a tarkóján, 
homlokán, nyakán lefelé. 

Deierl rendőrtanácsos kinézett az ablakon. Elég, ha hallja ezt az embert. Aztán 
barátságos mosolyt erőltetett képére, és visszafordult. Nem sértheti meg. Erlich 
— rebesgették — mindenkiről mindent tud. Felbecsülhetetlen szolgálatokat tehet 
a rendőrségnek, s tesz is nemegyszer. A birodalom legveszélyesebb zsarolója 
lehetne, s talán az is, ki tudja. Vajon mit tud rólam? — futott át a tanácsos agyán 
az ijedtség és feszengés egy hullámával. — Vajon, ha rólam kérdeznék, akkor is 
ilyen gúnyos vigyorral válaszolna? A fenébe ezzel az emberrel. Máris zsarol. 
Semmi kis írnok a rendőrségen és én, a tanácsos, a vagyonos, tiszta lelkiismeretű 
ember, tartok tőle. 

— Mit tud róla? — kérdezte gorombán. 
A ráncok átrendeződtek Erlich arcán. — A vezérkari iskolán tanított 

katonaföldrajzot és topográfiát. — Lehalkította hangját, fontoskodó arcot vágott 
— Azt mondják, nem csak azt... 

— Hát mi a fenét? 
— Azt nem tudom. De olyasmi lehet, amivel úriember nem dicsekszik. 
— Hm — morogta Deierl. Nem Erlichhel akarta megvitatni, mivel dicsekedhet 

egy úriember. — Ez minden? 
— Nem — felelte Erlich, mint egy sértett művész, akinek leszólták az alkotását. 

Az izzadságcseppek újra megjelentek, s Deierl gondolatban följegyezte, hogy ki 
kell tisztíttatnia a fotelt. — Volt egy botránya évekkel ezelőtt. Tanácsos úr nem 
emlékszik rá, de sokat beszéltek róla akkoriban. Tetszik tudni, nagy nőbolond az 
az Arányi doktor. Már akkor sem volt fiatalember, amikor teljesen belebolondult 
abba a színésznőbe. Ott ült minden este a színházban, virágcsokorral üldözte, 
éjjelizenéket adott neki. 

— És? — kérdezte durván a tanácsos, akinek viszonya volt egy színésznővel, 
igaz, éjjelizene, csokrok és lángoló szerelem nélkül. 

— Rajta nevetett a város. Az egyik lapban megjelent egy gúnyrajz is, a Vén 
kecske címmel. Allegorikus rajz volt, de mindenki tudta, kiről van szó. 

Deierl vállat vont. Ennél többet várt. El akarta bocsátani a vén pletykafészket, de 
az, megérezve, mi következik, gyorsan folytatta. 



— Másnap a rajzolót vérbefagyva találták. Valaki félholtra verte. Sokáig nem 
volt kihallgatható állapotban, és amikor végre beszélni tudtak vele, csak annyit 
mondott, hogy ment hazafelé hajnaltájban a redakcióból, amikor valaki hirtelen 
eléugrott és leütötte. Még annyit sem tudott mondani, hogy milyen magas volt az 
illető, annyit sem, milyen ruha volt rajta, csak hogy valami köpeny, és a szemébe 
húzott kalap. Egy pillanatra látta csupán. 

— Arányi volt? — kérdezte Deierl tanácsos kétkedve. 
— Nem — legyintett Erlich. — Neki sziklaszilárd alibije volt. Épp éjjelizenét 

adott a kisasszonynak. De ez csak a kezdet, ha arra kíváncsi a tanácsos úr, miféle 
szerzet ez az Arányi doktor. 

— No miféle? — dörmögte Deierl. 
—  Persze világraszóló botrány lett - csámcsogott a visszaemlékezéstől Erlich. 

— A lapok a póruljárt rajzoló oldalára álltak, és nem csináltak titkot abból, hogy 
kit gyanúsítanak. Úgy nézett ki, hogy Arányi teljesen lehetetlenné válik Bécsben. 
Ha még egy- két napig folytatódik ez a sajtóhadjárat, szedheti a sátorfáját, komoly 
ember itt szóba nem áll vele. De egyszer csak abbamaradt az egész, és az újságok 
Arányi nevét is elfelejtették. 

— Mi a fene! 
—  A doktor úr egyszerűen elverette a szerkesztőket is, akik cikkeket hozták 

ellene. 
Deierl hitte is, nem is. Most már elege volt Erlichból, szabadulni akart tőle. 
— Van valami legénye, állítólag Törökországból hozta — folytatta Erlich, aki 

belebetegedett volna, ha valami információ bennereked. — Bivalyerős egy 
ember, aki már a bölcsőben késsel játszadozott... 

Deierl felállt. Erlich gyorsan kikászálódott a fotelből, és megindult kifelé, de az 
ajtóból egy pillanatra visszafordult. 

— Aztán vigyázzon vele a tanácsos úr. Veszélyes ember. 
Elege volt a gyaloglásból, konflissal ment haza. A tavaszi nap vakítóan 

ragyogott le a kék égből, felettük a faleveleket zizegve rezegtette a gyenge szél, s 
így a széltől táncolt az árnyék, táncolt a napsugár. Arányinak be kellett hunynia a 
szemét. Aztán mosolyogva kinyitotta. Az utcákon jól öltözött dámák 
mosolyogtak az urakra, kivirultak, kacéran, szépen. A teraszokon újságot olvasott 
a közönség, semmi biztatót persze, de hát ez már évek óta így van. Automobilok 
mentek el mellette, füstjük még percek múltán is az orrában bűzlött, ló és kocsisa 
rezignáltan nézett utánuk. Elővette zsebéből Baumeister levelét. Már gyűrött volt 
a sok hajtogatástól, mintha szerelmeslevél lenne, amelynek szavaival, betűivel 
nem tud betelni az ember, s újra meg újra látni kívánja. Baumeister betűi 
szabályosak, katonásak voltak. „Kérem, jöjjön azonnal, ne késlekedjen. Csak 
Önben bízom, csak Ön segíthet. A helyzet veszélyes, ha sejtésem igaz, nagyon is 
az. Megérti, hogy nem írhatok többet, elég, ha annyit mondok, hogy Friedrichről 
és Güttlerről van szó..." 
Nem értette. Fogalma sem volt, mi történt Friedrich-hel és Güttlerrel. 
Józseffalván nemigen olvasott újságot, ha igen, akkor is a Délvidéket vagy 



Temeskubiner Wo-chenblattot, amely nem ír bécsi eseményekről. Vagy ki tudja, 
egyáltalán benne volt- e a lapokban, amiről tudnia kéne, ha még itt élne, ha még ő 
tanítaná bizonyos ismeretekre a jövendő vezérkari tiszteket? 

Összehajtotta a levelet. Nemcsak, hogy nem tudta mi történt Friedrichhel és 
Güttlerrel, de nem is nagyon érdekelte. Ha panamáztak, az ő hasznuk, vagy az ő 
bajuk, ha kémek, akkor tudni sem akar róluk, elege van a hadsereg 
kémbotrányaiból. Ismét kinézett az ablakon. Bécs háziezrede a Deutschmeisterek 
katonazenekara játszott, sokan gyűltek köréjük. Az első sorban a lányok úgy 
mosolyogtak, hogy Arányi szeretett volna ezek között a trombitás legények 
között állni. Gyerekek furakodtak előre, tátott szájjal bámulták a zenészek 
csillogó uniformisát, vagy torzpofákat vágtak, hátrébb az urak az elöl álló lányok 
domborulataiban gyönyörködtek. 

Szüksége van Bécsre. Egyszer egy évben el kell jönnie ide, feloldódni ebben a 
levegőben, bizseregtetni magát ezzel a pezsgéssel, fiatalnak érezni magát. Egy 
hétig úgy élni, ahogy szeret. Nem törődni a pénzzel, nem garasoskodni. Nem látni 
az unalomig ismert arcokat. Bécsbe kell jönnie, és lehetőleg tavasszal. 
Baumeister levele úgy jött neki, mint a mentőöv. Bécsbe jöhet, mit jöhet, kell 
jönnie, hiszen régi bajtársa hívja, segítenie kell... 

Csak éppen Baumeistert megölték, méghozzá úgy, hogy a gyilkos ráterelje a 
gyanút. Finoman elmosolyodott. Ismerte magát Semmitől nem fél úgy, mint a 
botránytól. A konflis döcögve rákanyarodott a Weissgassé- ra közeledett ahhoz az 
átkozott épülethez. Baumeistert nem sajnálta túlzottan. Isten a tudója, mibe 
keveredett, no meg aki férfi és katona, bármi történjen is vele, maga választotta a 
sorsát. A haláltól nem tartott. Attól se, hogy hosszú, fájdalmas betegség végez 
vele apránként, hiszen a megoldás a fiókjában volt, fényes ápolt, belga jószág. De 
hogy nevetségessé váljon, hogy rajta csámcsogjanak, viccek és kiszólások hőse 
legyen, attól rettegett. Volt alkalma beleszagolni ilyesmibe, s nem azért küzdött 
annyi éven át, hogy így végezze. 

Elmúlt a jókedve, mire Baumeister házához ért. Fizetett és sötét pillantással 
mérte végig a kocsist. Ezek is mind rendőrspiclik... A túloldali teraszon nem látott 
gyanús urakat, a hatóság elvonult, átadva a terepet a polgároknak. A házmesterné 
a kapu előtt magyarázott két nagy fenekű nőszemélynek. Ijedten pillantott 
Arányira. 

—  Hát a férje hol van? — förmedt rá Arányi. — A kocsmában, mi? Pótolja az 
újságokat. 

— Csak megszomjazott az izgalomra... 
— Jobb lesz, ha mindketten befogják a szájukat. Chiaselli kisasszony odahaza 

van? 
— Igen... — hebegte a nő. — De nem tudom, hogy... 
—  Ki volt idehaza? Mindegyik lakó érdekel — pattogott Arányi. — Mire 

lejövök, írja le szépen. 
— Kérem, a lakók... 
— Tud írni, nem? 



— Tudok, de... 
— Akkor ne vitatkozzék! Ismerős volt a küldönc, aki itt járt? 
— Igen, uram. 
Ez egy pillanatra csaknem kizökkentette magabiztosságából. Alig tudott 

uralkodni magán, nehogy ijedten és döbbenten vissza kérdezzen. Világos, 
küldöncruhába öltözött a gyilkos, hogy feltűnés nélkül juthasson be a házba és 
jöhessen ki néhány perc elteltével. Szigorúan nézett a nőre, aki egyre kisebbre 
zsugorodott, míg a másik kettő, akikre Arányi ügyet sem vetett, feltűnés nélkül 
egyre távolabb próbált húzódni. 

— Hogy érti azt, hogy ismerős volt? Talán a nevét is tudja? 
— Jozef, a férjem tudja a másik nevit is — az asszonyokra nézett, de azok 

mintha ott se lettek volna. Arányi összeszedte magát. 
— Mire lejövök, elkészüljön! — reccsent rá a nőre és becsörtetett a házba. A 

liftben levette a kalapját, és zsebkendőjével megtörölte a homlokát. Ez a Jozef 
ölte volna meg Baumeistert. Visszatette a kalapot, és régi jó szokása szerint 
elraktározta fejébe a dolgot — egyelőre nem törődött vele. Minden feladatot 
akkor oldj meg, amikor elég információt szedtél össze hozzá. Anélkül csak 
találgatás. Ezt a mottót tanulta, ezt tanította, és aki nem így viselkedett, az 
megnézhette a jellemzését. 

Chiaselli kisasszony a negyedik emelten lakott. Névtábláján csak a neve állt. 
foglalkozása, rangja nem. Ugyanolyan ajtó volt, mint amilyen mögött Baumesiter 
holttestét megtalálta, fényesen ragyogott rajta az olajfesték, sötét bronzszínben a 
díszrács. Zene szólt az ajtó megül. Az a dallam, az az átkozott kis dallam, amit 
Arányi reggel óta dúdolt magában, mintegy a balul sikerült kirándulás 
mementójaként. 

Csöngetett. Hosszas szöszmötölés után nyílt az ajtó. Szaladó lábak, 
ruhasuhogás, szekrényajtó nyikorgása... Öregkorára is éles fülével Arányi 
nyomon követhette volna a nő készülődését, ha ismeri a lakást. Mire az ajtó 
kinyílt a gramofon lejárt, a zene elhallgatott, és a váratlan csend úgy emelte ki 
Laura Chiaselli szépségét, mint. a primadonnákét a hosszú lépcsősor, és a 
zenekari felvezetés. 

Chiaselli kisasszony nem egyszerűen szép volt. A gyönyörű, a tökéletesen 
gyönyörűséges nők oly ritka, alig- alig látható fajtájához tartozott, akiknél már 
nem ízlés dolga, hogy tetszenek- e, nem a „kinek a pap, kinek a papné"  
kategóriájú nő volt, hanem olyan, aki felülemelkedve az ízlés kicsinyes 
szempontjain mindenki hódolatát elnyeri. 

Hosszú fekete haja, amit oly sok munka és idő árán lehet kellő frizurába 
formálni, most kiengedve omlott a hátára. Kerek, fehér karja, mint egy istennőé, 
jutott eszébe Arányinak az elcsépelt hasonlat. Látott ő elég ilyen istennőszobrot 
Görögországban, de azok meg sem közelítették ezt a hús- vér szépséget. Miért 
mondják az ilyen karokra, hogy alabástrom? Hiszen épp a bőr alatt lüktető élet, a 
puha, meleg érintés ígérete, lehetősége teszi olyan gyönyörűvé. 

Arányi megemelte a kalapját és enyhén meghajolt. 



— Bocsássa meg, hogy bejelentés nélkül zavarom kisasszony. Dr. Arányi 
vagyok, nyugalmazott vezérkari tiszt. 

— Óh — a nő arcán meglepett kis mosoly játszott. — Ön találta meg szegény 
szomszédomat. 

Élénk arca volt, mely valahogy furcsa ellentétben állt királynői termetével. 
Elgondolkodva nézte Arányit, mintha azon tűnődne, mit kezdjen egy holttesteket 
találó nyugalmazott vezérkari tiszttel. 

— Szeretnék néhány kérdést feltenni önnek, ha nem alkalmatlan. 
— Jöjjön be. — Megfordult és előre ment, alkalmat adva Arányinak, hogy 

hátulról is megcsodálja. A finoman mozgó kerek fenék, a hátára zúduló sötét 
sörény egy pillanatra, nemes paripára emlékeztette Arányit. Ismert jó néhány 
tisztet, akinek a szép asszony és a szép ló szinte egyforma vizuális élményt 
nyújtott, de ő soha nem tartozott ezek közé. Lóra szállt, ha szükség volt rá, de 
elkerülte, ha tehette. Elszakította tekintetét Laura Chiaselliről, és gyorsan 
körülfuttatta az előszobában. 

Jellegtelen helyiség volt. Fogas és egy olcsó szőnyeg, ez minden. Sehol egy 
mütyür, egy nipp, egy díszes padlóváza, egy kisasztal, amelybe 
belebotolhatnának a figyelmetlenebb vendégek, s képek sincsenek, a falon. Csak 
egyetlen egy: hosszú sörényű, karcsú, de csupa izom paripa. Szép metszet, drága 
blondel keretben. 

A nő megállt, hátranézett, s látva, hogy Arányi a képet nézi, elfintorodott. De 
nem szólt, s Arányi tovább követte. 

Könyvekkel teli dolgozószobába értek. Két mély bőrfotel, egy dohányzóasztal. 
Kíváncsi volt, ki tartja ki ezt a nőt, és mennyi időt tölt itt. Nem lesz nehéz 
megtudni, a házmester legföljebb fizethet egy kört a kocsmában a cimboráinak. 

Chiaselli kisasszony leült, vékony háziruhája a combjára tapadt, Arányi keserű 
fájdalmat érzett. Ez az a nő, aki bolondot tudna csinálni belőle. Akibe 
beleszeretne, és akinek elhinné, hogy ő is beleszeretett, akire két kézzel szórná 
maradék vagyonát, aki titkokat szedhet ki belőle. Veszélyes nő, gondolta, s szinte 
gyűlölettel figyelte, ahogyan az, keresztbe teszi lábát, és térde egy pillanatra 
kirajzolódik a köntös redői között. 

— Foglaljon helyet — szólt a nő telt alt hangján. Arányi leült a másik fotelbe, és 
maga elé, a dohányzóasztalra tette kalapját meg botját. Volt szerelmeire gondolt, 
segítségül hívta őket a nőből áradó gonosz varázs ellen. 

—  Lehet, hogy a rendőrök már megkérdezték — mondta halkan. — De a kérdés 
igen fontos számomra. Jött önhöz küldönc? 

Chiaselli kisasszony egy pillanatig habozott: nem a válaszon, hanem azon, hogy 
egyáltalán válaszoljon-e. 

— Jött. 
— Hány órakor? 
— Tizenegy előtt valamivel. Nem sokkal ön előtt járhatott itt. 



Arányi sóhajtott. Tudta, hogy reménytelenül próbálkozik, de megszokta, hogy 
végigvisz minden gondolatot. — Ismerte a küldöncöt? — A nő arckifejezésének 
láttán gyorsan helyesbítette a kérdést. — Látta már? Hozott üzenetet? 

— Igen — hallatszott kicsit türelmetlenül. 
— És most... valódi üzenetet hozott? 
— Hogy érti ezt? 
— A gyilkosság időpontjában csak ez a küldönc lépett a házba. Elképzelhető, 

hogy önhöz csak azért csöngetett be, hogy ürügye legyen a megjelenésre. 
— Nem azért csöngetett. — Halk, de vérlázító nevetés, tisztességtudó régi 

korokban ezért a nevetésért már máglyára küldték volna. — Egy úr küldött 
üzenetet... Remélem nem ragaszkodik ahhoz, hogy megnevezzem. 

— Nem — nevetett magában Arányi, arra gondolva, hogy ez úgy sem lesz 
sokáig titok előtte. — Amikor ajtót nyitott a küldöncnek, nem látott senkit a 
lépcsőházban? Nem hallott semmi különöset? Dulakodás zaját, kiáltást talán? 

— Nem láttam. És szólt a zene, nem hallhattam semmit. — Türelmetlen volt a 
hangja. 

—  Nem akarok terhére lenni — mentegetőzött Arányi. — Egyetlen kérdést 
engedjen még meg. 

—  Többet is. Nagyon fontos ügy lehet, ha egy nyugalmazott vezérkari tiszt is 
firtatja. Egyébként — bájosán, talán túlságosan is, felvitte a hangját —, egyébként 
ugyanezt kérdezte Deierl tanácsos úr is. 

— Igen? — mondta Arányi szárazon. Gyűlölte, ha gúnyolódnak rajta. Ilyenkor 
elapadt a humorérzéke, csak a hántás tényét érezte, s föltámadt benne a védekezés 
ösztöne. Most elfojtotta ezt az ösztönt. — Annyit mondjon kisasszony, ismerte-e 
Baumeister urat? 

— Csak látásból. 
Arányi feltápászkodott. Mély volt a fotel, mélyebb mint amihez szokott, 

ügyetlen, igazi öreguras mozdulatnak sikeredett a felállása. A nő kecsesen 
emelkedett föl, mint egy nyújtózkodó ragadozó, köntöse alól puhának álcázott 
ruganyos izmok sejlettek fel. Egyikük sem szólt, amíg a nő kikísérte, és Arányi 
ügyelt arra, hogy most ne pillantson az előszobafalon függő kép felé. Majdnem 
biztos volt benne, hogy egy ilyen alakú, és méretű, folt volt Baumeister egyik 
falán, mintha valaki mostanában egy régóta ott lévő képet vett volna le onnan. 

A házmester még feltehetően a kocsmában időzött, felesége ijedten gubbasztott 
a kapusfülkében. Arányi csak annyi időre állt meg, míg átvette tőle az 
ákombákom betűkkel teleírt, kitépett irkalapot. Van fontosabb dolga is, ezekkel 
majd tárgyaljon más. Kimasírozott az utcára, és bérkocsi után intett. Nem volt 
szerencséje. Egy lefüggönyözött kocsi ment csak el mellette, a bakról gőgös 
pillantást vetett rá a kocsis, egy türelmetlen autó morgott a nyomában és előzte 
meg hirtelen. 

— Balra van a villamos — hallotta maga mögül. Lassan megfordult. Fiatal 
suhanc állt mögötte, a ház kapujának támaszkodva, zsebre dugott kézzel. 
Közönséges arca, tartása alsóbb néposztálybelit sejtetett. Világos öltönye, 



pökhendisége vagyonosabb embert. Arányi hidegen végigmérte. A másik állta a 
pillantást, sőt, mintha öröme lett volna benne. Krakéler. Ha úriember volna, most 
provokálná, de így... — Arányi elfordult, és újra intett a kezében tartott súlyos 
bottal, amit legszívesebben a suhanc hátán táncoltatott volna meg. Most már 
engedelmesen elé kanyarodott egy fogat, a kocsis arcán az a szívélyes, udvarias, 
de nem alázatos mosoly: a bécsi fiákeresek jellegzetes mosolya. Arányi anélkül, 
hogy hátranézett volna, beszállt. Nem hitt a véletlenekben. Az ifjú krakéler 
szándékosan kötött bele, és ha ez így van, találkoznak még útjaik. Nem bánta... 

A hallása ugyan még a régi volt, de talán eltompította érzékeit a kényelmes 
vidéki élet, a békés, dombos tájból áradó nyugalom, az esti borozgatások unalmas 
cimboráival, a többórás séták, a gazdasági ügyek, amelyeket ugyan szívesebben 
hagyott intézőjére. Eltompították az előtte tanítással eltöltött évek, az iskola 
szigorú fegyelme, a társasági élet, a szépasszonyok és a vidám éjszakai 
kalandozások. 

Nem hallott semmit, nem vett észre semmit, csak amikor már késő volt. A sötét 
alak az ágynál termett, a holdvilágban csillogó pengével kezében az ágya fölé 
hajolt egy pillanatra, aztán dühödten lecsapott. Aztán még egyszer, idegesebben, 
célt keresve. 

Arányi felpattant a földről, és rávetette magát. 
Talán a gyorsasága is megkopott az évek során, mert mire elérhette volna, a sötét 

alak egy gyík fürgeségével rohant keresztül a szobán az ajtó felé. Az ajtó kulcsra 
volt zárva, ezzel veszített néhány másodpercet, de így is volt ideje rá, hogy 
kereket oldjon. Mire Arányi a folyosóra ért, már a fordulóban járt, csak valami 
sötét villanás látszott ahogy eltűnt, a puha szőnyeg elnyelte futó léptei zaját. 
Arányi visszament a szobába, és felkapcsolta a villanyt. Felborogatott székek, 
feldöntött fogas jelezte a menekülő útját. Az ágyhoz lépett. A paplanon és a 
párnán néhánycentis szakadás, körötte tollpihék, mintha a vad szúrások nyomán 
fehéren vérezne az ágynemű. Óvatosan elhúzta a paplant. A szúrás áthatolt a 
lepedőn is, és mélyen behatolt matracába. Szabályos, egészen lapos rombusz 
alakú, keskeny, mély lyukat látott. Ez nem bicska volt, nem is valami henteskés. 
Szurony. 

Megcsóválta fejét, és az ablakhoz lépett. Szobája a harmadik emeleten volt, 
hasas erkélye alatt ott lüktetett a Magdalenen strasse a maga nagyvárosi 
forgalmával, lovaskocsik és automobilok még e kései órában is, a sarkon rendőr, a 
járdán épp egy vidám társaság halad, a férfiakon világos nyári öltöny, a hölgyeken 
hosszú, fodros szoknya és kerek vállukat szabadon hagyó ruha. S gázlámpák 
égnek, Bécs nem valami balkáni kisváros, ahol az éj sötétjében le lehet szúrni 
valakit az utcán. Vagyis az utcáról nem mászhatott föl támadója. Arányi fölvette a 
köntösét és papucsát, megfésülködött, majd kiment az erkélyre. Az épület 
díszítései, cirádái bőven kínáltak kapaszkodót a mászónak, de csak egy őrült 
próbálna fölmászni ilyen világítás mellett, ennyi ember előtt. Körülnézett. A 
szomszéd szoba erkélyéről viszont egyetlen mozdulattal kényelmesen átléphet 
bárki, aki nem fél a magasságtól. A másik oldali szomszéd erkélytől pedig 



mindössze két méter választja el, amit bátor ember kényelmesen megtehet a 
párkányon. De ügyes ember jöhetett volna alulról, vagy felülről is. A fölötte lévő 
erkélyről egy ugrás, alulról pedig... Hát igen, ez a legvalószínűtlenebb, de ez sem 
lehetetlen. Arányi felnézett a negyedik emeletre, ő mennyi idő alatt jutna föl, és 
megállapította, hogy soha. De negyven évvel ezelőtt? Egy perc alatt. Egy percet 
pedig talán megkockáztathat valaki. De még az egy perc sem biztos, ügyes 
tornásznak fele annyi sem kell. 

Visszasétált a szobába, és némi habozás után csöngetett a szobainasnak. Néhány 
gyors mozdulattal elrendezte az ágyat, felállította bútorokat, a földről fölvette a 
takarót és a kispárnát, és mire az inas bejött, már a kis íróasztalnál ült. 

— Parancsol, uram? 
Összehajtotta a papírt, és ráírta a címzést. 
— Azonnal juttassák el ezt a táviratot a postára és adják föl. — Pénzt vett elő. — 

Mondja fiam, tudja, ki lakik mellettem? 
— Igenis uram. Holler báró úr a feleségével. 
— Milyen idősek? 
— A báró úr elég koros már... 
— Úgy. — A felesége nyilván fiatalabb, az is lehet, hogy csinos asszony. Majd 

megtudja, egy Holler báróról nem nehéz információt szerezni. Tehát oldalról nem 
jöhetett. Bár, ha az öreg báró alszik, az asszony pedig... ej, a csudába is! — És ki 
van fölöttem? 

Az inas egy pillanatig tétovázott. Középkorú, sovány tisztességtudó férfi volt. 
Arányi több tucatszor beszélt már vele, de csak most nézte meg először. Évek óta 
mindig itt száll meg. Drágább szálló, mint amit könnyen megengedhet magának, 
de inkább ritkábban jön, mintsem alább adja. A személyzet gyanú fölött áll. — 
Nem tudom, uram. Egy fiatal úr, most szállt meg nálunk először. 

— Igen? A nevét nem tudja? 
— Megnézem, uram. 
— Helyes. De előbb adja föl a táviratot. 
Felállt az íróasztal mellől, és föl- alá kezdett sétálni. Az természetesen, szóba 

sem jöhet, hogy a rendőrséget értesítse. Talán nem is hinnének neki. Úgy 
gondolnák, ő maga szúrt az ágyneműbe. Úgy gondolnák, ő ölte meg Baumeistert, 
és így akarja elterelni magáról a gyanút. S ami még rosszabb: a rendőrségről már 
ma éjjel felkapná a hírt valami szemfüles riporter, és másnap már az ő nevével 
volnának tele az újságok. „A nyugalmazott vezérkari tiszt rejtélyes merénylője." 
Róla csámcsognának a házmesternek, és az emberek megállapítanák, hogy nem 
zörög a haraszt, ha nem fújja a szél. Ki hinné el neki, hogy több mint negyven éve 
a földön alszik, mert ezt szokta meg fiatal katonaként, majd a török hegyek között 
földmérőként a vasútépítők sátortáborában? Ki hinné el, hogy itt a Fehér Kereszt 
hotelben a tanár úr a baldachinos ágy mellett alszik két takarón a földön? Aki 
pedig elhinné, nevetne rajta. 

Kopogtak. Egy másik inas volt. Öregedő és sovány ez is, borotvák arcú, enyhén 
őszülő hajú. Őt is már vagy tíz éve ismerte. Zavartan állt az ajtóban. 



—  A kollégám mondta, hogy a doktor urat a fölötte lakó úr érdekli. 
— Igen — biccentett Arányi bátorítóan. 
— Én hoztam fel annak az úrnak a holmiját, és már akkor furcsának találtam. 
— Mit, az ég áldja magát? 
— Alig volt csomagja. Harmincegy éve dolgozom itt uram, de még nem fordult 

elő, hogy egy úr poggyász nélkül szálljon meg nálunk. 
—  Hát akkor milyen holmiját hozta föl? 
— Csak egy nagyobb aktatáskája volt, és egy kis bőrönd, de állítom, hogy nem 

volt benne semmi. Üres volt. 
— Biztos benne? 
— Harminc éve viszek bőröndöket. 
Ez is egy mesterség, gondolta Arányi. Ez a fickó talán azt is megmondaná egy 

koffer súlya alapján, hány zsebkendőt hozott magával a tulajdonosa. 
— Említette valakinek? 
—  Igen uram, a főportásnak. Tapintatosan megkérdezték az urat, hogy van- e 

pénze. 
— No és? 
— Rettenetesen megsértődött. Azt mondta, miszlikre szabdalja a főportást, mit 

képzel róla. 
Arányi meg tudta érteni. Tett volna fel neki hasonló kérdést a főportás, a hátán 

táncoltatta volna meg a botot. Leült az egyik fotelba, és az órájára nézett. Már 
kettőre járt. Ha még aludni is akar valamit az éjszaka, jó lesz sietni ezzel a 
beszélgetéssel. 

— Természetesen volt pénze... 
— Igen, uram. Egy vagyon volt nála. 
— Hogy néz ki az az ember? 
A szobainas néhány másodpercig gondolkodott. Fáradt, öreg arca volt, Arányi 

egy pillanatra megsajnálta. 
— Alacsony termetű, úgy akkora lehet, mint a doktor úr. 
— Igen? — A sajnálat eltűnt. 
— De nem úriember. Higgye el doktor úr, harmincegy éve  vagyok ebben a 

hotelben, előtte az Erzsébet Császárné- ban dolgoztam. Megismerem, ki az 
úriember. 

— És mi baja ezzel a fickóval? 
Az inas tanácstalanul széttárta a kezét. — Túl nagy borravalót adott. Túl hangos. 

Túl magabiztos. Máskor úgy akar viselkedni, mint valami arisztokrata, de nem az. 
Nehéz ezt megmondani. 

Arányi pénzt vett elő, remélte, nem túl sokat. — Hát köszönöm, barátom, jól 
tette, hogy feljött. Ha még eszébe jut valami, bátran jelentse. 

A férfi egy puha mozdulattal eltűntette a pénzt, de még nem indult az ajtó felé. 
— No mi van még? — kérdezte Arányi. 
— Egy hölggyel láttam ma este azt az urat. Szóval... tetszik tudni, szolgálatba 

jövet beugrottam egy pohárka borra Ludwighoz a Theater strassén. Nem hiszem, 



hogy a doktor úr ismeri azt a helyet, inkább magamfajta emberek járnak oda, 
csupa ismerős. Hát ott láttam én azt az urat egy sarokba bújva a hölggyel. 

— És miféle hölggyel? 
— Olyan, hogy én is eldugnám, mert még elirigyelik. Az arcát fátyol fedte, de 

egy pillanatra félrehajtotta, amikor ivott, és olyan szeme van, mint két csillogó, 
vörösesbarna drágakő... 

— És hosszú, sötét haja? — mondta mogorván Arányi. 
— Nem uram, helyes kis frizurája volt, a haja pedig barna. 
— Észrevették magát? 
A férfi elmosolyodott. — Hogy vettek volna észre? 
Igaz, gondolta Arányi. Ő sem ismerné meg a hotelen kívül. — És meddig 

maradtak ott? — kérdezte. 
—- Nem tudom, uram. Amikor munkába jöttem, még ott voltak, nagyon 

elmerültek a beszélgetésben. 
Arányi bólintott. Megkérdezte még a kocsma címét, aztán útjára engedte az 

inast. Megkísértette a gondolat, hogy most azonnal fölmenjen ahhoz a gyanús 
úriemberhez és maga is szemügyre vegye, de elvetette az ötletet. Újra leterítette 
pokrócát, és némi forgolódás után már mélyen aludt. 
 
Második fejezet 
 

— Remélem, az embereinek van rendes ruhájuk — mondta Arányi szárazon. 
— Hogy tetszik ezt érteni? 
— Azt hittem, elég világosan fejezem ki magam. Azt akarom, hogy úgy 

kövessék a hölgyet, hogy ne tűnjön föl. Nem kell tudnia, hogy detektívek 
szimatolnak utána. 

— Garantálhatom uram a szolgálatainkat. Több tucat szerencsés válásban 
működtünk közre. Ha a hölgy isten ments, félrelépne, ön biztosra fogja tudni a 
helyet és az időt. 

Arányi botjával az asztalra csapott. — A kutyafáját magának, hát nem tud a 
kérdésemre válaszolni? 

— Úgy érti, hogy van- e az embereimnek rendes ruhájuk? — kérdezte Becker 
óvatosan. Szikár, lapátfülű ember volt.   Ráncos, gyanakvó   arcán   értetlenség. 
Rosszul szabott sötét öltönyt viselt, s fogason függő kalapja ugyanolyan volt, 
mint az előző napi két detektívé. Igaz, ő is detektív volt, csak nem az állam 
szolgálatában; hirdetését az aznap reggeli újságban kereste ki Arányi a reggeli 
mellett. 

— Úgy — felelt. — A hölgy nem bolond, és a barátai sem azok. Nem is vakok, 
magukról pedig, mérföldekről világít, hogy kicsodák. 

— Álruhára gondol az úr — derült fel Becker képe. —Mint a regényekben? 
Arányi vállat vont. — Tőlem lehet álruha is, csak ne vegyék észre magukat. 
— Ez bizony meg fogja drágítani... Arányi hidegen nézett rá. 
Becker zavartan köhintett. — Nem azért mondtam, csak... 



Arányi odadobta elé az olcsó íróasztalra a szálloda borítékját. — Rajta van a 
cím, benne pedig az előleg. Naponta jelentést kérek. Küldönccel küldje a 
szállodába, ha pedig valami fontos híre van, személyesen magától akarom hallani. 
Üljön be valami csöndes kocsmába, és üzenje meg a küldönccel, hol van. Érti? 

—  Hogyne érteném, uram. Diszkréció. 
— Ez az, barátom. Diszkréció. — Felállt, és hóna alá csapta a botot. Nyomott kis 

irodában fogadta a magándetektív, örült, hogy megszabadul. Mintha csak egy 
rendőr őrszobán volnának, de olyanon, amely mögül hiányzik az állam ereje, 
rendje, tekintélye. Hová süllyed az ember..! Nem nyújtott kezet, csak köszönést 
morgott, és már be is csukta maga mögött az ajtót. 

A magándetektív irodája a Johannes strassén volt, kávéházak és irodák között. 
Egyik oldalon egy biztosító intézet, a másikon egy bank, szemben a postahivatal. 
Becker jó helyre telepedett, ha már környezetével is azt akarta jelezni, hogy 
bevezetett, megbízható üzletet vezet. Napfényben fürödtek a cégtáblák, a 
kirakatok, a lócitromok fölött köröző legyek, a férfiak meg- megálltak megemelni 
kalapjukat és zsebkendőjükkel megtörölni gyöngyöző homlokukat. A hölgyek kis 
legyezőkkel hűsítették magukat, mintegy gyakorlásként az igazi nyári melegre. A 
kis teraszok megteltek kávézó, újságot olvasó, vagy tárgyaló emberekkel. A 
Balkánról aggasztó hírek jöttek, és a nagyokosok minden második szava a 
„háború" volt. Arányi csak legyintett erre. Évek óta beszélik, hogy háború lesz, 
aztán mégsem... A monarchia ellustul, jól él, eszébe sincs háborúzni. És ha 
mégis... hát hetek alatt megtanítja kesztyűbe dudálni a szerbeket. 

Önkéntelenül indult el, csak sétált elgondolkodva, amerre vitte a lába. Megállt 
egy- egy kirakatnál. Megcsodált egy órát, egy sarkon lassítva megbámult egy 
automobilt. Szerette a gépjárműveket. Gyönyörködött két kisasszonyban, és 
megemelte feléjük kalapját, amikor rámosolyogtak. Biccentettek felé, aztán 
kuncogva, de jól- nevelten elfordultak. Istenem, csak volna fiatalabb! Este 
szórakozni megy, kirúg a hámból. Eddig mást sem tett, amióta Bécsbe érkezett, 
csak rendőrösdit játszott. No, de még nem fejezte be a játékot! 

Nagyon jól tudta, merre viszi önkéntelenül is a lába. Már este gondolt rá, s 
eszébe jutott reggel is, csak azután elhessegette a gondolatot. Most — talán mert a 
Balkánra gondolt, a hegyi harcokra, vagy azért, mert, ha valaki, akkor Hauptman 
tud segíteni neki — elindult a Landst- srassén, mielőtt valójában elhatározta 
volna. Hagyta, bár a gondolat, hogy találkozniuk kell, elvette a kedvét. Ez volt 
bécsi útjának egyetlen állomása, amit nem szeretett, amitől félt, amit halogatott, s 
általában az elutazás előtti utolsó percekre hagyta. 

A Steingstrasse jó félóra járásra volt. Arányi félúton már kezdte megbánni, hogy 
gyalog indult el, csak a makacssága vitte tovább a III. kerület felé. A Landstrassén 
haladt, majd a Wien folyón átkelve a Nagyvásárcsarnok mellett a vágóhíd, az 
állatvásár felé tartott. Általában kocsival hozatta ki magát, s olyankor még 
erősebben nyomasztotta, milyen rossz környéken lakik Hauptman. Most, hogy 
gyalog hatolt be a szegény emberek, a lecsúszottak, a kopott házak, az ócska 



ruhák és zajos társzekerek birodalmába, volt ideje felkészülni rá. Igaz, a környék 
jobban rá is ült a lelkére. 

A járdán hordókat gurítottak, ki kellett térni útjukból, egy fogatlan vénasszony 
hangosan vihogott, ahogy valami rossz szagú folyadékba lépett. Összeszorította a 
fogát. Élt ő ennél nagyobb mocsokban, ennél rosszabb körülmények között is. De 
már régóta maga mögött hagyta ezt a világot, és többé nem akar ide visszatérni, 
még legfeljebb látogatóba sem. 

Hauptman az ötödik emeleten lakott egy saroklakásban, várúrként tekinthetne le 
az alanti pezsgő életre. Alatta mészárosok rakodtak, hatalmas lovak húzták a 
nehéz kocsikat, izmos férfiak cipelték a vértől csöpögő húsokat a rossz szagú 
udvar vége felé. De Hauptman nem nézett ki az ablakon, nem érdekelte, hol lakik, 
vagy legalábbis úgy tett, mintha fogalma sem volna róla. Egy másik világban élt. 
A kis, kétszobás lakás katonai relikviákkal volt tele. Arányi meg volt győződve, 
hogy innen, ebből a Steingasse- i lakásból meg lehetne tervezni komoly 
hadműveleteket, mert megvannak a szükséges térképek, a vasutak, hidak, utak, 
tereptárgyak jegyzékei, s még ki tudja mi minden Szerbiáról, Boszniáról, 
Bulgáriáról. 

Hauptman még rosszabbul nézett ki, mint legutóbb. Arca sovány volt, viszont 
pocakot eresztett, vékony lábai, a vékonyka karok mintha a dagadó hasból nőttek 
volna ki. Haja megritkult, szakálla megőszült, hangja még károgóbb lett. 
Hihetetlen volt arra gondolni, hogy egyidősek, együtt végezték az Akadémiát. 

Hát eljöttél? — kérdezte Hauptman. Ziláltan állt az ajtóban, aztán szó nélkül 
megfordult és visszabicegett. Arányi becsukta az ajtót és követte. — Hány napja 
vagy itt? Gondolom, egy óra múlva indul a vonatod, és vár a kocsi. 

— Két napja vagyok itt, nem tudom, meddig maradok, gyalog jöttem. — Rég 
megtanulta, hogy a Hauptman iránti sajnálkozást jó kordában tartani. Barátja 
elviseli a szegénységet, az életét megnyomorító sérülést, de a szánalmat nem. 
Hauptman még mindig katona s úgyis kell bánni vele. 

—  Igen? Ülj le. Borom van. Nem túl jó, de oltja a szomjat. — Nem várt választ. 
A lakáson belül meglepően fürge volt, gondolkodás nélkül, akár behunyt 
szemmel is megtalálta a kapaszkodókat, úgy pattogott bicegve foteltől a 
szekrényig, szekrénytől az ajtóig. A bor valóban nem volt jó, de valóban oltotta a 
szomjat. Hauptman koszos tányéron kolbászt tett elé. Arányi tudta, hogy 
Hauptman valószínűleg a legtanultabb ember az egész környéken, s mint ilyen 
leveleket, kérvényeket, beadványokat és fogalmazványokat ír szomszédainak. Ha 
kell három nyelven, s cserébe akad fűszeres friss kolbász, meg ez a gyenge asztali 
bor. 

—  Mi történt Friedrichhel és Güttlerrel, — kérdezte teli szájjal. 
— Nem tudod? Nem olvasol újságot? Benne volt az újságokban — s el akart 

rohanni megkeresni, mert Hauptman kivágta az őt érdeklő cikkeket, és téma 
szerint rendszerezve eltette archívumába. 

Arányi a kolbásszal megálljt intett. — Inkább mondd! 



— Meghalt mind a kettő. Azt hittem, tudod. Friedrich párbajozott, szegény 
Güttlert pedig egy betörőbanda ölte meg. 

— Miféle betörőbanda? 
— A Vaszil banda. Az újságok is megírták, hogy Pesten garázdálkodnak. Előbb 

Belgrádban voltak, majd Németországba mentek, aztán, amikor ott már forró volt 
a lábuk alatt a talaj, Pestre tették át a székhelyüket. 

— Elkapták őket? 
— Nem. Te valóban nem olvasol újságot. 
Vállat vont. Odahaza, vidéken nem olvasott, csak a világpolitika híreit figyelte, 

különben belesüppedt a nyugalomba. Nem érdekelte, melyik képviselő mit 
mondott, ki támadta Tiszát és az hogyan válaszolt, hogy a főváros buszokat akar 
szolgálatba állítani, mert a busz a modern szállítóeszköz egy világvárosban. 

—  Güttler bálba ment, és a cselédnek is kimenője volt. A lakás üresen állt, ezt 
szimatolták ki a gazemberek. De Güttler valamiért váratlanul hazatért. A betörök 
rálőttek, és menekülni próbáltak. Ha másról van szó, talán annyiban marad a 
dolog. De Güttler viszonozta a tüzet és üldözőbe vette őket. Egy betörőt lelőtt, 
egyet pedig megsebesíthetett, mert a rendőrök vérnyomokat találtak. De a 
csetepatéban őt is eltalálták. 

Arányi megcsóválta a fejét. Nem igazságos ez így. Egy briliáns fiatal tiszt, azon 
kevesek egyike, akikben igazi hadvezéri tehetség szikráit látta... És így haljon 
meg... Bűnözők lőjék le egy bérházban vívott csatában... Sovány elégtétel, hogy 
egy betörőt megölt, egyet megsebesített. Güttler az évfolyam egyik legjobb lövője 
volt, pisztollyal, puskával egyaránt mesterien bánt. 

—  Nagy port vert fel az ügy — mondta Hauptman. 
—  Csodálom, hogy nem hallottál róla. A lapok rejtélyekről beszéltek. Először is 

érthetetlen, hogy miért épp hozzá tört be a banda. Vaszilék mindig is 
kiszimatolták, hol várható gazdag zsákmány. Güttler pedig nem volt igazán 
vagyonos. Némely lapok még arra is céloztak, hogy a Nyilvántartó Irodának kéne 
foglalkozni a dologgal, hátha Güttler is valami kémügybe keveredett, s 
gazdagabb, mint hitték. — Arányi nem szólt közbe. Azóta az átkozott Redl- ügy 
óta mindenkiben kémet sejtenek. 

— Az is rejtély, miért ment haza olyan váratlanul Güttler. Házigazdáitól nem 
köszönt el, mintha csak haza akart volna ugrani valamiért, hogy aztán 
visszamenjen, a kocsit sem engedte el. A harmadik kérdés, hogy miért volt nála 
fegyver. 

—  Igen — mondta kurtán Arányi. Megivott egy teli pohárral a zsíros kolbászra, 
aztán zsebkendőjével megtörölte a száját. Ami azt illeti, neki lett volna még 
néhány kérdése. De ezeket nem Hauptmannak fogja föltenni. — No és Friedrich? 
— morgott. 

— Egy Knisch nevű illetővel tűzött össze. Friedrich provokálta. Karddal vívtak 
meg, és Knisch megölte, majd rögtön vonatra is szállt, és Párizsba utazott. 

— Min különböztek össze? 



— Nem tudni. Ha érdekel, menj el a Rastelli- féle vívóterembe. Mindketten oda 
jártak, és onnan voltak a segédek is. 

— Ott volt a párbaj? 
— Dehogy. A mesternél csak gyakorló karddal lehet vívni. Szigorú háziszabály. 

A schwechati erdőbe mentek ki hajnalban, ahogy illik. 
—  Friedrich remek vívó volt — mondta mogorván Arányi. 
Hauptman vállat vont. — Nem eléggé. Ez a Knisch a hírek szerint valóságos 

kardművész, rettegett párbajhős, krakéler. Friedrichnek elment az esze, amikor 
provokálta. Jobb lett volna, ha pisztollyal verekednek meg, de hát Knisch 
választhatott fegyvert. 

— Mit tudsz erről a Knisch- ről? 
—  Knisch báró rokona anyai ágról. Bohém fiatalember, aki a kártyának, a 
nőknek és a vívásnak él. Számtalan párbajt vívott eddig, de még nem ölt meg 
senkit. Most Párizsban éli világát, míg a család itt mozgat meg minden követ, 
hogy visszajöhessen. 

— Ugyan min veszhettek össze? 
— Csakis valami nőn — mondta Hauptman irigyen. — Friedrichet az utóbbi 

időben sűrűn látták egy gyönyörű nő társaságában, akit mindenütt a 
menyasszonyaként mutatott be. 

— Nem tudod a nevét? 
— Hauptman szomorúan csóválta a fejét. — Csak azt tudom, amit az újságok 

megírtak. Kevesen látogatnak meg a régiek közül. Téged miért érdekel a dolog? 
— Sandán nézett rá Arányira. — Összefügg Baumeister halálával? 

Arányi belső zsebéből újra elővette Baumeister levelét és Hauptman elé dobta. 
Az mohón olvasott. Ki tudja, mikor kapott első kézből információt valamiről, 
talán soha, talán az alatt a rövid idő alatt, amikor Arányival együtt több év 
csapatszolgálat után vezérkari iskolára vezényelték. Arányinak nehezére esett 
visszaemlékezni azokra az időkre. Emlékezett régi csínyekre; nevek, arcok 
villantak föl emlékezetében, ha kellett, meg tudta mondani, ki milyen ruhát viselt. 
De mindez nem volt több agyában, mint bármely más információ, amit akkoriban 
megtanult a tereppontok kijelöléséről, térképkészítésről. Mintha idegen 
emberekre gondolt volna. Hauptman az Hauptman volt, a szerencsétlen, hogy 
azonosította volna gondolatban azzal az arrogáns fiatal tiszttel, aki egykor volt. 
Hallgattak. Arányi szivart vett elő, bár tudta, hogy Hauptman gyűlöli a szagát, és 
körülményesen meggyújtotta. 

— Én találtam meg — mondta, amikor a másik befejezte az olvasást. Hauptman 
a fejét ingatta. 

— Nem tudom — motyogott. — Nem tudom, mi lesz ebből. Manapság már 
senkiben nem lehet megbízni. Gondolod, hogy kémek voltak? 

Arányi komótosan összehajtotta a levelet, és visszarakta a zsebébe. Felállt. 
Hauptman, bár látszott rajta a csalódottság, nem tartóztatta. Kibicegett vele az 
ajtóig, s Arányi távozása után a helyére tolta a súlyos reteszt. 



Kint meleg volt, bűz, mérges legyek támadták, lebbenő függönyök megül lesték 
lopva, falnak dőlve beszélgető vállas férfiak méricskélték úgy, hogy önkéntelenül 
is igazított botja fogásán. Tudta, hogy jócskán gyalogolhat visszafelé, míg kocsit 
talál. 

— En garde! Allez! 
A két férfi egymásnak rontott. Úgy vívtak, mintha verekednének, szinte 

csépelték egymást a karddal, azután, iskolázatlanul hárítottak néha. Ha nem 
bandázásban vannak, tompa végű, életlen iskolázó- karddal, pillanatok alatt 
miszlikbe aprítják egymást. 

—  Állj! 
Lihegve, izzadtan engedelmeskedtek, s miközben ingujjukkal megtörölték 

homlokukat, alig észrevehetően, szemérmesen egymásra vigyorogtak. Középkorú 
férfi volt mind a kettő, alakuló pocakkal, ritkás hajuk csapzottan tapadt a 
homlokukba. Régen lehetett utoljára részük ilyen üdítő testmozgásban. A 
Maestro komoly arccal nézte őket, majd félrehívta az egyiket, s halkan, 
mondandóját élénk karmozdulatokkal kísérve magyarázott valamit. Aztán a 
másik vívót húzta félre. 

— A bátorsággal nincs hiba — mondta valaki Arányi mellett. — De már nincs 
sok idő. 

Arányi hátrafordult. Lenyalt hajú, bajuszos fiatalember állt mellette. Széles 
vállú, jó alakú fiú volt, ha egyenruhát húzna, bolondulnának érte a lányok. A 
hosszú ujjú fehér ing, a bandázs úgy hatott rajta, mint egy jelmez. 

— Már csak egy hetük van — magyarázta, észrevéve Arányi pillantását. 
—  Miért? 
Csodálkozva meredt Arányira. — A párbaj, uram, a párbaj. A múlt héten vesztek 

össze, azóta mindennap gyakorolnak. Tegnap lett volna a párbaj, de a Maestro 
javallatára elnapolták. Hogy veszi az ki magát, hogy még csak tisztességesen 
megfogni sem tudják a kardot. 

Arányi a fejét csóválta. Nagyobb, elegánsabb termet várt. Rastelli mester 
hirdetésével tele voltak a lapok, és mindenki tudta, hogy a Maestro kétségkívül a 
leghíresebb vívómester ma Bécsben, s ami még többet számít, a legdivatosabb. 
Keskeny, hosszú teremben voltak, melynek egyik falát tükör borította, előtte 
illegették magukat karddal a kezükben a daliák. Egy másik falon kardok voltak, 
előtte meg a mester és tanítványai által nyert díjak egy vitrinben. A nyitott ajtóban 
jól öltözött hölgyek beszélgettek fiatal urakkal, mintha kávéházban vagy 
szalonban volnának, s nem zavarta őket, hogy állnak, sőt elállják a járókélők útját. 
Azok pedig, rendesen kikerülték őket, csak néha ütődött nekik vállával egy- egy 
katonatiszt és ilyenkor sötét pillantások váltódtak. Arányit senki nem kérdezte, 
mit óhajt, amikor belépett. A Maestro örül a látogatóknak, természetesnek veszi, 
hogy nézelődni járnak ide, terme nevezetesség. Aztán ha lovagias ügye támad az 
embernek, vagy beleszeret a vívás művészetébe, visszatér. 

—  Úgy érti, hogy ezek ketten egymással párbajoznak? — kérdezte és 
visszafordult a két férfi felé, akik törülközve a pihenő felé indultak. 



— Azt mondtam, nem? 
Arányi legyőzte a kísértést, hogy szájon vágja. — De miért egymással 

gyakorolnak? 
— Egymással fognak megvívni, nem? Arányi megcsóválta a fejét, értse a másik, 

ahogy akarja. 
— Sok a párbaj? — kérdezte Arányi visszafordulva a terem felé. 
— Akad — hallotta maga mögül. A páston most két fiatalember állt, hetykék, 

magabiztosak, vidáman tisztelegtek. Amennyire meg tudta ítélni, jól vívtak. 
Elfordult a pásttól és körbejártatta tekintetét. Új ismerőse áhítattal nézte az 
összecsapást. A két jövendő párbajhős együtt távozott. Nem szóltak egymáshoz, 
csak az ajtónál torpantak meg, ahol egyikük katonásan összevágta bokáját utat 
engedett, s a másik főhercegi bólintással elfogadta. Az egyik sarokban kis csoport 
beszélgetett, jól öltözött fiatalúr udvarolt néhány csinos hölgynek, a kisasszonyok 
kacarásztak, pirultak, egyikük legyezőjével tréfásan meglegyintette a széptevő 
arcát. Alulról egy nehéz szekér dübörgése, majd falrengető robaj hallatszott fel. 
Hordókat gurítanak a földszinti sörözőbe, Arányi szájában összefutott a nyál a 
gondolatra. 

—  Ezek is párbajoznak? — érdeklődött, csak hogy ébren tartsa a beszélgetést. 
— Mi? Ja? Hogy ők? Dehogyis. A nagy vívóversenyre készülnek. Ki akarna 

velük párbajozni? 
— Volt itt a múltkoriban egy párbaj. Egy Knisch nevű úr és Friedrich kapitány 

között. Nem látta véletlenül? 
Az ifjú végre levette szemét a pástról és alaposan szemügyre vette Arányit. — 

Mi dolga avval az úrnak? 
Arányi névjegyet vett elő. A vezérkari tisztnek, még ha nyugalmazott is, kijár 

némi tisztelet. — Kapitány úr a tanítványom volt. Kíváncsi vagyok, hogy esett a 
dolog. 

Az ifjú segítőkészen ráncolta homlokát. — Én nem voltam jelen, de a segédek 
közül megkereshetünk valakit. Méltóztasson várni. — Elrohant. 

A Maestro újra magyarázott, a fiatalemberek bólogatva hallgatták. Valami 
finom csuklómozdulat lehetett, amit a mester diadalmasan újra meg újra 
megmutatott, no lám, hát így kell ezt csinálni, a vívók pedig elgondolkodva 
próbálgatták, miközben visszasétáltak helyükre. Arányi saját nehézkes vágásaira 
gondolt, s elmosolyodott. Természetesen tanult vívni Bécsújhelyen az 
Akadémián, aztán még egy ideig rendszeresen gyakorollt, amíg csapatszolgálaton 
volt a délvidéken. Utána nem volt már ideje az ilyen gyerekségekre. A délvidék 
térképezése, felmérőként járni az országot, s közben tanulni és képesítést szerezni 
épp eléggé lefoglalta. A teste fáradt volt az egész napos munkától, az agyában 
háromszögelés, terepismeret, számítások. Utána a nagy kaland, az orosz— török 
háború. Szabadcsapat- szervezés és rajtaütések a sebtiben kiképzett bolgár 
parasztokkal a törökök ellen. Belebukott volna. Rögtön belebukott volna, 
ahogyan szegény Hauptman is rögtön belebukott. Olyasmit kellett csinálniuk ott a 
hegyek között, amire az Akadémia nem készítette fel őket. Nem hitték volna. A 



világ egyik legjobb — sőt, a legjobb — hadiakadémiájának növendékei voltak, s 
kiemelkedő eredménnyel végeztek. Tanultak nyelveket; németet, franciát, olaszt, 
szerbet, tanultak földrajzot, mennyiségtant, ábrázoló mértani, szabadkézi rajzot, 
földmértant, természettant, jogismereteket. Tanulták a kézi lőfegyverek ismeretét, 
volt hadseregszervezet, fegyvertan, aztán, ami rögtön a kedvence volt a földrajz 
mellett, a tereptan, terepfelvétel és terepábrázolás. Voltak aztán katonai 
tudományok is; harcászat, hadtörténelem, erődítészet és várharc, utászszolgálat, 
katonai közigazgatás. No és persze volt torna, vívás, lovaglás. Jól emlékezett a 
vívásórákra. Hatalmas terem, tízes sorokban álltak benne, arccal az oktatók felé 
fordulva, és vezényszóra egyszerre végezték a hárításokat, támadásokat. 
Megtanították vívni, de azt nem tanulta meg, hogyan vegye ki a megvadult bolgár 
fölkelők kezéből az ásót puszta kézzel. Hogyan nézzen velük farkasszemet, 
amikor le akarják mészárolni az elfogott török tiszteket. Hogyan hárítsa egy török 
szuronyának döfését, megcsúszva a nedves agyagban. Ez nem az a hadszervezés 
volt, amit tanult, nem az a hadvezetés, nem az a vívás. Ezek a nyápic legénykék 
csuklóból forgatott kardjukkal, olasz vívómesterükkel párbajban minden 
bizonnyal lekaszabolnák, de hamar megöletnék magukat a balkáni hegyek között. 

—  Ő az... — Az ifjú visszatért, komoly arcú szőke óriás kísérte. — Engedjék 
meg, hogy bemutassam egymásnak az urakat. Arányi doktor — majd kezével az 
óriás felé intett. — Kolisch gróf. 

Kolisch kezet nyújtott. Viszonylag kicsiny keze volt, de erős is, nemcsak ápolt. 
Arányi óvatosan szemügyre vette. Gróf... Még soha nem hallott Kolisch 
grófokról, pedig — bárki megmondhatja, csúfolják érte a háta mögött eleget — 
kisujjában van az osztrák és magyar arisztokrácia mindegyik családjának 
története. A grófnak tömött szőke bajusza volt, kék szeme jóindulatúan csillogott. 

— Örülök, hogy megismerhetem, uram — mondta. Porosz, gondolta Arányi. 
Porosz arisztokrata. Udvariasan meghajolt. — számomra a megtiszteltetés, gróf 
úr. 

Kolisch belekarolt és a kijárat felé terelte. A kis csoport egy pillanatra 
érdeklődéssel tekintett feléjük, a hölgyek egyike kacér pillantást vetett a daliára. 

—  Mit is tanított, topográfiát? Nagyon érdekes — csevegett a gróf. — Persze, 
szegény Friedrich kitűnő tiszt volt, úgy hallom. 

— Igen — morogta Arányi. — Nagy veszteség. 
Nem álltak meg az ajtóban, elindultak lefelé a lépcsőn. A fiatalember 

megtorpant, de a gróf ügyet sem vetve rá száguldott lefelé, magával ragadva 
Arányit is. 

— Magam nemigen boldogultam a terepismerettel — magyarázta Kolisch 
vidáman. — A földrajz ragadt rám, de a geometriához egyszerűen nem volt fejem, 
és a számolgatás sem erős oldalam. Végül otthagytam a katonai pályát, családom 
nagy bánatára. — Most, hogy kint voltak a vívóteremből, kiengedte a hangját, és 
harsányan felnevetett. — Pedig csak a családi tradíciókat követem. Apám, 
nagyapám is nagy utazó volt. 

— Óh — mondta Arányi. — Hát innen volt ismerős a név. Gustav Kolisch. 



— A nagyapám. Olvasta a könyvét? Bocsásson meg, hogyan is kérdezhettem 
ilyet! Hát persze, hogy olvasta. 

— És ön is utazó? 
Az ifjú ismét fölnevetett. — Még ha ezt nem is sokan akarják elhinni nekem. De 

hát, csak az az utazó, aki félmeztelen bennszülöttek között vándorol? Én Bécsben 
kezdtem az utazást, Bécs után Párizs következik, de megmondhatom, nem 
egyhamar. Egyelőre Bécs is épp elég látványosságot kínál. 

Arányi elmosolyodott. Hát az valószínű, hogy a Tanganyika és a Viktória 
vidékének első leírója és feltérképezője nem az osztrák főváros szórakozóhelyein 
való mulatozást tekintette világjárásnak. 

Leértek és befordultak a sörözőbe, amely a vívópalánták törzshelye lehetett. 
Vidám egy hely volt. A sarokban hegedű cincogott, néhányan mulattak, bár még 
csak délután volt. Egy- két asztalnál ettek, ám a legtöbb helyen csak sör állt a 
vendégek előtt. És a vendégek..! Jól öltözött urak, gyanús kinézetű hölgyekkel, 
akikkel törzskávéházaiknak a közelébe se mentek volna. Egy úriasszony egy 
sovány, égő szemű fiatalemberrel. Izmos, hihetetlenül széles vállú férfiak egy 
karcsú, ragadozómozgású lánnyal. Arányi akrobatáknak nézte őket. Egy asztalnál 
szabadságos katonák búslakodtak. Középen összetolt asztaloknál a vívóterem 
törzsvendégei locsolgatták kiszáradt torkukat. Néhányan vidáman intettek, de a 
gróf egy félreeső asztalhoz terelte Arányit, s ujját feltartva intett a villámként 
száguldozó, hosszú kötényes tulajnak. 
— Jó söre van — mondta. — Randa egy alak, de jó söre van. 

Elhelyezkedtek, s csak akkor szólalt meg újra, amikor már letörölte bajuszáról a 
habot. 

— Nos, mit óhajt tudni, kedves tanár úr? 
Arányi kényelmesen hátradőlt és előhúzta a szivartárcáját. — Mit tud szegény 

Friedrich párbajáról? 
Az ifjú gróf vállat vont. — Nem sokat. Csalódni fog, de szinte semmit. Szegény 

kapitánynak semmi esélye sem volt. Ez a Knisch ördögien vív. Magam sem vívok 
rosszul, de egy porcikám sem kívánná, hogy egyszer az ő kardjával nézzek 
farkasszemet. Egyszer- kétszer összemértük erőnket, és mondhatom, örülök, 
hogy nem éles karddal tettük. 

Arányi nem szólt rá, hogy térjen a tárgyra, egy grófnak elnézi az ember, ha 
untatja. 

— Az egész talán egy percig sem tartott. Ha nem ismertem volna Knisch urat, és 
nem tudtam volna, hogy úriember, hát nem is párbajnak mondanám, hanem 
gyilkosságnak. Szegény Friedrich támadott, olyan vadul, mintha egy századnyi 
ellenség állna előtte. Knisch pedig csak védekezett. 

— Úgy érti, hogy nem akarta bántani Friedrichhet? 
— Hogy nem akarta-e? Csak az alkalomra várt. Nem akarta túl korán és túl 

könnyen megsebesíteni, erről van szó. Addig hátrált, védekezett, amíg az 
ellenfelét teljesen el nem ragadta a hév. Akkor pedig, zsupsz, kiszúrt. — Az 



asztalra csapott nyomatékul, és felbődült. — Mennydörgős mennykő, hát nem 
üres a poharam! 

A közönség ügyet sem vetett rá, a tulaj pedig abban a pillanatban elébe 
huppantott egy újabb korsónyit. Arányi feltartotta a kezét, hogy neki elég volt, s 
visszafordult a gróf felé. 

— Első vérig párbajoztak? 
A gróf bólintott, majd elégedetten letette a korsót. — Megjegyzem, mindketten 

életre-halálra akartak kiállni, csakhogy lebeszéltük őket. De mégis, mindketten 
úgy álltak ki, hogy vagy ő, vagy én. Friedrich úr felkért segédnek. Nem igazán 
tudom, minek köszönhettem a megtiszteltetés. Nem is nagyon ismertük egymást, 
mondhatni csak látásból. Talán tudta, hogy haláleset lesz, és nem akart a 
barátainak kellemetlenséget okozni egy vizsgálattal. Talán nemigen voltak barátai 
a vívóteremben, nem tudom. — Megcsóválta a fejét. — Úgy álltunk ott, mint 
akiket villám sújtott. Mindannyian láttunk már nem egy párbajt, sőt egyszer- 
kétszer magunknak is volt becsületbeli ügyünk, de ezek soha nem végződtek 
halállal. Egyszerűen nem tudtuk, mit tegyünk. Az orvos már nem tudott segíteni, 
konstatálta a halál beálltát, aztán vette a kalapját és távozott. 

— És Knisch,. 
— Sápadt volt, mint akiből minden vér kiszállt. Aztán odajött hozzánk. „Párbaj 

volt, becsületes harc", mondta. Odébb ment, ismét visszajött. „Becsületes 
küzdelem volt, az urak tanúsítják." Természetesen megnyugtattuk, hiszen azért 
voltunk ott. De nem csillapodott. Mint a dúvad járkált fel- alá, míg mi 
tanakodtunk, mitévők legyünk, aztán egyszer csak eltűnt. Mint utóbb kiderült, 
egyenesen hazament és csomagolt. 

— Maguk pedig, végül értesítették a rendőrséget. 
— Előbb természetesen hazavittük a holttestet. Onnan telefonáltunk a 

rendőröknek. És tudja, mit kérdezett a nyomozó, aki megjelent végül, bár nem 
tudom mit kellett itt nyomozni? Azt kérdezte, miért nem hagytuk szegény 
Friedrichet ott az erdőben, ahol meghalt. 

Arányi megcsóválta a fejét. — Nem tudom, mivé lesz ez a világ. És mondja, gróf 
úr, azt nem tudja, min különböztek össze? 

— Nem. Kérdezték a rendőrök is, mintha nem volna mindegy. Persze megértem 
a kíváncsiságukat, elvégre nem mindennapos az ilyesmi... 

— Nekem fontos volna, hogy tudjam. 
— Óh. Bocsásson meg. — A gróf intett, aztán meggondolta magát, és egy másik 

csuklómozdulattal elküldte a feléje lavírozó tulajt. — Még egy sör, és nem esne 
jól a bor ebéd után — magyarázta. — Apámék mindig mértékletességre 
tanítottak. — Szóval ön tudni szeretné, min is vesztek össze. Akkor pedig, nem 
hozzám kellett volna fordulnia. Csak annyit tudok, hogy az Operában támadt 
valami kínos afférjuk egymással és másnap Friedrich már el is küldte a segédeit 
Knisch- hez. Friedrich a vívóteremben szólított meg és kért fel segédnek. — 
Kolisch gróf megvonta széles vállát. — Közöltem vele, hogy megtiszteltetésnek 
veszem. 



Arányi lenyelte a kérdést. Hát persze... egy Kolisch gróf nem kíváncsiskodik, 
miről is van szó. Az az urak magánügye, rá csak annyi tartozik, amennyire 
felkérték. 

— Annyit hallottam — hajolt közelebb hozzá a gróf, s Arányit megcsapta a sör, 
az izzadság és valami hajpomádé szaga — hogy nagyon rövid szóváltás volt 
csupán köztük. Knisch egy nővel volt. Friedrich, mint mondják, hozzájuk lépett  s  
pár szó után  már provokálta  is Knisch- t. 

Arányi egy hosszú korttyal lenyelte söre maradékát, hogy leplezze izgalmát s 
néhány másodpercig ne kelljen megszólalnia. Megszomjazott, istenuccse, 
megszomjazott. 

— Miféle nővel volt Knisch? — kérdezte végül, szinte közömbösen. 
— Állítólag igaz szépség, de nekem sajnos nem volt, módomban látni. De ha ez 

ilyen fontos, keresse meg Knisch- t Párizsban, vagy valamelyik barátját, vagy — 
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hamiskásan elmosolyodott — azt a gyönyörű nőt. Csak aztán vigyázzon, tanár 

úr, ne kelljen párbajoznia miatta! 
A szép nő nem ritka látvány Bécsben. Hetyke bécsi lányok, jóalakú magyarok, 

mosolygós csehek és még ki tudja hányan, mifélék. Arányi azonban, amint 
visszafelé vitte hoteljébe a kocsi, úgy érezte, hogy a Knisch- sel látott szépség 
nem lehet más, mint az a gyönyörű fekete nő, aki a fölötte lakó úrral sutyorgott a 
kocsmaasztalnál. Nem volt nehéz továbbugrania a következő következtetésig. 
Chiaselli kisasszony kerek vállával, a pongyola alól kivillanó karcsú, izmos 
lábbal, mozgékony arcával, hatalmas, beszédes szemeivel... 

Az igazi szépség ritka madár. Több kell hozzá, mint jó alak, csillogó, feltűnő haj, 
bájos arc. Ez kevés ahhoz, hogy olyan fiatalembernek, mint ez a Kolisch gróf, így 
felcsillanjon a szeme, mintha irigyelné azt a Knisch- t, de talán még a halott 
Friedrichet is, amiért köze volt ehhez a nőhöz, párbajozott miatta. Pedig a gróf 
nem is találkozott vele... Az igazi szépség a rajongó szavakon keresztül is hat. Aki 
elmesélte a grófnak az operaházbeli jelenetet, talán több figyelmet szentelt a 
titokzatos szépség leírásának, mint az afférnak, amely pedig Friedrich kapitány 
halálához vezetett. 

Chiaselli kisasszony, előszobájában egy lovasképpel, amely nyilvánvalóan 
Baumeister lakásából származik. Amikor fenn volt nála, biztosra vette, hogy 
kitartja valaki, gazdag és szerencsés úr szeretője, s mellesleg tán Baumeisteré is, 
aki emlékbe adta neki a képet, Ezt nehéz volt ugyan elképzelni, mert Baumeister 
távol állt attól, hogy olyan szívrabló férfiú legyen, mint amilyennek ez a Kolisch 
gróf tűnik, de nem volt hihetetlen. Ki ismeri ki magát a nőkön...? Ez 
megmagyarázhatta volna a dolgot. A féltékeny kitartó végez a vetélytárssal. De 
már akkor zavarta valami, s most rájött, mi az. Aki egy ilyen nőt kitart, az nem 
lakást bérel. Ilyen madárnak aranykalitka kell, villa a Hietzingen, cselédséggel. 
Lehet, hogy tévedett? A szép Chiaselli kisasszony sokkal veszélyesebb és még 
jobban fizető játékba kezdett volna? 



Majd megtudom, gondolta, ahogy kocsija átgördült a Friedrich strassén. 
Előhúzta hatalmas zsebkendőjét, megtörülte arcát és nyakát. A nap a konflisra 
sütött, s a párnázott fülke a török fürdőkre emlékeztette Arányit. Nyitott, egylovas 
kis fogat ment el mellette, vidám, szalmakalapos, világos öltönyt viselő fiatal 
úrral a bakon, s két kuncogó kisasszonnyal a hátsó ülésen. Napernyőt tartottak 
fejük fölé, míg másik kezükkel szorgosan jártatták a legyezőt. Kikocsiznak, 
gondolta irigyen Arányi. Automobil zúgás hallatszott a másik oldalról és 
odakapta a fejét. Még irigyebben nézett. Bugatti sportkocsi húzott el, vezetőjét 
nem látta, csak a kocsi ívelt farát és a felkavart kis porfelhőt. Igazi szépség ez is. 
Megvehető, de számára elérhetetlen. 

Bekanyarodtak a Magdalenen strasséra. A kocsi hátsó kerekét megdobta valami 
kő, és Arányi oldalt esett az ülésen. Káromkodva nyerte vissza egyensúlyát. Nem 
szabad megengednie, hogy túl sok idejét elvegye ez az ügy. Lassacskán mást sem 
tesz, csak nyomoz. Reggel a fölötte levő urat kereste, de az aludt még és tíz 
órakor, amikor ő eljött a hotelból, még mindig aludt. Na, majd most beszél vele. A 
Kolisch- sal folytatott beszélgetéstől sem lett sokkal okosabb, csak annyival, amit 
eddig is sejtett, hogy ha valóban valami sötét dolog történik itt nagy titokban, s 
nem csak véletlen egybeesés volt tanítványai szomorú halála, akkor annak a 
nőnek valami köze van hozzá. Harmadik napját tölti Bécsben, de mintha csak 
valami fontos és sürgős küldetése lenne, egész nap jön-megy, talpon van, 
beszélget, kihallgat. Ennél már az is jobb lenne, ha otthon ülne a lugas alatti 
hűvösben. Este színházba megy. Utána szórakozni, pezsgőt iszik szép nők között, 
talán egy kis pénzt is elveszít, isten neki, ettől még nem fog éhen halni. 

Rögtön megérezte, hogy valami nincs rendjén, amikor belépett a Fehér Kereszt 
előcsarnokába. A kapus fiú ugyanolyan udvariasan nyitott ajtót számára, mint 
máskor. A portás, az öreg Hans már nyújtotta is a kulcsát — alázatos tiszteletem, 
doktor úr —, de valami mégsem olyan volt, mint máskor. 

—  Nem kerestek? — érdeklődött Arányi, s közben körbefuttatta tekintetét az 
előcsarnokon. A terem kihaltabb volt, mint máskor, a két idős hölgy helyén a kis 
sarokasztalnál pedig két sötétruhás úr ült. 

—  A nyomozó urak szeretnének a doktor úrral szót váltani — mondta Hans 
bocsánatkérően. 

Arányi a sarokasztalnál ülő pár felé intett a fejével. — Ezek? — Alaposabban 
szemügyre vette őket. Nem az a két nyomozó volt, aki a múltkor jött hozzá, 
negyven körüli, erős testalkatú, lapáttenyerű férfiak voltak mindketten. Láthatóan 
rosszul érezték magukat a kecses asztalka mellett. Arányi nem sajnálta őket. A 
legszívesebben megfojtotta volna őket, vagy eltörte volna a hátukon a botját, 
amely pedig már több ilyen próbálkozásnál eltörhetetlennek bizonyult. 

— Sajnálatos bűneset történt — halkította le a hangját Hans, mintha körben 
hallgatózók állnának. 

—  Igen? — Arányiban növekedett a türelmetlenség. Miért nem mondja ez az 
alak, mi baj van? Miért suttog? 

— Meggyilkolták az ön fölött lakó urat. 



— Óh. — Botja végével elgondolkodva megvakarta a füle tövét. Olyan szokása 
volt ez, amelyen általában sikerrel uralkodott, amikor a császárvárosban járt. — 
Fölmegyek átöltözni — mondta elgondolkodva. — Addig küldessen egy kávét az 
uraknak. — Úgy ment a lifthez, mint akinek semmi dolga. Az üvegfalú kis 
fülkéből lenézett az előcsarnokra, s tekintete egy pillanatra találkozott az egyik 
nyomozóéval. Remélte, úgy áll ott, mint aki nem siet, mint aki egyszerűen csak 
átöltözik, mielőtt kéretlen látogatói rendelkezésére állna. Nemcsak átöltözött. 
Először is lassú léptekkel, magára kényszerített nyugalommal megvizsgálta a 
szobát. Megnézte az ablakot. Úgy tűnt, ugyanúgy van bezárva, mint amikor 
távozott, s az ajtózáron sem látszott feszegetés nyoma. Benézett a bútorok alá és 
mögé, megnézte ruhái zsebeit. Ha titokzatos ellensége most azt találta ki, hogy ő 
legyen a bűnbak, tesz arról, hogy terve ne sikerüljön. Jó negyedóra eltelt, míg 
többé-kevésbé megbizonyosodott róla, hogy gyanúja alaptalan. Nem talált véres 
tőrt a kabátja zsebében, amennyire meg tudta ítélni, nem voltak lőpornyomok 
egyik zakójának ujján sem, ingei szépen összerakva feküdtek a szekrényben, 
ahogyan hagyta őket. Már csak egy dolog volt hátra. Benyúlt a széles, öreg 
utazóláda aljára és némi kotorászás után előhúzta a revolverét. Soha nem utazott 
nélküle, bár jó néhány évtized eltelt azóta, hogy fegyvert kellett fognia. De talán 
most szüksége lesz rá. Gyakorlott mozdulatokkal ellenőrizte a fegyvert, aztán egy 
kis dobozból elővette a töltényeket is és megtöltötte. Húsz perc telt el azóta, hogy 
feljött. Hát a detektívek majd várnak még egy kicsit. Nekivetkőzött, levetette 
átizzadt alsóneműjét, s egy pillanatig mezítelenül állt a szoba közepén. A 
hatalmas csiszolt tükör csúfondárosan vetítette vissza a látványt; alacsonyabb, 
mint kéne — ezt már megszokta élete során —, pocakosabb mint kellene — 
sajnos ezt is kezdi megszokni —, és sajnos, öregebb is mint illenék —, ebbe 
viszont nem tud belenyugodni. Megfeszítette izmait, majd amúgy mezítelenül 
néhány vívómozdulatot tett. Olyan esetlen volt, hogy gyorsan abbahagyta. 
Megmosakodott, világosabb délutáni öltönyt vett, aztán gondosan bezárva maga 
mögött az ajtót ment, hogy a törvény rendelkezésére álljon. No és, hogy 
megtudjon ő is, amennyit csak lehet, abból, mi is történt a felette lakóval. 

Keller rendőrfogalmazó  fiatal ember volt, Deierl tanácsos protezséja. Ezt 
mindenki tudta és senki sem csodálkozott rajta. Keller jó családból származott, 
egyetemet végzett, s a németen kívül beszélt franciául és angolul is. Jól 
öltözködött, jobban, mint amit rendőr fogalmazó fizetése indokolt volna, jobban, 
mint társai, akik irigységgel elegy elismeréssel tekintettek rá. Pontosabban, Keller 
nem úgy öltözött, mint egy rendőrfogalmazó, hanem, mint egy úriember. Az is 
volt, a fáma szerint a családja jó barátságban volt a tanácsos úrral. A rossz 
nyelvek csak egy dologban tévedtek: Deierl nem azért támogatta karrierjében 
szívvel- lélekkel a fiatalembert, mert a családjához baráti szálak fűzték, hanem 
azért csábította erre a veszedelmes és lenézett mesterségre, mert különösen 
alkalmasnak találta rá. S azt sem tudták a pletykálkodók, hogy Keller családja 
nemhogy hálás volna a támogatásért, hanem a Deierllel való kapcsolatukat a 
puszta köszönésre redukálták. 



Keller most,  a tanácsos úr irodájában ült, jól szabott zakóját a szék karfájára 
téve, ingujjban, nyakkendőjét meglazítva, s egy jelentést olvasott. Nem hordott 
szemüveget, monoklit sem, de gyanúsan közel tartotta Szeméhez a papírlapot, 
majd amikor letette, keskeny kezével megdörzsölte a szemhéját. 

— Semmi gyanúsat nem látok benne — mondta végül. Mentorára nézett 
egyetértésért, de amikor az nem válaszolt, csak komoran nézett maga elé, 
folytatta. — Meglátogatta egy régi barátját a Steing strassén. Minden alkalommal 
elmegy hozzá, ahányszor csak Bécsben van, s állítólag anyagilag is támogatja. 
Aztán elment a vívóiskolába. — Vállat vont. — Nem látok semmi rendkívülit 
abban, ha érdeklődik Friedrich halála után. 

—  Kérdés, hogy nem megy- e túl ez az érdeklődés a puszta kíváncsiság keretein 
— vetette közbe a tanácsos. Szivarra gyújtott, aztán beosztottja felé tolta a dobozt. 
Szép szál ember volt, valamikor a magyar betyárvilág felszámolásában végzett 
kitűnő munkát. Nemegyszer nézett szembe veszéllyel, és egyszer sem hátrált 
meg, ám a szabadban töltött éjszakák, az esőben, hóban mozdulatlanul, lesen 
töltött órák lassan megtörték a testét. Gonosz fájdalmak gyötörték, s teljes 
magasságában már csak ritkán, kihallgatások drámai pillanataiban egyenesedett 
ki, s magasodott váratlanul a megrémült bűnöző fölé. Nem tudta, mit gondoljon 
Arányi felől, s úgy vélte, ha ellentmond Kellernek, talán kialakul valami. 

A rendőrfogalmazó elfogadta a szivart, gondosan lecsippentette végét, és 
rágyújtott. De nem volt igazi szivaros, nagyobb szenvedélye volt a bűnüldözés, 
így nem várta meg mondanivalójával, míg az első, kéjesen kiengedett füstkarika 
megtelepszik a mennyezeten. 

— Kap egy levelet Baumeistertől, ami Bécsbe hívja. Baumeister nem közli, 
miről van szó, csak annyit ír, hogy fontos a dolog, és nem tűr halasztást, no meg, 
hogy összefügg Güttler és Friedrich ügyével. Arányi Bécsbe jön, és holtan találja 
Baumeistert. Szerintem érthető, hogy utánanéz, mi történt a másik kettővel. 

—  Talán  — felelte a tanácsos. — Talán. Egyes úriemberek szeretik azt hinni, 
hogy mindenhez értenek, és a rendőri munkát amúgy sem tartják komoly 
mesterségnek. Azt hiszik, az élet is olyan, mint a bűnügyi regények, a zseniális 
gavallér bűnözőkkel, amatőr bűnüldözőkkel. Az lesz szép, amikor majd ez az úr 
Güttler kapitány halálának is utána akar szaglászni. — Elkomorodott az arca. — 
Vigyáznunk kell. Egyes jelentések szerint a Vaszil banda Bécsbe tart, vagy talán 
már itt is lapul valahol. — Egy papírlapot húzott elő fiókjából. — Egy dolog azért 
nem jutott eszébe a mi nyomozó urunknak. — Nem nézett utána — mondta lassan 
—. meghalt- e más, volt tanítványa is váratlanul. 

Egy pillanatra csend ült a szobára, A felügyelő nem szólt, csak bámulta a 
szivarfüstöt, és azon dühöngött magában, miért nem jutott ez neki is eszébe. A 
tanácsos folytatta. 

—  Még legalább két eset gyanús lehet. Az egyik — a papírosra nézett —, 
bizonyos Lochmayer kapitány, öngyilkos lett. Az ügyet gyorsan lezárták, a 
kapitánynak adósságai voltak, ráadásul valami szerelmi bánatról is lehetett 
hallani. A másik három haláleset mellett azért talán nem néz ki olyan ártatlanul. A 



másik sima közlekedési baleset. Polgári halál, az áldozatot egy kocsi elütötte. A 
gázolót nem sikerült megtalálni. 

Letette a papírost, és megpróbált kényelmesebben elhelyezkedni a 
karosszékben. — Még valami elgondolkodtatott. Mégpedig az, hogy miért 
Arányinak írt Baumeister, miért őt kellett vidéki nyugalmából sürgősen idehívnia. 
Ha bűnügy történt, normális ember a rendőrséget értesíti. Ha egy ilyen magas 
rangú katonatiszt, mint Baumeister, mondjuk kémkedési ügyre gyanakszik, a 
Nyilvántartási Irodának jelenti. 

— Erre gyanakszik? 
A tanácsos vállat vont. — Bármi elképzelhető. A nyakunkon a háború és az 

ember ilyenkor minden bokorban kémet gyanít. Legtöbbször joggal. Azt 
szeretném tudni, mit tanított ez az ember a vezérkari iskolán Baumeisteréknek? 

—  Katonaföldrajz, hadszintérismeret, hegyi harc — vágta rá Keller. — 
Gondolja tanácsos úr, hogy háború lesz? 

— Nem olvas újságot, fiam? A szerbek mozgolódnak, az oroszok tüzelik őket, a 
franciák és a németek alig várják, hogy egymás torkának ugorjának, mi nem 
engedhetjük meg, hogy kiszorítsanak a Balkánról... Mit tudott meg Arányiról? 

Keller nem nyúlt, a jegyzetfüzetéért, tökéletes memóriája volt, s amikor lehetett, 
büszkélkedett vele. —1850-ben született Pesten. A szülei elszegényedtek a 
forradalomban, szerb felkelők felégették a családi birtokot, ezért a család a 
fővárosba költözött. Alapítványi helyen került Bécsújhelyre, utána több évig 
csapatszolgálaton volt, majd részt vett a délvidéken folyó térképészeti 
munkálatban. 1870-ben avatták hadnaggyá, két év hegyiharc-kiképzést kapott, 
majd 1876-ban a térképészetre szakosodott. A szakképesítések megszerzése után 
1874-ben vezérkari iskolába került. 1877- 78-ban a balkáni háború tanulságait 
értékelte a vezérkar számára. Nyolcvanban megnősült, egy gazdag német 
kereskedő lányát vette el. Apósa a válságban tönkrement, ő pedig leszerelt és 
vasútépítkezésekre ment dolgozni amikor II. Abdul Hamid szultán német 
tiszteket és szakembereket hívott az országba. A sógora juttatta az álláshoz. 
Ezután lett a Német Földrajzi Társaság tagja. Cikkei jelentek meg, doktorált. 
1892-ben ismét fölvette a mundért, és a vezérkar Nyilvántartási Irodájában 
dolgozott, mint értékelő. Mellette tanított, egész 1910-ig, amikor is 
nyugállományba vonult. Ám 12— 13-ban a Balkán háború alatt szakértőként 
visszahívták elemezni az eseményeket. Jelenleg is tagja a Magyar s a Német 
Földrajzi Társaságnak. 

Elhallgatott, és gondosan leverte a szivaron összegyűlt hamut. Ha kell, elmondja 
ugyanígy fejből Arányi hadiakadémiai jellemzését, osztályzatait, sőt, még 
házassági tanúját is megnevezi, Schlechter ezredes. Arányi akkori felettese volt 
az. 

— Kevés — mondta a tanácsos. — Ezek egy karrier állomásai, fiam, de mit 
tudok meg ezek alapján erről az emberről? Itt vannak ezek a tények, és ott vannak 
másfelől az öreg Erlich pletykái színésznőkről, megveretett szerkesztőkről. 
Melyik az igazi Arányi? Mindkettő? Egyformák? Az lehetetlen. Ki ez az ember? 



Kalandor, tudós, vagy katona? Ha mindegyik egyszerre, melyik leginkább? A 
Nyilvántartó Irodában értékelő. Ki tudja, nem dolgozott- e már előbb is nekik, 
akkor, amikor Törökországban vasutat épített a németekkel. 

—  Óh — mondta Keller. — Tanácsos úr mégiscsak kémhistóriát sejt. 
— Mondtam fiam, küszöbön a háború. 
Keller vállat vont. — Már megbocsásson tanácsos úr, de ötven éve küszöbön a 

háború. A németek és a franciák azóta készülnek egymás torkának ugrani, az 
oroszok tüzelik a szlávokat. Néha meg van háború. A németek és köztünk, 
1860-ban. A németek és a franciák között, a franciák és az angolok meg az 
oroszok között, az orosz meg a japán között, a balkániak a török ellen, és nem dőlt 
össze a világ. 

— Lehet, hogy most össze fog. Nem olvas újságot, fiam. Tudja, mit ír Le Matin 
a leleplezett szerb- bolgár összeesküvésről? „Mily közel állottunk egy 
világraszóló, arányaiban kiszámíthatatlan háborúhoz." 

A fogalmazó olvasta az újságot, de nem sokat adott rá. Azonban jobbnak látta e 
véleményét magának megtartani. 

—  Szóval kémügy... — mondta. 
—  Nem tudom — felelte a tanácsos. Előredőlt, és Keller igyekezett nem 

észrevenni arcán a mozdulat előidézte fájdalom jeleit. 
— De arra gondolok, hogy Baumeister nem véletlenül Arányit hívta Bécsbe egy 

kétségbeesett levéllel. Ha az ember nagy bajba kerül, az életét veszély fenyegeti, 
szörnyű összeesküvést gyanít, kinek szól? Nem a földrajztanárának. 

A tanácsos úrnak, gondolta Keller, de nem mondta ki hangosan. Deierl gyűlölte 
a hízelgést. 

—  Katonai földrajz, hadszíntérismeret, hegyi harc... — mondta most 
elgondolkodva a tanácsos. — Vagyis az, hogyan kell nem a nagykönyv szerint 
hadat viselni. Kis csoporttal rajtaütéseket végezni. 

—  A fotel karfájára csapott. — Kerülgetem, mint macska a forró kását. Ha ez az 
Arányi hírszerzést és értékelést, titkos akciókat is tanított a vezérkari iskolán, 
akkor érthető a dolog. Baumeister gyanít valamit, de nem biztos benne, és nem 
tudja, mitévő legyen. Hozzánk nem fordul, a felettesei előtt nem akarja lejáratni 
magát, ha tévedne, a Nyilvántartó Irodában nem bízik a Redl- ügy óta, vagy tán 
csak oda sem akar bizonyítékok nélkül menni, ír Arányinak, akit a kérdés 
szakértőjének tart. — Kisimult az arca, néhány pillanatra a gerincfájdalmait is 
elfelejthette. — A derék doktor úr... Pedig maga volt az ártatlanság, amikor 
beszélgettünk. Óh, sejtelme sincs, miről lehet szó, miért írt neki Baumeister, még 
azt is tőlem tudta meg, hogy Friedrich és Güttler meghaltak. — A karfára 
támaszkodva felállt, teljes magasságában kiegyenesedett s hosszú lábaival fel-alá 
róni kezdte a szobát. A szőnyeg elnyelte léptei zaját, Kellernek úgy tűnt, mintha 
valami puha léptű, veszélyes ragadozót látna, amely ketrece határait méricskéli. 
Csak ennek a ketrecnek a sötét faragott ajtó az egyik széle, s a gazdájához képest 
játékszernek tűnő kis, kecses íróasztal a másik, a rabtartó pedig a gonosz 
betegség, amely ezt a férfit egy irodához láncolja. 



— Újra elővesszük ezt a négy ügyet. Négy fiatal vezérkari tiszt, aki váratlanul 
erőszakos halált hal, s egyik sem gyanús. A Baumeister gyilkosságot papíron 
lezárjuk, hogy a gyilkos megnyugodjon, így talán kevésbé vigyáz, s csendben 
folytatjuk a nyomozást. Maga pedig, fiam, tovább figyeli Arányit. Ma 
bebizonyosodott, hogy nem veszi észre az őrizetet, hát ne tévessze egy percre sem 
szem elől. És... — egy pillanatig habozott, s kicsit szégyenlősen hozzátette: — 
...vigyázzon magára. 

— Hogy érti azt, hogy nem lakik ott? 
A magándetektív hátrahőkölt a fenyegető hangtól. — Már megbocsásson 

tekintetes uram, nem lakik ott. Elköltözött. 
Arányi leküzdötte magában a vágyat, hogy elkapja a nyakát és megszorongassa. 

Nyugalmat erőltetett magára. 
—  Hová költözött? 
— Mint említettem, nem sikerült kideríteni... — megpróbált Arányira 

mosolyogni, de a mosoly leperdült Arányi merev dühéről. 
Arányi gyűlölte a rossz szakembereket. Ha valaki elvállal valamit, amit nem tud 

rendesen megvalósítani. Az ilyennek mindig a másik issza meg a levét, 
háborúban esetleg az életével fizet. A küldönc négy órakor érkezett a Fehér 
Keresztbe Becker üzenetével. Arányi épp egy fotelben merengett azon, amit a két 
nyomozónak mondott valamivel korábban: azért érdeklődött a felette lakó úr 
felől, mert éjjel nem tudott aludni, olyan zajt csapott. Ebben maradtak, s a két 
felügyelőnek eszébe sem jutott kételkedni a szavában, vagy ha mégis, jobbnak 
látták kételyeiket magukban tartani. 

A Fehér Kereszt kávézója kihalt volt, a vendégek egy része szobájában pihent, 
mások talán kirándultak a zöldbe. Nem bánta. Otthoni dolgozószobájának 
délutáni csendjére emlékeztette ez a váratlan nyugalom. Elkalandozott a 
figyelme, aztán visszaérkezett. A két felügyelő meglepően közlékenynek 
bizonyult. Az áldozat Neumann néven jelentkezett be, de a rendőrök szerint 
korántsem biztos, hogy ez az igazi neve. Harminc év körüli, puhány izomzatú, ám 
testén több helyen is hegek s egyéb sebek találhatók. Késsel ölték meg, két szúrás 
a mellét érte, egy oldalról a nyakát. Nem csoda, hogy nagy zaj volt, vélte az egyik 
nyomozó. Arányi azon gondolkodott, hogyan passzol ez össze az ő 
megtámadásával. Ugyanaz az ember támadta volna meg mindkettejüket? S vajon 
miért? Ez a Neumann — már ha csakugyan így hívják — csak szerencsétlen 
véletlen áldozat lenne talán, akinek azért kellett meghalnia, mert őfölötte vett ki 
szobát? A gyilkos talán felülről akart bejutni ő hozzá, ezért tört be Neumannhoz, 
aki felébredt, verekedés kezdődött, s három szúrást kapott. De akkor mi köze 
ennek az embernek Chiaselli kisasszonyhoz, ha ugyan ő az a gyönyörű nő, akivel 
Neumann a kiskocsmában látták. 

Ez a nő mindennek a kulcsa s meg kell hagyni, érdekes egy kulcs. Mindent meg 
kell tudnia róla. Merre jár, kivel érintkezik, miből él. Meg kell mutatni a 
szobainasnak is, hogy valóban őt látta-e. 



Itt tartott gondolataiban, amikor megérkezett a hordár Becker magándetektív 
üzenetével, hogy Chiaselli kisasszony sajnos elköltözött, s nem tudnak nyomára 
bukkanni. Nem törődve a méltósággal. Arányi szinte futva távozott. Autótaxit 
intett le, s útközben megfogadta. hogy kitekeri a csirkefogó nyakát. Abban 
maradtak, hogy naponta levél útján jelent, ha pedig valami fontos esemény 
adódik, személyesen találkoznak. Hát ez neki nem fontos? 

— A házmesternek csak annyit mondott a kisasszony, hogy nyaralni megy — 
magyarázta gyorsan Becker. — Nem volt sok holmija, mindössze három nagy 
bőrönd. A ház előtt autó várta, a házmester nem tudja milyen márkájú, csak azt, 
hogy nagy, csukott, fekete kocsi, egyenruhás sofőrrel. 

— Miből gondolja, hogy nem nyaralni ment? — kérdezte Arányi némileg 
megenyhülve. 

—  Ellenőriztem a pályaudvart. Nem láttak hasonló hölgyet. Egy ilyen úrihölgy 
nyilván első osztályon utazik és hordárt fogad. Emlékeztek volna rá. 

— És ha nem vonattal utazott, hanem mondjuk azzal a nagy, fekete csukott 
autóval? 

Becker vállat vont. — Az lehetséges. De hát miért utazna autóval, amikor 
vonattal kényelmesebb? Aki kocsikázni szeret, az nyitott sportkocsin jár. De — 
felemelte ujját, jelezve, hogy most következik a lényeg. — Nem csak ebből 
gondolom, hogy elköltözött. A lakást két hónapja bérelték ki bútorozva. Fél évre 
előre kifizették a bért. A kisasszony azóta semmi saját bútort nem hozott, a 
házmesterné szerint ugyanavval a három bőrönddel költözött be. 

Arányi az elismerés csírájával nézett rá. — Kinek van kulcsa a lakáshoz? 
A detektív elvörösödött. — Ilyesmit nem vállalunk, uram. Ha óhajtja, 

végigkutatjuk a Monarchia összes fürdőhelyét a kisasszony után. De be nem 
törhetünk. 

Arányi nyelt egyet. Ezt megkapta, nem gondolta ide-fele jövet, hogy még őt 
oktatják ki úri modorból. No nem baj, tud ő valakit, akinek nincsenek skrupulusai, 
ha ő parancsot ad. — Mit tudlak meg a kisasszonyról? 

Most Becker pirult. Ismét magyarázkodnia kellet. — Sajnos nagyon keveset. A 
kisasszony eléggé zárkózott volt. Keveset tartózkodott otthon és... 

—  Az úristenit magának, tudja, hogy értem! Ki tartotta ki? Ki fizette a lakást? 
— Senki — mondta Becker. — Vagyis — helyesbített Arányi tekintete láttán 

—, a lakást egy ügyvéd vette ki a kisasszony megbízásából. 
— Őt személyesen bízta meg ez a nő? 
— Ezt az ügyvéd úr nem árulta el. De az egyik irodista mintha úgy emlékezne, 

hogy egy úr járt náluk. De ez semmire sem bizonyíték. 
Arányi laposan elmosolyodott. — Nekem nem kell semmire bizonyíték. 
Az utcán megállt és körülnézett. Tanácstalan volt, ami elég ritkán fordult elő 

vele, s bizonytalanságában szinte legyökerezett. Nemrég, amikor utoljára járt itt, 
önkéntelenül is Hauptman felé vitte a lába innen. Most nem akar elmozdulni, 
mintha azzal beismerné vereségét. Kikapott. Ehhez sem szokott hozzá. Mintha 
váratlanul csatában találná magát, de még arra sem lenne ideje, hogy megtudja ki 



az ellenség, hol helyezkednek el fő erői, a csata továbbvonul és ő ott marad 
egyedül, nevetségesen, állig fegyverben. Vagy mégsem vonult tovább az ütközet, 
csupán az ellenség jobb pozíciót keresett? Megteheti- e, hogy gondtalanul 
szórakozik néhány napot, aztán hazamegy, és elfelejti az egészet? Megteheti- e a 
másik féltől? Attól a titokzatos és gyönyörű nőtől, akit ha meglát, hát kitekeri a 
nyakát és kiveri belőle az igazságot, és akinek még a gondolata is olyan kellemes 
bizsergéssel tölti el. Megteheti- e a nő társaitól, lesz- e további éjszakai merénylet, 
vagy fölösleges volt Zogult iderendelnie, és a pisztolyt is nyugodtan visszateheti a 
bőrönd aljára? Zogul... Már a gondolat is megnyugtatta. Délután érkezik a vonata, 
éjszaka már ott alszik mellette a szobában, s ő is nyugodt lehet. Ember oda be nem 
lép. 

Tétován lépett az úttest felé, aztán megállt. Megteheti-e, hogy visszavonul, még 
ha a másik fél meg is engedi? Legalább három tanítványát ölte meg az, aki vele is 
próbálkozott. Vagy mégsem? Mégis véletlen lenne a párbaj, a gyilkosság, a 
betörés? Megrázta a fejét, s egy úr mellette zavartan ráköszönt. Mindketten 
kalapot emeltek, s Arányi érezte, hogy pirul az arca. Ha így folytatja, nemsokára 
magában fog motyogni. De mégsem tudta rászánni magát, hogy gyorsan eldöntse, 
merre induljon, mert még szembe kellett néznie az utolsó, és valószínűleg 
legfontosabb kérdéssel. Ő mit akar? Nem hazudik- e magának, amikor álszentül 
panaszkodik, hogy még szórakozni sincs ideje, csak lót- fut, rohangál? De 
hazudik, vallotta be. Élvezi a dolgot. Minél komolyabb, minél veszélyesebbek a 
fordulatai, annál jobban élvezi. Nem akarja, hogy vége legyen. Annyi év tétlenség 
után ismét akció, s mint a régi szép időkben, ismét egyedül, illetve Zogullal az 
oldalán. Rejtélyek, amelyek végre megdolgoztatják iskolázott, de már- már 
tompuló agyát. Szépasszony, aki után vénemberként is képes ácsingózni. Fura 
fickók, kalandorok és csirkefogók, és némelyiknek, istenuccse, ellátja még a 
baját. 

Elmosolyodott. Az ember ne felejtse el saját jelmondatait. Éveken át kínozta 
tanítványait, azzal a mondattal, hogy ha az ember tudja, mit akar, azt is fogja 
tudni, hogyan tegyen érte. A tanítványaira talán hatott, ő úgy látszik kezdi 
elfelejteni a régi mottót. 

Körülnézett fiáker után. Több is állt az utcában, ha jól látta, kettőben utas is ült, 
nyilván várnak valakit. Felemelte a botját és intett az egyik szabad kocsinak. 

Kezdett elmúlni a feszültsége. Megtudja, mi történik itt. Utánajár, mert ért 
hozzá, tudja hogyan csinálja, és mert unatkozik, és az Úr úgy dobta az ölébe ezt a 
kalandot, mint a mannát, csak idáig vak volt észrevenni, inkább fanyalgott, s úgy 
tett, mint akinek nem kell a dolog. 

Nézte az izmos lovat s örült, hogy nem egy fáradt, öreg gebe viszi majd. Jó 
ómen. Beült a kocsiba s megjutalmazta magát egy szivarral. Bemondta a címet, s 
hátradőlve csendben eregette a füstöt, gondolkodott, mik legyenek a következő 
lépései. A jövőre gondolt. Hátra sem nézett. Pedig ha megteszi, látta volna, hogy 
két kocsi is elindul a nyomába. 
 



Harmadik fejezet 
 

Zogul vékony volt, de nem sovány. Úgy volt vékony, mint az acélpenge, s 
körülbelül annyira ártalmatlan is. Akár a hüvelyébe dugott, falra akasztott kard, 
képes volt békésen, szinte díszként hordozni jelentését, hogy végül is fegyver. S 
képes volt villámgyorsan ölni, ha a sors, vagy gazdája érdeke így hozta. Zogul 
vékony volt, de erős, mintha rugókból rakták volna össze, teste hajlékony, 
mozgása iskolázott. Vásári birkózó volt, amikor — hány éve is már? — Arányi 
ráakadt. Még gyerek volt szinte. Állandóan éhes, koravén gyerek. Szüleit nem 
ismerte, az utcán nőtt föl sokezer más gyerek között, akik mind ugyanúgy 
küzdöttek az életben maradásért, mint ő, mint a farkasok. Egy kikopott vásári 
birkózótól tanulta a fogásokat, s mikor Arányi megismerte, már ő is ebből élt. 
Leterítette kis szőnyegét valahol, fogadóban, vásárokon, mindenütt, ahol 
sokadalom gyűlt össze, és várta a kihívókat. Tíz drachmát kellett fizessen, aki 
kiállt vele, százat kapott, aki legyőzte. S ő birkózott, ügyesen, vadul, 
kétségbeesetten, gyűlölve a nála erősebbeket, mert neki az életéről volt szó. A 
surmók, akik kihívták, csak szórakozni akartak, barátaik vagy a lányok előtt 
fitogtatni erejüket, és könnyen szerezni száz drachmát, mert Zogul vékony kis 
testével könnyű ellenfélnek látszott. 

Amikor Arányi találkozott vele, éppen kikapott. Fizetett. Volt nála száz 
drachma, mindig volt, inkább nem evett napokig, de ehhez a pénzhez nem nyúlt. 
Ez a pénz, amit a szó szoros értelmében véres verítékkel harcolt össze, ez volt a 
hitele, a megélhetése, az önbecsülése. Most szó nélkül kifizette, egy vonás sem 
rándult az arcán. 

— Még egy próbát? — javasolta az ellenfél. Szálas, sunyi képű legény volt. 
Képzett birkózó, aki örömét lelte abban, hogy nevetségessé teszi és kifosztja a 
csepürágót. Kitette a frissen elnyert pénzét maga elé. Széles vállán izzadságcsöpp 
gördült le. — Na, megpróbáljuk? 

Zogul megrázta a fejét. 
Arányi, aki akkor harminc évvel fiatalabb volt és unatkozott az isten háta 

mögötti török városkában, elővett száz drachmát. Csak amikor nagy csönd lett és 
meglátta a szomorúságot a vékony, kiéhezett fiú szemében, döbbent rá, hogy 
hibát követett el. 

Zogul ismét vesztett. Vadul, elkeseredetten támadt és könnyű ellenfélnek 
bizonyult. Arányi pedig fizetett. Neki nem sokat számított ez a pénz, de azt sokért 
néni adta volna, ha letörölheti az öntelt vigyort a győztes képéről. 

—  Na, egy visszavágót? — kérdezte az reménykedve. 
— Fizeti az úr? 
— Igen — mondta Arányi és a gyereket figyelte. Az nem szólt semmit, csak 

elindult a szőnyeg felé a sarokból, ahol sebeit nyalogatta. — De nem most — tette 
hozzá Arányi. — Majd ősszel. 

Magához vette a gyereket. Végre volt valaki, akire nyugodtan rábízhatta a 
műszereit, akinek a védelmében nyugodtan aludhatott anélkül, hogy mindenét 



ellopták volna. Valaki a képzetlen segédek között, aki megkérdezte mi mire való, 
és ő — még nem tudva, hogy egyszer tanár lesz — boldogan magyarázott. S 
Zogul, mint a végre kellően megöntözött növény, növekedni, erősödni kezdett. 
Fél év múlva visszanyerte a pénzét, kifizette Arányit, aztán annak legnagyobb 
megkönnyebbülésére vele maradt. A sovány gyerekből vékony, csupa izom 
felnőtt lett, aki félelmetesen birkózott és verekedett, halálos pontossággal dobta a 
kést, és többé- kevésbé a pisztollyal is jól bánt. Testőr, inas, s ma már barát is egy 
személyben. 

Első osztályon utazott. Nem illette volna meg, de ehhez szokott Arányival való 
közös útjaik során, s Arányi is így akarta. Elmosolyodott, amikor meglátta Zogult. 
Ki hinné el, hogy ez a jól öltözött, komoly, intelligens külsejű férfi azonos a kis 
török birkózógyerekkel? Senki, és igazuk is lenne. Az a gyerek meghalt, csak az 
emlékeiben születik újra néha, újabban egyre gyakrabban. A hordár a várakozó 
fiákerhez vitte a csomagot, ők pedig lassan bandukoltak a vonat körül nyüzsgő 
tömegen keresztül a nyomában. 

— Valami baj van? — kérdezte Zogul. Németül beszéltek, ez volt az első nyelv, 
amelyre Arányi még annak idején megtanította (s nem a magyar), hogy a fiú szót 
értsen a vasútépítés többi külföldi mérnökével, szakértőjével, ha ő vele akarna 
üzenni nekik. 

Bólintott. — Valaki meg akar ölni, de sejtelmem sincs, hogy ki, és miért. 
Zogul arcán megrándult egy izom. — Egy percig sem mozdulok el a doktor úr 

mellől.                             — Dehogynem — mondta Arányi. Beültek a kocsiba, és 
útközben a szálló felé szépen elmesélte az egészet, onnan kezdve, hogy 
becsöngetett Baumeisterhez. Neki is furcsa volt hallani. Eddig részleteken 
gondolkodott, a nőn, a váratlan párbajon, Güttler értelmetlen halálán a 
betörőbandával vívott tűzharcban. Most először foglalta össze mindazt, amit 
tudott, és meghökkentette, milyen kevés is az. 

Zogul a fejét csóválta. — Mégiscsak az lesz a legjobb, ha egy percre sem 
mozdulok a doktor úr mellől. 

A Fehér Keresztben ismerték, nem keltett megütközést, hogy Arányi úr után 
megérkezett az inasa is. Az inkább az keltett volna megütközést, ha látják 
kicsomagolni. Bőröndjében volt egy tőrösbot, ezt Arányinak hozta szokásos 
sétabotja helyett. Volt nála egy dobókés- készlet, két pisztoly és elegendő lőszer. 

— Háborúzni akarsz? — kérdezte Arányi. 
—  Úgy tűnik — felelte Zogul. — Ha egyszer megpróbálták megölni, 

megpróbálják majd mégegyszer. 
Arányi vállat vont. — Pedig van fontosabb dolgod is, mint engem őrizni. 

Először is elmész annak a nőnek a lakására, és átkutatod. Nem érdekel, hogyan 
jutsz be. Utána... de ezt majd meglátjuk. — Nem engedte meg, hogy a másik 
közbeszóljon. A vállára tette a kezét. — Ne aggódj, tudok én is vigyázni 
magamra. Azonkívül ma olyan helyre megyek, ahol nem történhet bajom. 

Zogul ragaszkodott hozzá, hogy elkísérje a kaszinó bejáratáig. Csak azután 
nyugodott meg és indult el Baumeister háza felé, amikor a libériás inas utat nyitott 



Arányinak. Arányinak nem voltak kétségei afelől, hogy szolgája be fog jutni a 
lezárt lakásba. A fiú annak idején nemcsak a földmérést tanulta ki mellette. Egy 
másik, legalább olyan fontos munkában is inaskodott. Arányi folyamatosan 
tájékoztatta mindenről az osztrák- magyar vezérkart, amiről úgy gondolta, hogy 
érdekes lehet. Zogul ezeknek az érdekességeknek a gyűjtésében is nagy 
segítségére volt. Zogul viszont aggódott. Nem tetszett neki ez az egész ügy. Talán 
ő is hozzászokott a kényelmes élethez, a tespedéshez a józseffalvai birtokon. Neki 
nem hiányzott a kaland. De érezte, itt többről van szó. Emiatt nem félne, de most 
félt, rossz előérzete volt. Eddig bármibe vágtak is bele Arányival, mindig saját 
elhatározásukból tették. Ismerték a körülményeket, tudták ki ellen küzdenek, mire 
számíthatnak. De ez... egy eltűnt nő... Kihallotta gazdája hangjából, hogy a nő 
gyönyörű. Ez sem tetszett neki. Amikor Arányi utoljára ilyen hangon áradozott 
egy hölgyről, botrány lett a dologból. 
Este tíz után indult. Konflissal ment az Ortliebgasséig, onnan gyalog tovább. 
Elment egy rendőr mellett, de sem túl jól öltözött, sem túl toprongyos nem volt 
ahhoz, hogy feltűnjön. A háznál lassított hosszú léptein. Arányi természetesen 
pontos és jó leírást adott, precízen megnevezve e tereptárgyakat, mintha Bécsnek 
ez a kis szeglete hadszíntér volna — talán  az is lesz számára. — Megadta a 
fedezéket, a leshelyeket. Zogul úgy közlekedett, mintha nem is először járt volna 
erre. 

A kapu természetesen zárva volt. Zogul megnyomta a csengőt és várt. 
Körülnézett. Nem látott senkit. Errefelé nem voltak mulatók, szórakozóhelyek, 
este tizenegy óra után már aludtak a békés polgárok. Aludt a házmester is, és 
nyilván a fülén. Zogul káromkodva újra megnyomta a csengőt. Lépteket hallott. 
Ismét körülnézett, ismét senki, csak mintha a pavilon mögött mozdult volna 
valami árnyék. Nem bízott a pisztolyokban, de ilyen távolságra a kés mit sem ér. 
Kabátja alá tette a kezét, és óvatosan felhúzta a pisztoly kakasát. Aztán 
felhangzottak a házmester léptei is, és a kapualj hirtelen kivilágosodott. Zogul 
kicsit odébb húzódott, hogy árnyékban legyen. 

— Ki az? — hallatszott belülről. 
Zogul még egy pillantást vetett a pavilon felé, aztán a kémlelőnyílás elé lépett. 

Elengedte a pisztoly agyát, és a másik zsebébe nyúlt. Ott egy százkoronás bankó 
volt előkészítve. Elővette, és úgy tartotta, hogy jól látható legyén. 

j— Kereshet egy kis pénzt, barátom. 
A házmester gyanakodva vizsgálta a nyíláson keresztül. Rendes öltözék, 

úriemberre valló ruhák és modor, de idegenes kiejtés és hát... éjszaka van. Éjszaka 
nem szoktak üzleteket kötni. 

— Látom nem érdekli — mondta Zogul és komótosan elővette a tárcáját. 
—  Azt nem mondtam. — Hangzott belülről. — Mit akar az úr? 
— Néhány kérdést feltenni. Az egyik volt lakójukról. Az ajtó kinyílt, s Zogul 

kezéből mintha dzsinnek ragadták volna el a pénzt. Újabb, hasonló bankót vett 
elő. 

— Ki járt ide ahhoz a nőhöz? 



— Miféle nőhöz: 
— Tudja azt maga. 
— Senki. Mondtam a másik detektívnek is, hogy... 
— Cöcö... ezt tartsa meg akkor a másiknak. Azt akarja mondani, hogy apácaként 

élt? 
— Hát itt a házban kérem... 
— Levelet sokat kapott? 
—  A küldönc jó párszor megfordult nála. Aznap is, amikor azt a szegény 

százados urat megölték itt. 
—  A százados milyen kapcsolatban volt azzal a nővel? 
—  Baumeister százados úr? Kapcsolatban? — Hogy nekem ez eddig nem jutott 

eszembe, látszott a házmester arcán. — Gondolja, hogy volt valami közük 
egymáshoz? 

— Nem gondolom, hanem kérdezem, jóember. 
—  Lehetni éppen lehetett. Átjárhattak egymáshoz úgy, hogy senki ne vegye 

észre. 
Az ajtó mellett állva suttogtak, mint két összeesküvő. Zogul a fickó kezébe 

nyomta a százkoronást. — Látni akarom a lakást. 
— Azt nem lehet. 
— Pszt. Nem kell velem jönnie. — Félretolta a házmestert, és három hosszú 

lépéssel a lépcsőházban termett. Nem hallott zajt maga mögül, a házmester a 
kapualjban téblábolva próbálja eldönteni, mitévő legyen. Ott lesz még akkor is, 
amikor ő lejön majd. Árnyékként osont föl a negyedikre. Nem lihegett, csak a 
szíve vert gyorsabban egy picit a normálisnál, mégis megállt és várt mielőtt az 
ajtóhoz nyúlt. Aztán kulcsokat vett elő, s halkan, türelmesen próbálgatni kezdte 
őket. 

Sötét volt a lakásban. Nem gyújtott villanyt, a magával hozott tolvajlámpát sem 
gyújtotta meg, elég fény szűrődött be az ablakon ahhoz, hogy lásson. Először az 
ablakhoz ment és óvatosan kinézett a függöny fedezéke mögül. A pavilon mellett 
ott állt a sötét alak, és várt. Zogul megcsóválta a fejét. 

A lakás üres volt. A bútorok, így használaton kívül, puszta díszeknek hatottak, 
vagy a sötétben pihenő egzotikus állatoknak. Üresen tátongó szekrények, 
asztalkák, amelyek lesben álltak, hogy elgáncsolhassák a sötétben. A női test 
lenyomatát már rég elfelejtett ágy. Mintha soha nem lakott volna itt az a nő, aki 
Arányi urat halálos veszedelembe keverte. 

Kiment az előszobába. Ott, ahol Arányi elmondása szerint lovas képnek kéne 
lennie, szépen kidolgozott kis tájkép állt. Végignézte a falat. Lovas kép nem volt 
sehol. Nem volt kedve hozzá, de tudta, mit kell tennie. Óvatosan távozott, kiment 
a harmadikra, és ismét elővette a kulcscsomót. Baumeister lakásának zára sem 
jelentett nagyobb nehézséget számára. Nem volt babonás, de amint belépett, 
érezte, hogy meredezni kezdenek a hajszálak a tarkóján. Ujjaival végigsimította a 
kabátujja alatt hordott kés markolatát. A halottaktól nem kell félnie, az élőktől 
pedig, meg tudja védeni magát. Mégis kényszerítenie kellett magát, hogy beljebb 



nyomuljon. Aztán káromkodott, s ez űzte el félelmét. Ha itt is van a bizonyos 
lovas kép, amelyet gazdája Chiaselli kisasszony lakásán látott, meg nem tudja 
mondani. Ebben a lakásban egész ménesre való lovas kép van a falon. 

Gyorsan, gyakorlottan átkutatta a lakást. Nem sok eredménnyel járt. Baumeister 
századosnak kevés holmija volt, láthatóan nem állandóra rendezkedett be itt, 
valószínűleg arra számított, hogy más posztra fogják helyezni. Az íróasztal üres 
volt, az iratokat elvitte a rendőrség vagy a gyanakvó kémelhárítás. A levél, amely 
Arányi látogatásakor az asztalon feküdt, szintén eltűnt. Nem valószínű, hogy 
fontos, de ki tudja... Zogul magában elátkozta gazdája úri szokásait. Álszent az 
öreg gondolta. Ő maga bele nem olvasna más levelébe. De ha a megbízottja 
elolvassa és tájékoztatja a tartalmáról, azt szívesen veszi. 

Percek alatt végzett a lakással, s most a nehezebb feladat következett. Az 
ablakhoz ment, óvatosan kinézett. Nem látta az ismeretlent, de ez nem nyugtatta 
meg. 

Zogul az ajtóhoz ment, és hallgatózott néhány másodpercig mielőtt kilépett. 
Aztán csöndben becsukta maga mögött az ajtót, újra bezárta, és lassan lement. A 
keze a kabátja alatt volt, amikor leért. Rámosolygott a házmesterre, aki idegesen 
ácsorgóit a kapualjban, és szemét gyorsan végigfuttatta minden olyan beugrón, 
ahol rejtőzködhetett valaki. 

—  Jól figyeljen barátom — mondta, és lehalkította hangját, mintha titkokat 
súgna régi barátja fülébe. — Kap száz koronát, ha megtudja hová tűnt az a nő. 

— Nem tudom — károgta kétségbeesetten a férfi. 
— Akkor nem kapja meg a százast — válaszolt vidáman Zogul. 
—  Csak annyit hallottam — szólt közbe gyorsan a házmester —, hogy a sofőr 

azt mondta, délre ott leszünk. — Reménykedve nézett Zogulra. 
— Mást nem hallott? Hol állnak meg útközben? Melyik úton mennek? Melyik 

vendéglőben ebédelnek, hol fognak megszállni? 
— Nem. De talán ez is... 
Zogul megveregette a vállát, aztán kilépett a kapun. Megállt a kapu mellett a 

sötétben, és figyelt. Eltelt jó két perc anélkül, hogy bármit is észrevett volna. Nem 
tetszett neki a dolog. Nem szerette, ha rá vadásznak, ha nem tudja, hol az ellenség. 
Elindult a sarok felé. Lassú, egyenletes léptekkel ment, mint aki csak úgy sétálgat 
a holdvilágban. Nem volt holdvilág, csak az utcai lámpák világítottak. Zogul 
igyekezett kikerülni fénykörüket. A sarkon befordult, és várt. Nem jött utána 
senki. Ez még jobban idegesítette. Nem tudta mire vélni. Miért követték idáig, ha 
itt magára hagyták? Nincs értelme a dolognak. Hacsak... A gondolattól 
végigfutott a hideg a hátán. Hacsak nem arról akartak meggyőződni, hogy egy 
ideig nincs a tanár úr közelében. Ökölbe szorította a kezét. A gazemberek! Most 
már felhagyott az elővigyázatossággal, sebesen megindult visszafelé. 

Mielőtt belépett egy pillanatra megállt az ajtóban. Igen, gondolta. Ezért jött. 
Félreállt, hogy elférjenek mellette, aztán lassan, komótosan végigjáratta tekintetét 
a fényesen kivilágított termen, a mennyezet és a falak aranyozott rozettáin, 
stukkóin, a frakkos, szmokingos urakon, az elegáns hölgyeken. Ahogy ott állt az 



ajtóban, magába szívta az egész épület barátságos eleganciáját. Beljebb ment, 
mielőtt egy inas megkérdezné tőle, mit óhajt, vagy kit keres. Bement a 
kártyaszobába, de a kártya sem érdekelte, ki is jött. A táncterem már inkább 
kedvére való látvány volt. A kártyás, az kártyás — Bécsben ugyanúgy, mint 
odahaza a kocsmában. A táncterem viszont... mintha a város összes szépségét ide 
hívták volna, hogy pompás ruhákban, karcsún és bájosán, mégis kacéran 
lépkedjenek az urak oldalán. Egy kicsit gyönyörködött bennük, aztán kifordult 
innen is. Itt nem terem neki babér. 
Ezek a kisasszonyok csak nevetnének rajta. Azután amúgy is éhes. Az étterem 
egy emelettel följebb volt. Lassan ment fölfelé, közben megtámaszkodott a 
forduló márványszobrocskáján. Zogulra gondolt. Maga sem értette, de 
szívesebben lett volna vele az utcán, vagy a sötét lakásban halkan kutatva, mint 
itt. 

— Kit látnak szemeim! 
Eltelt néhány másodperc, mire fölfogta, hogy róla van szó, őt látja valaki, bárki 

légyen is az. Körülnézett. Magas, nevető arcú férfi állt előtte. Kicsit görnyedt volt, 
de nem annyira, hogy rontson megjelenésén, haja valamikor talán szőke, most 
őszes, ruhája pompás anyagú, de úgy lóg rajta, mintha viselője egyáltalán nem 
adna magára. Ismerős volt. Nagyon ismerős. 

—  Arányi doktor úr — mondta vidáman a férfi. — Nem hiszem, hogy romlik a 
memóriája. — Alig érezhető idegenes kiejtéssel beszélt. Arányi elmosolyodott. 
Eszébe jutott ez az arc fiatalabban. Kevesebb ránccal a szem mellett, több hajjal, a 
sötét öltöny helyett kockás útiruhában, amely szintén úgy lógott rajta, mintha 
valaki másé volna. 

— Lightorne - mondta, és megcsóválta a fejét. — Istenemre, ez aztán 
meglepetés. Hogy kerül ide? 

A másik harsányan felnevetett, mire többen felkapták a fejüket, és odanéztek. 
Arányi emlékezett erre a szokására. Törökországban valaki azt terjesztette, hogy 
egyszer a táborban megvadultak a lovak, amikor Lightorne felnyerített. Amikor 
Lightorne- nak fülébe jutott a dolog, úgy nevetett, hogy rezgeti a sátor. Ki érti az 
angolokat? 

— Ugyanaz hozott ide, mint magát, öreg cimbora, ha jól látom. Szép szép, a 
vidéki nyugalom, de szükség van egy kis kikapcsolódásra belőle. 

— És London? 
— Ne is mondja! Unalmas. Szörnyű hely. Ha az ember mulatni akar, Párizsba 

vagy Bécsbe kell mennie. De inkább Bécsbe. Párizs zajos az én ízlésemnek. 
— Hát... — Arányi válaszolni akart, de Lightorne belefojtotta a szót. Belekarolt, 

és szinte magával repítette az étterem felé, 
—  Vacsorázni indult, ugye? Velem tart, remélem, nem utasít vissza? 
Arányinak pedig pont ez állt szándékában. Nem azért jött, hogy a régi szép 

időkről csevegjen. Kedvelte Lightorne- t, és szívesen találkozott volna vele, de a 
mai estét illetően határozott elképzelései voltak. 



—  Két hölgyet várok — folytatta Lightorne, észre sem véve a vonakodást —, 
így legalább négyen leszünk. Az egyikük táncosnő egy kabaréban, tegnap volt 
szerencsém megismerni. A másik a barátnője. Azt mondta, elhozza, hogy 
mulasson ő is egy kicsit, ha engem nem zavar. Engem? Én lennék az utolsó, akit 
egy csinos nő zavar. — És felhangzott az ismerős vérfagyasztó nyerítés. 

A hölgyek valóban szépek voltak. Fiatalabbak, mint Arányi remélni merte, és 
jobban öltözöttek, mint gondolta volna. Otthonosabban mozogtak ebben a 
környezetben, mint két táncosnőtől várta volna, sőt tulajdonképpen 
otthonosabban, mint maga Arányi, aki bármennyire szeretett is ide járni, soha 
nem engedett fel itt igazán. Pezsgőt rendeltek. Lightorne Arányira hunyorított, 
amikor az óvatosan, a maga régimódi gálánsságával udvarolni kezdett a 
barátnőnek. A lány kacarászva tűrte. Arányi pedig könnyű szívvel elfelejthette 
Baumeistert, a haláleseteket és a merényletet, csak Chiaselli, a szépséges 
Chiaselli kisasszony nem ment ki a fejéből. Az eltűnt nő gyönyörű arca és pazar 
alakja végig ott motoszkált a gondolataiban: amikor bókokat mondott a karcsú, 
őzikeszemű lánynak, amikor koccintott vele, amikor mintegy barátian 
megpaskolta a kezét, amikor távoztak és a lány belékarolt, amikor besegítette a 
várakozó fiákerbe és mellé ülve a szállodája címét adta meg a kocsisnak. Közben 
mintegy álomban látta Zogult, az utcán, aggályos volt az arca, lihegett, zavartan, 
szó nélkül figyelte, ahogy gazdája- barátja egy csinos fiatal nővel távozik. Neki 
nem jut hely a fiákerben, ahogy a szobában sem ma éjjel. Oldja meg a szállását, 
ahogy akarja. Arányi egy pillanatig sem érzett lelkifurdalást. Aztán Lightorne: 

— Remélem, találkozunk még, öregfiú. Van kedve holnap velem ebédelni? — S 
ezzel eltűnt a másik szépséggel egy másik fiákerben, amelynek bakján 
ugyanolyan készséges és megértő kocsis ült. 

A lány kacér volt. Ingerlő, bájos, aztán, amikor végre kettesben voltak a 
szobában, meghökkentően ügyetlen. Lett volna szemérmes, szégyenlős, utasította 
volna végül vissza Arányi közeledését, az nem bosszantotta volna Arányit 
ennyire. De ennyi jószándékú tehetetlenség szinte a kétségbeesésbe kergette. 
Igaz, a lány tiszta volt, fiatal, rugalmas testű és bájos, olyan, amilyent rég hozott 
utoljára Arányi útjába a jószerencse. 

Az a nyavalyás Lightorne. gondolta magában mosolyogva, mielőtt elaludt 
volna. Magának tartotta meg a jobbikat, lemerném fogadni. Ezzel a gondolattal 
aludt el hajnaltájban, mosollyal a szája szélén. Három óra múlva Zogul 
ébresztette. 

Keller föltette kalapját a fogasra, melléakasztotta a botját, megigazított néhány 
aktát az íróasztalán, majd a zakózsebéből előkapott kis zsebkendővel finoman 
leporolta a székét, mielőtt leült volna. Kinyújtózkodott. Ahogyan elhallgatott 
csontjainak és ízületeinek reggeli recsegése- ropogása, felhangzott a feje feletti 
óra érces hangja. Nyolc óra volt, pontosan nyolc óra. 

Egyike azon dolgoknak, amelyeket soha nem fog megszokni a 
detektívmesterségben. Világéletében az ágyban köszöntötte a napsugár. 
Szívesebben hajszolt volna éjnek idején fegyveres bűnözőket, minthogy 



reggelente pontosan, időben keljen, ha esik, ha fúj. Ez tényleg nem úriembernek 
való. De ez volt az első dolgok egyike, amelyre Deierl tanácsos felhívta a 
figyelmét. A származása, a neve, az öltözködése sok ajtót megnyit előtte. Egy-egy 
ügyben, amely kényesebb a többinél, felbecsülhetetlen szolgálatokat tehet. Az 
sem kétséges, hogy ha elfogadhatóan végzi a munkáját, fényes karrier vár rá. Ám 
eddig olyan emberekkel kell együtt dolgoznia, akik mögött nem áll név és 
vagyon. Olyanokkal akik a maguk erejéből lettek fogalmazók, és nem egy 
közülük nem is tehetségtelen ebben a sokak által megvetett mesterségben. Velük 
kell élnie, rájuk kell számítania, ha baj van, ezek az emberek segíthetik és 
gáncsolhatják el. Ezek az emberek vérbeli detektívek, amit ő még csak szeretne 
elmondani magáról. 

Valahogy így hangzott Dierl tanácsos intelme, amikor fölfogadta Kellert. És úgy 
folytatódott, hogy emiatt bizonyos dolgokra jobban kell ügyelnie a többieknél. 
Ügyelt rájuk. Pontosan állt szolgálatba, ha reggel volt, ha este. Becsülettel 
megírta jelentéseit. Nem igényelt magának nagyobb figyelmet társainál. Aztán 
kivette részét a nem hivatalból kötelező, kötelezőkből is. A közös borozásból, a 
helyettesítésből, és vigyázott arra, hogy ha gyűjtenek valamire, többet adjon a 
társainál, de ne sokkal. Ez egyébként nem esett nehezére, bár amióta rendőrnek 
állt, apjára nem számíthatott, fizetését csak szerény magánjövedelme egészítette 
ki, egy az anyai nagyanyjától örökölt birtok jövedelme. 
Maga elé húzta az elolvasandó iratokat, de máshol járt az esze. Álmos is volt; 
szép, szép, hogy reggel nyolckor pontosan meg kell jelennie hivatalában, ám 
közben együtt kell éjszakáznia Arányival. Csak egyet remélhet: hogy az öreg nem 
lesz minden este mulatós kedvében. Nem tudta, meddig bírja így a tempót, de 
gyanította, hogy legkésőbb a harmadik éjszakán feladja. 

Nem szeretett éjszakázni. Nem szeretett mulatni, s főleg nem afféle 
táncosnőknek udvarolni pezsgővel. A tiszta dolgokat szerette. Egyszerű és hű 
feleségről álmodott, aki persze tisztes hozománnyal rendelkezik. S amíg ez nincs 
meg, addig hetente egyszer-kétszer ellátogat egy diszkrét szalonba, ahol anélkül a 
nevetséges műsor nélkül is megkapja ugyanazt. 

Arányi hajnali háromkor indult haza, meglehetősen részegen, a nemkevéssé 
becsiccsentett hölgy társaságában. Nem követte. Nem követte, mert álmos volt, 
mert nagyon jól tudta, hová megy az öreg és miért, és nem követte azért sem, mert 
ott volt az az átkozott szolga, vagy micsoda, Zogul. Végignézte az iratokat, talál- 
e róluk valamit, aminek alapján mondjuk lecsukathatná szükség esetén. De a 
jelentés csak azt ismételte meg, amit ő is tudott, a semmit. Ledobta a papírt, és 
visszafojtotta a mérgét. Már letett arról, hogy elérje: ha beosztottai nem tudnak 
valamit, mondják meg egy szóval. Ezt sem Deierl tanácsos úr sem képes elérni 
náluk, sem a belügyminiszter, de még őfelsége a császár sem.  

Elmosolyodott a felségsértő gondolatra. A következő akta az angolról szólt. Ez 
némiképp meglepte. Hiszen csak tegnap este telefonozta meg, hogy tudjanak meg 
mindent erről az emberről, s íme, máris van eredmény. 



Lightome, Sir William. Keller halkan füttyentett. Néhai Sir Henry Lightorne 
gyermeke és örököse, Lightorne earlje. Tisztiiskolát végzett, majd Indiában és 
Malájföldön szolgált. Valami nőügy miatt leszerelt és ahelyett, hogy hazatért 
volna, a Távol- és Közel- Kelet országaiban bolyongott. Mérnökként dolgozott, a 
botrány hatására valószínűleg felfüggesztették a szülői apanázst. Keller némi 
együttérzéssel olvasta tovább. Angol létére több évig dolgozott Törökországban, 
Ausztráliában és a Balkánon, vasútépítésen. Apja halála után hazatért, tagja lett a 
Földrajzi Társaságnak. 

Keller fölállt,  és két kezét háta mögött összekulcsolva járkált a szobában. 
Mindössze két lépésnyi helye volt, s ez inkább forgolódáshoz tette hasonlatossá, 
amit csinált. A törökországi vasúti építkezések. Itt dolgozott Arányi is, amikor 
apósa tönkrement és a család elszegényedett. Kérdés, hogy csak a vasúti 
társaságtól húzott- e fizetést, vagy a Nyilvántartási Irodától is. És Sir William 
Lightorne? Vajon nem volt- e kapcsolatban mindezen évek alatt a brit 
titkosszolgálattal? Ilyen kitűnően képzett tisztek esetén nehéz elképzelni, hogy 
egyik percről a másikra elfeledkezzenek kötelességükről. 

Keller nagyon is jól ismerte a Nyilvántartó Iroda módszereit. Amikor a vezérkar 
önálló osztályaként megalakult a hírszerző szervezet, első főnöke, Kálik Antal 
tábornok három csoportba osztotta az informátorokat. Először is a bizalmi 
emberek, akik ingyen dolgoznak, hazafiúi buzgalomból. Aztán a megbízottak, 
akik általában külföldi lakosok, majd a hírszerzők, akik központi irányítással 
meghatározott feladatok elvégzésére kerülnek külföldre. Egy ilyen tiszt, mint 
Arányi volt, akkoriban két kategóriába is beillett. Bizalmi emberek a katonai 
attasék, a valamely okból hosszabban külföldön élő tisztek voltak elsősorban. De 
az is lehet, hogy Arányi éppen az Evidenzbüro biztatására vállalta el az állást. 

Nem tudta, hová vezet ez az okoskodás. Már kóválygott a feje a sok forgástól, 
inkább visszaült. Nem tetszett neki az utóbbi időben elharapódzott kémhisztéria, 
ám mégiscsak furcsának tartotta, hogy a két egykori pajtás itt találkozzon 
Bécsben, s pont akkor, amikor ilyen gyanús dolgok történnek. Lightome- t 
feltűnés nélkül követtetni kell. Feljegyezte magának, hogy tegye meg a szükséges 
lépéseket, s azt, hogy előbb azért kérje Deierl tanácsos jóváhagyását. Aztán újabb 
papirost vett elő. 

Ha eddig nem fájt volna a feje, hát most fájdul meg. A papíron egy besúgó 
jelentése állt, amelyet egyik nyomozója írt le tegnap este. A besúgó szerint a 
Vaszil banda bizonyosan Bécsben tartózkodik. Egyelőre lapulnak, de lehet, hogy 
valami komolyabb disznóságon törik a fejüket. A besúgó a banda két tagját is 
látta, magát Vaszilt, és Wundert is, az alvezérét. Mindketten a Szőlőfürthöz 
címzett borozóban ittak. Ketten voltak, nem ült az asztalukhoz senki. Később 
verekedés tört ki a kocsmában, de ők nem avatkoztak bele, csak ittak tovább nagy 
nyugodtan. Amikor távoztak, a besúgó nem merte követni őket. Keller meg tudta 
érteni. Bevert fejjel vagy elvágott torokkal nemigen veszi hasznát az ember a 
rendőrségtől kapott néhány koronának. 



Nem ismerte a kocsmát, de el tudta képzelni. Ugyanolyan lehet, mint a tucatnyi 
hasonló Bécs környékén: lebujok és vándorkocsmák, amelyek látogatói túlnyomó 
részénél nem az a fő cél, hogy szomjukat a szőlő levével olthassák. Ahogyan  egy 
cikkben olvasta, inkább az „itt leginkább burjánzó, s itt minden alkalommal 
előforduló „heccz", a „Grand-Ramasuri", aztán a vaskos „Urulk", a lármás beszéd 
és egyéb sokszor botrányos tréfa az a mágnes, amely e zajosabb mulatságra 
mindig készen álló népet a „karczos"- nak (melynek a bécsi ember „Ge- ebelte" és 
„Schmeckte" fajtáját ismeri)  ez ismeretes köreibe be-bevonja." 
Kelletnek tetszett a megfogalmazás, no meg az a kedélyes könnyedség, amellyel a 
szöveg írója egybemosta a bécsi köznép jellegzetes borozóját a bűntanyával. 
Mert, ahol Vaszil jól érzi magát, az bűntanya. Hány ilyen helyen megfordult! 
Vidám zene, amelyhez nyalka bérkocsisok és gömbölyű mosónők szolgáltatják a 
kíséretet, a drasztikusan népies nótákat művészileg begyakorolt fütyüléssel, 
csettingetéssel és jódlizással aláfestve. A pincérek kezében tucatszámra 
repkednek a vendégek feje fölött a teli poharak és kőkorsók, szédítő a zűrzavar. 
Kiabálás, gyereksírás, kacagás. S ebben a forgatagban tegnap Vaszil és Wunder. 
Szép kis páros. 

Személyesen nem találkozott velük, de a leírásukat ismerte, Vaszilról fotográfiát 
is látott. A fényképen pedig egy jóképű ifjút, csinos öltönyben, virággal a 
gomblyukában, lenyalt hajjal, rövid, hetyke bajusszal, s csípőre tett kézzel, 
valami iszonyúan pökhendi magabiztossággal, írástudatlan parasztgyerekből 
küzdötte fel magát rettegett bűnözővé, írni- olvasni nem tanult meg, de 
külsőségeiben igyekezett utánozni az úriembereket. Imádta a szép holmikat, de 
érzelmei fura módon jelentkeztek. Sokszor tört össze gyönyörű régi porcelánokat, 
hasogatott szét bútorokat dühében, mert nem tudta magával vinni őket. 

Ami Kellert ennél jobban érdekelte, az Vaszilnak egy másik jellemvonása volt. 
Vaszil egyszerűen közömbös volt az emberi élet iránt. Annyiból állt neki 
belenyomni a kést valakibe, vagy meghúzni a ravaszt, mint másfajta embernek 
cigarettára gyújtani. Bár állítólag ugyanilyen közömbös volt a saját sorsa iránt is. 
Halálmegvető bátorsága, amely miatt több ízben is az újságok címoldalára került, 
innen eredt. 

És Wunder? Róla mit tudok? — kutatott az emlékezetében Keller, és az agya, ez 
a kitűnő gépezet, már adta is a választ. 

Wunder hatalmas termetű, egykori hentes. Bivalyerős, kegyetlen ember, komoly 
ellenfél bárkinek, ha szemtől- szembe kiáll vele. De ez ritkán történik meg. A két 
gazfickónak jóval több esze van, mint gondolná az ember. Becsületérzés pedig, 
semmi bennük, így aztán mindig sikerül lesből támadniuk, úgy, hogy kellő 
számbeli fölényben legyenek. 

A Vaszil banda. Több ország rendőrsége retteg attól, hogy hozzájuk teszi át 
székhelyét. Keller kellemes kihívást érzett. Amikor Vaszil utoljára Bécset 
sarcolta, ő még teljesen kezdő volt, a szamárlétra legalsó fokain vesztegelt, szinte 
csak nézője maradt az eredménytelen hajszának. Most viszont az egyik irányítója 
lehet a vadászatnak. No, majd meglátjuk. A kocsmát természetesen figyeltetni 



kell, ahogyan több tucat másikat is. Nagyobb összeget kell ajánlani a besúgóknak, 
értesíteni kell a rendőröket, figyelmeztetni az ékszerészeket, bankokat. S mindezt 
úgy, hogy a nagyközönség ne sejtsen meg semmit, Vaszil ne tudhassa meg, hogy 
ittléte nem titok. 

És még valami, amit Keller most legalább olyan fontosnak tartott. Ne tudja meg 
Arányi sem. Nem volt kétséges előtte, hogy Arányi nyomozásának logikus 
állomása a Vaszil banda. Az nyilvánvaló volt, hogy sem Arányit, sem hírhedett 
segédjét nem rettenti vissza a Vaszil banda híre. Nem tudta, mire mennének 
egymással, de gyanította, hogy az eredmény vérfürdő lenne, s ez nem sok örömet 
szerezne főnökeinek. Engedélyt kell kérni Deierl tanácsostól, hogy növeljék 
Arányi őrizetét, és ha lehet, akadályozzák meg, hogy megtudja a hírt. 

Megnézte az óráját. Deierl ilyenkor még nincs az irodájában, ő már megteheti, 
hogy kialudja magát, tisztességesen megreggelizzen odahaza, és csak tíz óra 
tájban álljon meg a kocsija a rendőrkapitányság kapuja előtt. Még egy óra, 
gondolta türelmetlenül. Mintha számítana valamit is. 

Arányi elégedetten végigmérte a gazdagon megrakott tálcát. Meleg kávé és 
meleg tej, sült hús, kenyér, friss péksütemény szépen sárgálló vajjal, lekvár és 
még mi minden finomság, amennyit meg sem tud enni, csak sorra beléjük kóstol. 
Bőséges reggelit kért, és a Fehér Kereszt szállónak erről meg vannak a maga 
elképzelései. Óvatosan kocogtatva felnyitotta a lágytojást és elmosolyodott. 

Most, hogy elküldte a lányt, kezdte újra megkívánni. Ivott egy korty kávét, s 
mielőtt lenyelte, végiglötykölte az italt a szájpadlásán. Valljuk be, nem fiatal 
ember. Még mindig ifjúi vágyak hevítik, de nem sokszor egymás után. Tegnap 
éjjel nemegyszer inkább lett volna egyedül egy jó könyv társaságában. Máskor 
meg mit nem adna egy ilyen karcsú, fiatal testért! Felsóhajtott és Zogul ijedten 
nézett oda. Még szerencse, hogy ügyetlen volt a kicsi. Arra kenhet mindent, ami 
rosszul sikerült. A hús után nyúlt. Zogul az asztal túloldalán folytatta az evést. 
Előbb felhörpintett egy nyers tojást, majd megevett egy szál kolbászt kenyérrel, 
és felhörpintett egy pohár bort. Csak reggel ivott bort, a nap többi részében 
tartózkodott a szeszes italoktól. Arányinak fogalma sem volt, testőre-inasa hol 
töltötte az éjszakát. Talán egy padon, talán egy garniszállón, vagy az is lehet, 
hogy a szállóval szemben az utcán strázsált. Zogul utált evés közben beszélgetni. 
Arányinak azonban most nem volt kedve tiszteletben tartani ezt a bogarát. 

—  Szóval visszavitték a képet a Baumeister lakásába... — mondta. Zogul pedig 
csak bólintott. 

— Nem akarják, hogy feltűnjön Baumeister és Chiaselli kisasszony kapcsolata 
— vonta le a következtetést Arányi. — No nem azért, mert a nőt féltik, hiszen az 
eltűnt. Hanem akkor esetleg másra gondol a rendőrség, mint szeretnék. 

Zogul gondosan lenyelte, ami a szájában volt, ivott egy korty bort rá, ezután 
kérdezte csak. — Mire? 

—  Arra, hogy szegény jó Baumeister belekeveredett valami sötét ügybe. 
Kémhistóriába, vagy nemzetközi panamába, mit tudom én. A detektívek azért 
figyelték a házát, mert valami csirkefogó szerint Baumeisternek piszkos 



pénzügyei vannak. Na, sokra mentek vele, hogy figyelték! Szerintem pedig az a 
nő a nyitja mindennek. Nagyon is jóban lehettek Baumeisterrel, ha az egyik lovas 
képét nekiajándékozta. Majdnem biztos vagyok benne, hogy ő az a szépasszony, 
aki összeveszítette Friedrichet azzal a párbajhőssel, és ő lehetett az a nő is, aki a 
fölöttem lakó ficsúrral tárgyalt összebújva. 

— És akit megöltek akkor, amikor a tanár urat is megpróbálták tette hozzá 
Zogul. 

— Ez a nő áll az egész sötét ügy mögött — folytatta lelkesen Arányi. Áttért a 
vajas briósra, s olyan látható élvezettel harapott belé, mintha a szép Chiaselli 
kisasszony kerek válla lenne a kezében. 

— No és Güttler? Akit a Vaszil banda lőtt le Pesten? 
— Véletlen egybeesés — söpörte le a dolgot Arányi. — Vagy ki tudja, talán az a 
nő intézte ezt is. Megtehette. Utánanézünk, ne félj. De előbb más dolgunk van. — 
Lenyelte a maradékot, lesöpörte a morzsát háziköntöséről, s felállt. — Annak a 
Knisch-nek a segédje egy bizonyos Pichler nevű fiatalember volt. 

Az íróasztalhoz lépett, néhány sort írt egy névjegykártyára, aztán csengetett a 
hotelszolgáért. A levélét néhány pénzdarabbal együtt a kezébe nyomta, hogy 
küldjék el azonnal hordárral, aztán letelepedett, hogy Zogul megborotválja. — 
Azt írtam, hogy tízkor szeretném tiszteletemet tenni nála — mondta, mielőtt a hab 
a szájához ért volna. — És hozzátettem, hogy ha nem fogad minket, kénytelenek 
leszünk a rendőrséget zaklatni — kuncogott. Zogul jólnevelten vele nevetett. 
Pichler úrnak nem kell tudnia, hogy Arányi maga szokta megoldani a problémáit. 

Pichler természetesen fogadta őket. Nem mintha örült volna, inkább gyanakvás 
látszott keskeny arcán. De azért illő udvariassággal kínálta őket hellyel. Nem 
lehetett szegény ember. Kisebb villalakás, inas, a lakásban drága porcelánok, 
szőnyegek, képek. Gazdagon hímzett házikabát volt rajta, fekete, sűrű, hullámos 
haja hátra fésülve, kezét mellén összefonva állt előttük és nézett le rájuk. 

— Nos, mi az a fontos dolog, ami miatt fel kellett keresnie? — kérdezte. 
Vajon kik lehetnek a szülei? — gondolkodott Arányi. Csak annyit tudott 

Pichlerről, hogy diák és hogy Knisch legjobb barátja. 
—  Egy párbajról szeretnék érdeklődni önnél, amelynek segédként részese volt. 
—  Úgy. — Pichler levetette magát az Arányival szemben levő karszékbe, és 

keresztbe tette a lábát. 
Úgy, akarta rámondani Arányi, de inkább lenyelte, és nem szólt, csak a másikra 

függesztette tekintetét, és várt. Mintha utánozna valakit ez a fiú. Mintha nem 
lenne elég felnőtt ehhez a gazdagsághoz és önállósághoz, és ezzel igyekezne 
pótolni. De kit utánoz? 

—  Miért érdekli? — kérdezte végül Pichler. 
— Friedrich kapitány kedvelt tanítványom volt. 
Hallgattak. Arányi kényszeredetten folytatta. — Bizonyos körülmények, 

amelyeket inkább nem részleteznék, arra mutatnak, hogy a százados halálát 
kitervelt merénylet okozta, amelynek az ön barátja eszköze volt csupán, bár — 
megengedem — ő ezt valószínűleg nem tudta. 



— Kizárt dolog. 
—- Mit tud az esetről? 
— Tisztességes párbaj volt. Minden a szabályok szerint zajlott le. Segédek, 

orvos, kihívás, uraim, ahogyan a nagykönyvben meg van írva. 
— Ha jól tudom, a harc az első vérig tartott volna — nyelte le mérgét Arányi. 
— Jól tudja. 
— De a barátja megölte ellenfelét. 
— Igen? — A rekedtes hang felemelkedett. — Látták volna, hogyan támadt a 

kapitány úr a barátomra. Rögtön miszlikbe aprította volna, ha tudja. Az ám, csak 
nem volt elég hozzá a tudása, azért nem sikerült. Knisch csak védekezett, hogy az 
életét mentse, és közben véletlenül megszúrta. 

— liigen... Ezt mondták a rendőrségen is? 
— Ez az igazság. 
— Úgy tudom, Knisch úr jóval különb vívó volt Friedrich kapitánynál. 
— Friedrich úr katonatiszt volt. A kard volt a mestersége, karddal az oldalán járt. 

Senki nem tehet szemrehányást, nem mondhatják, hogy egy mestervívó védtelen 
embert kaszabolt le. 

Arányi sóhajtott. Nem akart belemélyedni ebbe a vitába, nem is igen tudott. Ha 
kifacsartan is, de az ifjú szavaiban volt némi igazság. 

— Min különböztek össze? 
Pichler elmosolyodott. — Nem hinném, hogy köze lehet a dolognak az ön 

összeesküvéséhez... Egy hölgy miatt, akinek a kapitány úr a becsületébe gázolt. 
— És a barátja természetesen elégtételt vett? — kérdezte gúnyosan Arányi. De a 

fiatalember nem érzékelte az iróniát. 
— Igen — felelte. 
—  No, és hogyan gázolt a hölgy becsületébe a kapitány? 
—  Ezt sajnos nem tudom. Nem voltam jelen, de ha ott lettem volna, lehet, hogy 

az illetőnek velem kellett volna megvívnia. 
.    — Úgy. És a hölgyet sem ismeri? 
—  Ilyet nem állítottam. Ismerem és tisztelem a hölgyet. 
—  Mi a neve? 
— Ezt nem mondhatom meg. 
Egy pillanatig farkasszemet néztek. Arányi valami reménytelen fáradtságot 

érzett. Egyre kevesebb ideje volt buta emberekre, egyre kevesebb türelme. Pichler 
pedig a legrosszabb fajta buta, az, aki tele van önbizalommal, aki meg van 
győződve arról, hogy minden amit tesz, helyes, s akit ráadásul rengeteg dolog 
erősít ebben a hitében. Pénz, társadalmi rang, vívótudás... Sóhajtott, és 
visszafojtotta mérgét. Semmi szüksége rá, hogy ez az ifjú krakéler párbajra 
kényszerítse. 

— Biztosíthatom, hogy kellő udvariassággal és diszkrécióval beszélnénk a 
hölggyel. Ha netán férjezett... 

— Mit képzel? — vágott közbe vörösen Pichler. 
— A hölgy nevét szeretném tudni — mondta halkan Arányi. 



— Nem tűröm az ilyen hangot. — Pichler felpattant. 
—  Bocsásson meg. 
Pichler egy pillanatig gondolkodott. Túl közel volt a lehetőség, hogy könnyű 

szívvel elszalassza. De úriember mégsem provokál valakit, aki éppen most kért 
elnézést. — Távozzon kérem — mondta végül. — Nincs több mondanivalóm az 
ön számára. 

Pichler a kijárathoz terelte őket. Arányi vette a kalapját, botját, biccentett és 
kilépett az ajtón. Mosolyra húzódott a szája, amikor az ajtó hirtelen becsukódott 
mögötte. Zogul belül maradt. 

— Maga is. Kifelé! — hallotta Pichler hangját, aztán egy tompa puffanást és egy 
nyögést. Zogul gyomronvágta, gondolta elégedetten. Helyes. Az ifjú krakéler jól 
forgathatja a kardot, de izma semmi, nem állhatja Zogul pörölycsapásszerű  
ütését.  Másfelől  a  gyomronvágás megalázó. Az ellenfél nem elájul, hanem 
összegörnyed tehetetlen fájdalmában, és ami szintén nem megvetendő szempont: 
nem tud segítségért kiáltani. 

—  Most pedig beszélgetünk, fiacskám — hallatszott bentről Zogul nyugodt, 
barátságos hangja. Újabb puffanások követték, s kisebb koppanások, ahogy 
valamely bútor a falnak ütődött. 

Arányi lassan kisétált az utcára. Megállt a kapu előtt, és ráérősen rágyújtott egy 
szivarra. Hűvös nap volt, a szél megragadta és megtépázta az édeskés 
szivarfüstöt. Nem kell soká várnom, gondolta Arányi. Egy ilyen Pichler nem 
ellenfél. Addig kemény, amíg ő az erősebb, és addig erős, ameddig ő szabja a 
feltételeket. Bátorsága butaság, hősiessége a képzelőtehetség hiánya. Párbajban a 
víg mulatságot látja, a kiállásban a pózt. A sebesültek jajszavát nem hallja, s ha 
hallaná, talán az is leperegne róla. Most kap egy kis ízelítőt az életből. 

Lassú, komótos léptekkel elment a sarokig, aztán megfordult. Egy férfi jött vele 
szembe, ismerős volt az arca. Megbiccentette kalapját, és az úr zavartan 
meghajolt. 

Talán el kéne utazni Párizsba, az után a Knisch után, morfondírozott Arányi. 
Vele is elbeszélgethetne Zogul. No meg el kellene utazni Pestre is, szegény 
Güttler ügyében. Ha még egyáltalán Pesten van az a banda. De tudta jól, nem 
utazik sehová, legfeljebb haza néhány nap múlva. Fogytán a pénze. Persze 
maradhatna sokáig szerényebb szálláson, szerényebben élve, de nem fűlt hozzá a 
foga. 

Amikor újra megfordult, Zogul megjelent a kapuban. A szemébe húzta kalapját, 
és ráérős léptekkel elindult gazdája felé. 

— Nos? — kérdezte türelmetlenül Arányi. 
—  A nőt Castaldi kisasszonynak hívják, de a leírás alapján igen hasonlít arra a 

bizonyos Chiaselli kisasszonyra. Hosszú, fekete haj, telt, mégis karcsú termet, 
nagy, csillogó szemek... elnevette magát. — Nem is abban hasonlít, amit mondott 
róla a fiatalember, hanem abban, ahogyan mondta. Az a fénylő szem, az a 
lelkesedés, szinte vallásos imádat. A szerencsétlen egy pillanatra még azt is 
elfelejtette, hogy közben épp... 



Elhallgatott és Arányi kajánul közbekérdezett. — Közben éppen mit csinált? 
Zogul rosszallóan nézett rá. Soha nem volt szokásuk a lényegtelen, és sokszor 

gusztustalan részletekkel traktálni egymást. Az ő dolga az volt, hogy tudjon meg 
mindent attól a kellemetlen ficsúrtól, amire a tanár úrnak szüksége van. A tanár 
úrnak pedig el kell fogadnia ezeket a tényeket, anélkül, hogy tudná, hány pofont 
kellett értük adnia. Vagy hogy védekezni próbált a hőscincér, valami felkapott 
piszkavassal hadonászott, így aztán egy ideig kötésben lesz a keze, semmi 
komoly, még jól is áll majd neki. A zajra bejött az inas is, neki elég volt két ütés, 
kérhet majd fizetésemelést fájdalomdíjul. 

—  Valami varázslat áradhat abból a nőből, hogy így megbolondítja a férfiakat 
— mondta gonoszul. — Ez a Knisch Pichler elmondása szerint vidám cimbora 
volt, igazi barát. Együtt ittak, együtt jártak a vöröslámpás házakba és a korzóra, az 
újboros pincékbe és a város környéki hegyekbe kirándulni. No, ennek egy 
csapásra vége szakadt, amikor Knisch megismerte azt a nőt. Egy ismerőse mutatta 
be, hogy mikor és hol, arról Pichlernek nincs tudomása. Csak arról, hogy Knisch 
egyszer sugárzó arccal jelent meg, és olyan lelkesen ecsetelte szíve hölgyének 
szépségét, hogy az egész társaság rögtön megirigyelte. Attól fogva alig látták a 
barátjukat. Minden idejét a hölggyel töltötte, amikor pedig az nem ért rá, otthon 
sóhajtozott. 

— Pichler nem is találkozott a nővel, 
—  De. Ritkán, de találkoztak. Azt mondja, ha nem a legjobb barátja udvarol a 

kisasszonynak, ő rögtön megkéri a kezét. 
— Beszédes lett az ifjú — morgott Arányi. 
— Akkor is együtt voltak, amikor Knisch provokálta Friedrichet. Színházban 

voltak, Lehár új operettjét nézték meg, a Tökéletes asszonyt. Azt mondja, 
csodálatos este volt. Castaldi kisasszony remek kedvében volt, elragadó és 
szórakoztató, lovagjai a mennyben érezték magukat. Aztán a kisasszony egyik 
pillanatról a másikra elkomorult, és a férfiak hosszas faggatózására sem árulta el, 
mi baja. 

—  Valamit mégis mondott — dünnyögte Arányi. Ahogy kényelmesen ballagtak 
a negyed kellemes utcáin, olyan jól el tudta képzelni a jelenetet. Az aggódó, 
szerelmes ifjak, s a titokzatos szépség, aki az ujja köré csavarta őket. Elejtett 
megjegyzések, hogy valaki üldözi, homályos célzások, amelyeket romantikus 
lelkek számára magyarázni sem kell. 

— Mondott — csikorgóit Zogul. Ez volt az egész vallatás legkeményebb része, a 
gavallér megmakacsolta magát, sőt, mintha élvezte volna a fájdalmat. — A nő 
megeskette, hogy soha nem mondják el senkinek — közölte, és Arányi 
közömbösen vállat vont. No persze, nem ő tartotta Pichler legkényesebb 
testrészéhez a kést, hogy kis darabonként vágja le, ha nem beszél. — A nő apja 
valami zaftos panamába keveredett, persze ártatlanul, amelyben százezrek tűntek 
el bizonyos hadiszállításoknál. A főbűnös, aki apja nyakán tartja a kötelet, a nő 
szerelmét kívánja. 

— Melyik regényből vették ezt az ostobaságot? 



Zogul nem válaszolt. Zogul nem olvasott kalandos regényeket. Elég kalandban 
volt része, hogy ne leljen örömet bennük, s mindezt nem izgalomként, hanem 
nyomo-rúságként élte meg. A kalandokból mentette ki a tudomány. Ebben hitt, ez 
volt a mindene. A tudományos munkák mániákus olvasója lett. Egyformán magas 
szinten volt dilettáns minden tudományban, s ha nem ilyen szemérmes és 
visszahúzódó, ő lehetett volna a felolvasások, előadások réme. Az, aki 
kellemetlen kérdéseket tesz föl, mintha csak meg volna írva számára, hol 
rejtőznek az előadó tudományágának fehér foltjai. Tanulmányozta az algebrát, a 
nyelveket, a történelmet, de ezek nemigen érdekelték. Annál inkább a vegytan, de 
leginkább természetesen a földrajz. Arányinak el kellett ismernie, hogy ebben 
jutott annyira, mint Arányinak nem egy tudós társa a Földrajzi Társaságban. 
Elmosolyodott a gondolatra, ám az önjelölt tudós hangja visszazökkentette a jelen 
problémához. 

— A nő persze nem volt hajlandó elárulni, ki az a férfi, hiába kérlelték. De 
amikor kifelé mentek a színházból, szembetalálkoztak Friedrichhel. A nő 
megtorpant, és úgy nézett a kapitányra, hogy az legalábbis, Pichlerék szerint — 
mindent elárult. 

— És Friedrich? 
—  Ugyanúgy meglepődött. Elsápadt, alig tudta összeszedni magát. De aztán 

meghajolt és azt mondta. „Látom, hogy a kedves édesapja betegsége már nem 
tölti el olyan súlyos aggodalommal, kisasszony." 

Arányi a fejét csóválva elnevette magát. Milyen primitív is ez a melodráma, 
amely egy kitűnő tanítványa halálát okozta. Milyen átlátszó, milyen egyszerű és 
mégis milyen halálosan hatékony! Tehetetlenségében nevetett, a visszafojtott 
feszültség tört fel így belőle. 

—  Világos — közölte Zogullal. —- A nő behálózta szegény Friedrichet is, aztán 
hirtelen eltűnt előle, mondván, hogy haza kell utaznia, mert az édesapja súlyosan 
megbetegedett. Aztán jön a jól előkészített találkozás a Burgtheaterben. 

Zogul nem zavartatta magát a közbeszólástól. — Knisch a kapitány elé állt, 
közölte, hogy szégyellje magát és felszólította, hogy tartsa távol magát a hölgytől. 
A kapitány természetesen kikérte magának ezt a hangot, mire Knisch azt felelte, 
hogy egy ilyen alak, mint a kapitány kutyakorbácsot érdemelne. Mire Friedrich 
képen törölte. — Sötét arcán szétáradt a gúnyos vigyor, öregebbnek, bölcsebbnek, 
emberibbnek látszott hirtelen. — Persze, csak udvariasan, kesztyűvel, nehogy 
baja essen a fiatalúr fogazatának. 

— Majd lesz baja a te fogazatodnak — morogta Arányi. Zogul még ennyi év 
után is fel tudta bosszantani azzal, ahogyan gúnyt űzött egynémely társasági 
szokásból. Külsőleg igazi úriember lett, elsajátította a kellő viselkedést, és 
valóban mindenütt nyugodtan meg lehet jelenni vele. Ám ki-kitör belőle a 
bárdolatlan tuskó. Nem érti meg, nem képes felfogni azzal a rengeteg 
tudománnyal pallérozott eszével, hogy ez a pofon a kesztyűvel — jelkép. Nem az 
a célja, hogy fájjon, hanem az, hogy megalázzon, hogy a társaság előtt arcul ütött 
elveszítse becsületét. Nem. Zogul ezt, ha fel is fogja, azt mondja rá, hogy attól 



még megüthetnék rendesen is. Miért nem lehet úgy megalázni valakit, hogy 
közben elöntse a vér a képét? 

Zogul meg úgy tett, mint aki nem hallja a közbeszólást. — Knisch másnap 
elküldte a segédeit Friedrichhez. Pichler volt az egyikük. Első vérig tartó 
összecsapásban egyeztek meg. A többit már tudja. 

— Csak sejtem. Az a nő még a párbaj előtt megkereshette Friedrichhet. és 
elmondhatott neki valami hasonló hajmeresztő és szívszorító történetet, mint 
Knisch- nek. Azért hazudott, mert szégyellte az igazságot, hogy Knisch a 
markában tartja. — Megcsóválta a fejét. — És az a szerencsétlen elhitte minden 
szavát, így kellett lennie. Más nem indokolja, miért vagdalkozott olyan veszettül, 
miért akarta mindenáron Knisch vesztét. 

Zogul megtorpant egy kávéház előtt. A kis teraszon mindössze egyetlen szabad 
asztal volt, az is egészen a járda szélén, alig egy méternyire a sűrűsödő 
forgalomtól. Harmadrangú kis kávéház volt, nem az a fajta, ahol kényelmesen 
megpihen az úriember, és nem is az, amelyet jó főztje, vagy csinos háziasszonya 
miatt egyforma lelkesedéssel látogat minden néposztály. 

Zogul a szabad asztal felé vette az utat. Épp egy automobil kanyargóit 
nehézkesen a járókelők között, szinte mozdulni sem tudott, két utcagyerek 
egészen hozzásimulva kukucskált be az ablakon. Arányi követte társát, és 
csodálkozva leült. Sötét frakkos pincér jelent meg, a zakó fényesre kopott, a férfi 
keze bütykös volt. mintha durva kétkezi munkát végezne. 

Kávét rendeltek süteménnyel. Arányi ugyan megéhezett egy kispörköltre is, de 
nem merte ismeretlen helyen megkockáztatni. Lehet, hogy tévedett. A kávé jó 
volt, jobb, mint amit elegáns szállodájában adtak, a sütemény fölséges. 

—  Mi a fene — motyogta. — Ismered ezt a helyet? 
Zogul lassan, megfontolva lenyelte a falatot, leöblítette a kapucinerrel. — Nem. 

Valamint azt az urat sem ismerem, aki követ minket. 
Arányi öreg volt már ahhoz, hogy forgolódni kezdjen. A szeme se rebbent, csak 

a pincérnek intett, hogy még egy adagot kér. Biztos? — csak ezt akarta kérdezni, 
de erről is letett. Persze, hogy biztos. Mióta? — kérdezte inkább. 

—  Nem tudom. Abban sem vagyok biztos, hogy egyedül van. 
— Hát kövessen — közölte nyugodtan Arányi. 
Zogul nem így gondolta. Komótosan felállt, és besétált a kávéházba. Arányi 

ismerte a gondolatmenetét, hogy is ne ismerte volna, ő tanította. Megkérdezi a 
pincértói, van- e hátsó kijárat. Ha igen, odacsúsztat néhány koronát és kimegy. 
Követőjük a teraszt figyeli, ahol Arányi épp jóízűen falatozik. A folytatás már 
temperamentum és jószerencse kérdése. 

Nem volt hátsó kijárat. Zogul visszaült, gondosan felhúzta nadrágját a térdén. — 
Az üveg mögül szemügyre vettem a fickót — mondta. Belső zsebéből előhúzta 
tárcáját, és úgy válogatott a szivarok között, mintha előbb vagy utóbb nem szívná 
el valamennyit és nem volna oly mindegy. — Úriember formája van. De úgy 
tűnik, van még valaki, aki meg őt próbálja észrevétlenül figyelni. 



—  Képzelődsz — mondta Arányi vidáman. — Ez Bécs. — Tudta persze, hogy 
nincs igaza. Bécsben ölték meg Baumeistert, csalták tőrbe Friedrichet, kíséreltek 
meg merényletet ellene is. Intett, hogy fizet. A pincér ott termett, és elégedett 
vigyorral seperte be a jókora borravalót. 

Kimentek az utcára és megálltak. Arányi az órájára nézett. — Az angollal 
ebédelek a Griechenbeiselben. Oda gyere három órára. 

Zogul bólintott és sarkon fordult. Jól ismerte ezt a görög negyedben lévő 
vendéglőt boltíves szobáival, erkélyeivel. Tudta, hogy egy darabka ottfelejtett 
középkor, hogy járt ott Beethowen, Mozart, Schubert, Bramhms és Strauss is, 
Habsburg főhercegek is látogatják. Arányinak való hely, neki a híres nevek a 
legkeserűbb falatot is megédesítenék. Nyugodt, hosszú léptekkel hasított 
magának utat a járdán, mint aki valamely fontos, de mégsem halaszthatatlan 
dolgára igyekszik. Arányi tudta, hogy a következő sarkon balra fog fordulni, hogy 
egy háztömbbel odébb egy irányban haladjon vele. Rövid idő alatt 
megbizonyosodik arról, követik- e, vagy mindkét kísérőjük Arányi nyomában 
maradt. Ha követik, újra elkanyarodik és mindkettőjük egyenként lerázza a maga 
emberét. He nem törődnek vele, kis idő múlva visszakanyarodik Arányi 
nyomába, és a követők mögé sorakozik. Arányit határozottan mulattatta a 
gondolat, hogy egyre többen osonnak a nyomában, végül tán vagy százan 
lopakodnak Bécs utcáin feltűnés nélkül és ácsorognak kisebb tömegként a 
Grichenbeisel előtt. Na persze addig lerázza őket. 

Itt nem volt elemében. Mindent tudott arról, hogyan viselkedjen hasonló esetben 
hegyen- völgyön, erdőben. Tudta, hogyan használjon fedezékül sziklákat, fákat, 
hogyan tűnjön el szem elől váratlanul és bukkanjon elő a semmiből, mikor 
érdemes fölfelé haladni s mikor lefelé igyekezni. A város más volt. Nem 
katonának, inkább rendőrnek való. Hogyan ismerje föl követőjét a sok ember 
közt, aki itt tolong, igyekszik, lófrál, a nőket gusztálja, kirakatok előtt 
bámészkodik? 

Előhúzott két koronát és elkapott egy tizenéves suhancot. 
— Fiacskám, hol találok itt egy átjáróházat? 
A srác szeme a pénzre tapadt. Ijedt volt az arca, kétségbeesetten gondolkodott, 

ha nem jut eszébe egy sem, az tragédia. — Odavezessem? — kérdezte végül. 
— Elég ha megmutatod — mosolygott rá jóságosán. Sokszor a  legósdibb  

trükkök válnak be  legjobban. Annyit hirdette ezt az elvet diákjainak, miért ne 
használná ő maga. Persze a maga módján, kicsit feldíszítve. 

Közben a kölyök magyarázott. Széles mozdulatokkal mutatta merre, hányadik 
sarok, hányadik ház. Arányi elégedett volt vele. Kezébe nyomta a pénzt és lassan 
elindult arrafelé. Komótosan ment. Olyan kevéssé sietve, amennyire csak feltűnés 
nélkül lehetett. Megállt a homlokát megtörölni, egy csinosan öltözött és kacér 
mosolyú lányt megbámulni, két beszélgető polgárt kikerülni. Legyen elég ideje 
annak, aki követi, hogy elkapja a fiút, némi aprót dugjon a tenyerébe és 
megtudakolja, mit kérdezett az az úr az előbb, a gyerek meg boldog, hogy mennyi 
pénzt keres ma. Csak közölje velük, hogy az úr azt kérdezte, merre van a 



legközelebbi átjáróház! Egyébként három sarknyira volt, olyan mellékutcában, 
amelynek nevét Arányi még életében nem hallotta, pedig jó néhány évig élt 
Bécsben. Könnyen megismerte, a kölyök jó leírást adott róla. Szélesebb kapu 
mint a többi, az oldalán kutya méretű kőoroszlánok, szemben fűszeres. 

Nem nézett hátra, céltudatosan belépett a kapun. Hirtelen megcsapta a hideg. 
Hosszú, boltozatos kapualjban állt, amely napot nem látott soha, a nap odébb egy 
apró udvar kis négyszögén virított, amely után ismét hosszú, alagútszerű kapualj 
következett. Kétoldalt ajtók nyíltak, távolabb egy vénasszony üldögélt az udvar 
szélén a nap felé fordítva ráncos arcát. Kötés volt az ölében, egyike azoknak a 
soha be nem fejezett, örökösen készülő sálaknak, pulóvereknek, amelyek 
hozzánőnek az ilyen vénasszonyokhoz. Arányi, aki korát tekintve nem sokkal 
lehetett fiatalabb annál, akit vénasszonynak elkönyvelt, csendesen káromkodott 
magában. Gyorsan behúzódott a sarokba, ahol a legsűrűbb volt az árnyék, 
megmarkolta botját és várt. 

Kisvártatva felhangzottak a léptek. Sietős, a kapu előtt mégis elbizonytalanodó 
léptek. Kinyílt a kapu, s Arányi megmerevedett. Fiatal, jól öltözött, intelligens 
arcú férfi lépett be. Hunyorított, ahogy a kinti fény után a homályba ért. Megakadt 
a szeme a vénasszonyon, aki ránézett olyan üres tekintettel, mint a pénztárcája 
lehetett. Aztán felfedezte az udvar mögött nyíló újabb hosszú kapualjat és annak 
végén a megcsillanó napvilágot. Morgott valamit és arra indult. Arányi 
elmosolyodott. Nem mozdult. Zogul két követőről beszélt. Lássuk a másikat is. 

A másik nem jött. Zogul tévedett volna, vagy lemaradt valahol? Arányi előlépett 
a sarokból, érezte, hogy valami ragadós tapad a cipőjére. Utálkozva dörzsölte a 
talpát a kőhöz. Egy ajtó résnyire kinyílt, gyanakvó szemek méregették. 
Keményen visszanézett, közben megbiccentette a kalapját. Az ajtó becsukódott. 
Továbbment, csaknem futott a kijárat felé. Csak akkor lassított, amikor a kapuhoz 
ért, s úgy lépett ki az utcára, mint aki időmilliomos és nézelődésben leli örömét. 
Először balra pillantott, erre látta eltűnni a fiatalembert. Nem látta sehol, de 
mielőtt utána eredt volna, biztonság kedvéért megfordult. Megdermedt. Jól 
öltözött fiatal férfi jött vele szembe. Közönséges arca éles ellentétben volt 
ruházatával. Világos, krémszínű öltöny, s kelleténél élénkebb nyakkendő, hetyke 
kalap, sétapálca, alkalmas arra is, hogy valakit derekasan fejbekólintsanak vele. 
Emlékezett, hol látta ezt az arcot: Baumeister háza előtt, amikor tanácstalanul 
megállt s valaki gúnyosan megszólította, közölvén, merre a villamos. 

Megdermedett a férfi is, egy pillanatra mintha tanácstalannak látszott volna, 
aztán újra megjelent széles arcán a jellegzetes gúnyoros vigyor. Botja végével 
megbökte kalapját, és elhaladt Arányi mellett. Arányi utánanézett. A férfi 
befordult egy sarkon, és eltűnt a szeme elől. Nem követte. Tudta, hogy 
reménytelen, sebes távgyaloglásban már nem veheti fel a versenyt egy ifjúval. 
Fölösleges is. Akárki legyen is, majd felbukkan megint. Mint a légy, kering 
körülötte, s egyre óvatlanabbul, egyre közelebb. Hát majd egyszer elég közel ül le 
a légy tisztálkodni, s akkor jöhet a légycsapó... 



Elindult visszafelé, hogy Zogullal találkozzon. Közben előhúzta zsebéből óráját, 
felkattintotta fedelét, és megnézte az időt. Jó lesz igyekeznie. Még egy órája van a 
Lightorne- nal való találkozásig. Lightorne- ról eszébe jutott az éjszaka és 
elmosolyodott. Ahogy teltek az órák, egyre jobb érzéssel gondolt a kis kalandra, 
és egyre hálásabb volt az angolnak. Istenem, a régi szép idők! 
 
Negyedik fejezet 
 

— A régi szép idők. — Lightorne Arányira mosolygott, és ajkához emelte a 
poharat. Épp hogy belekortyolt, amikor visszatette az asztalra, talán csak egy 
ujjnyi hiányzott a bíborvörös italból. 

Arányi is megemelte poharát. Kicsit kesernyés volt a mosolya. Neki igazából 
nem voltak olyan szépek azok az évek. Lightorne- nak persze könnyű volt, rá rang 
és vagyon várt. Arányi viszont azért vállalta, hogy sutba dobja a tudományos 
munkáját és a katonai pályát, és kecskepiszkos török falvakban vasutat építsen, 
mert pénzre volt szüksége. És részint azért vállalta el a Nyilvántartó Iroda 
megbízását is, hogy ha már ott van... Elnyomott egy sóhajt. Ahogy múlnak az 
évek, mégis egyre jobb érzéssel gondol vissza arra az időre. Fiatalabb volt, 
erősebb. Mi vár még rá az életben? 

— Milyen volt a kis Josephine? — kérdezte Lightorne, arcán azzal a kaján 
vigyorral. 

— Jó — hazudta Arányi. 
—  Az ég vezérelte az utamba tegnap — magyarázta Lightorne. Még ki se 

nyitotta a szépen bekötött étlapot. Távolról a pincérek tapintatosan lesték, mikor 
int feléjük, de eszébe sem volt. — Éppen azon törtem a fejem, hogyan tudom 
leválasztani az én kis bűbájomat a barátnőjéről, amikor megpillantottam magát. 
— Felnyerített, néhány asztaltól döbbenten pillantottak feléjük. Kis török 
kuplerájban hallotta Arányi először ezt a döbbenetes, váratlan nevetést, a 
szomszéd szobából harsogott, és pont a legrosszabb pillanatban. Lightorne 
különben csendes és szerény volt. A legtöbben sokáig szegény mérnöknek hitték, 
Arányi csak egy véletlen félmondatból tudta meg egy este, hogy Lightorne- ra 
felsőházi tagság vár. Szerette az utazást, a nőket, a kalandot. A veszélyt nem, de 
nem is rettentett vissza tőle. No és, ami Arányi szemében még többet számított, 
kitűnő szakember volt. 

Lightorne témát váltott. Elmesélte, hogy néhány hete érkezett Bécsbe, kipihenni 
a brit vidéki semmittevés fáradalmait. Gratulált Arányi cikkéhez, melyet a német 
földrajzi lapban publikált, megemlített néhány régi közös ismerőst, akik Arányit 
nemigen érdekelték. Aztán mindketten az étlapba mélyedtek. Rövid időre. 
Lightorne nem volt ínyenc, mondhatni mindent megevett, amit csak eléraktak, 
ameddig rendesen tálalták. Arányi gyomra pedig csak az erősen fűszeres, nehéz 
ételeket szerette, amilyenekre itt úgysem számíthat. Mellettük termettek a 
pincérek, töltöttek, sürögtek- forogtak, s a főúr úgy hallgatta rendelésüket, mint a 



kinyilatkoztatást. Aztán végre elvonultak, tapintatosan visszahúzódva a falak 
mellé. 

Míg ettek, Lightorne szórakoztatta Arányit. Arányi nem szívesen beszélt evés 
közben, túlságosan lefoglalta, hogy örömét lelje az ételben. Gondosan válogatta, 
melyik falatot tegye előbb a szájába és hagyta, hogy lassan olvadjanak szét az 
ízek. Lightorne viszont az étkezést láthatóan kitűnő alkalomnak tekintette, hogy 
úgy társaloghasson valakivel, hogy az, nem szakítja félbe. Elmesélte a kalandját 
egy maláj hercegnővel. Az ügyből diplomáciai bonyodalom lett, majdnem a 
karrierjébe került. — Fiatal voltam és szerelmes — mondta megbocsátó 
mosollyal. A történet érdekes volt. Arányi részletekben már hallotta pletyka 
formájában, az építkezésen a bennfentesek mind tudni vélték, hogy Lightorne 
Malájföldön megszöktetett egy hercegnőt és párbajban megölte a férjét. 
Lightorne szerint a nő, akit hónapokkal előbb környékezett meg egy jól lefizetett 
vénasszony útján, maga kereste őt meg. Egy este megjelent néhány holmijával és 
két szolgálójával Lightorne szállásán, és ott maradt. Párbaj nem volt. Csak 
botrány. Lightorne- t magához rendelte a kormányzó és „tanácsolta", hogy vessen 
véget ennek a viszonynak. Az asszonyt kiközösítették a malájok, ha végigment az 
utcán, elfordultak, és volt, aki fenyegető megjegyzéseket tett. Nem törődtek 
egyikkel sem. Bezárkóztak abba a kis házba, amelyet Lightorne fillérekért 
kibérelt, és szerették egymást. Igaz, közben a töltött pisztoly oda volt készítve az 
éjjeliszekrényre. 

— És mi lett az eset vége? — kérdezte Arányi, némi szünetet tartva a 
falatozásban. A pletyka szerint Lightorne lelőtte a férjet és elmenekült a család 
bosszúja elől. Egy ladik mélyére rejtőzve egy viharos éjszakán. 

Lightorne vállat vont. — Az asszony teherbe esett, én pedig megbetegedtem. 
Alig voltam eszméletemnél. Csak hánykolódtam az ágyon, azt sem tudtam, mi 
történik velem. 

— És mi történt? 
— Valaki értesítette a kormányzót az állapotomról. A kormányzó apám barátja 

volt. Azonnal a palotájába vitetett, és értesítette apámat. Még most sem tudom, 
hogyan csinálták, sebességi rekordot dönthettek meg, de mire jobban lettem, 
apám az ágyamnál állt. Igaz, sokáig feküdtem lázasan. Aztán apám felrakott az 
első hajóra, és hazavitt. Leszereltem, és civil foglalkozás után néztem. 

És mi történt a hölggyel? — kérdezte Arányi. Lightorne elkomorodott. — Látja, 
ezért nem beszélek szinte soha erről. Nem tudom. Fogalmam sincs. 

— És a gyerek? Van egy gyereke Malájföldön, nem? Róla sem tud? 
— Nem — sóhajtott és aztán váratlanul, hogy Arányi összerezzent, újra 

felharsant a nevetése. — Ha rám hasonlít, biztosan megállta a helyét. De 
beszéljünk inkább magáról, öreg cimbora. Csak nem háború lesz megint a 
Balkánon, hogy Bécsben van? 

Arányi megdermedt. Igaz, hogy az utóbbi években többször is felhívták Bécsbe, 
hogy mint elemző segítse a vezérkar munkáját, s tény, hogy a két balkáni háborút 



is ezzel töltötte. De honnan tud erről az angol? Vagy csak találgat, netán viccel a 
maga érthetetlen, néha csak saját maga számára érthető humorával? 

— A Balkánon mindig háború készül, vagy éppen folyik — mondta óvatosan. 
Lightorne azzal a félmosollyal nézett rá, amit Arányi úgy irigyelt tőle annak 

idején. Mintha keresztüllátna rajtad, mintha mosolyogna hibáidon és 
tévedéseiden, s megbocsátaná őket. Arányi zavarba jött, ugyanúgy, ahogy 
zavarba jöttek ettől a bagdadi árusok és a német mérnökök egyaránt. 

— Előfordult, hogy néha kikérik a tanácsomat — közölte zavartan. Villájával a 
süteménybe bökött, mintha azon akarná levezetni mérgét. 

— Nyilván nagyon bölcsen teszik — vélte Lightorne. Ő csak piszkálta az 
édességet, mintha pusztán azért enné, mert szívességet akar tenni vele. A kávéba 
is csak belekortyolt. Inkább a konyakospoharat húzta közelebb magához. — Azt 
írják egyes lapok, hogy igencsak veszélyes a helyzet. Ha még egy háború kitör a 
Balkánon, ez már belesodorhatja Európa hatalmait is. 

Arányi vállat vont. Hát már megint? Itt is? Nem elég neki odahaza, hogy a 
nyakára járnak és bele akarják rángatni a politizálgatásba? Meghívják ebédre, 
meghívják vacsorára, aztán a konyaknál vagy a második üveg bor után csak 
előszedik az addig gondosan félretett kérdéseket. Az úristen a megmondhatója, 
mit képzelnek ezek róla. Megfordul a vezérkarban, de nem részese a döntéseknek. 
A magasrangú politikusokat nem ismeri, a császár még soha nem fogadta 
kihallgatáson, pedig nála érdemtelenebbeket nem is egyszer fogadott. Az ő dolga 
az, hogy elemezze a hadmozdulatokat. Melyik csapattest milyen úton, milyen 
akadályok és tereptárgyak között juthat el valahová, mi a legjobb bekerítési, 
támadási, és védekezési lehetőség az adott terepen? Részt venne a tervek 
kidolgozásában is, ha ne adj isten háború volna. Ezeket meg úgy sem mondja el 
senkinek, tehát kár is kérdezni. 

—  Ne értse félre a kíváncsiságomat. De tudja, valamivel igazolnom kell hosszas 
távollétemet. — Ismét fel- nyerített, de Arányi most az egyszer erőltetettnek 
érezte. — Sokak szerint William Lightorne megengedhette magának, hogy poros 
török falvakban vasutat építsen. De egy Sir William Lightorne, Lightorne earlje, 
nem mulathat kedvére Bécsben. Otthon a helye. Sajnos így gondolják ezt 
némelyek az udvarnál is. Ezért inkább azt mondom, csak azért időzöm olyan 
hosszan Bécsben, hogy megismerkedjem a Monarchia háborús felkészülésével. 

Arányi dermedten ült. Mit képzel róla ez az ember? Hogy megvehető? Egy 
kéjnővel, egy ebéddel, vagy akár készpénzzel is? Ha igen, hát nem is párbajozik 
vele, hanem a botjával veri végig a görög negyed utcáin. 

— Mondtam, hogy ne értse félre. Soha nem adnám a fejem kémkedésre, még a 
gondolat is sértő a számomra. 

Arányi ismert személyesen vagy hírből jó néhány arisztokratát, aki nem érezte 
méltóságán alulinak, hogy országa javára kémkedésre adja a fejét. Mindenki 
tudja, hogy a katonai attasék milyen áldozatkész munkát folytatnak ezen a téren. 
Lovag Theommel vezérkari alezredes Montenegróból, ahol katonai attasé volt 
Oroszországba utazott nyelvet tanulni... s közben adatokat gyűjteni. 



— Ha akarja, úri becsületszavamat adom — mondta Lightorne. Komoly, sőt, 
komor volt az arca. 

Arányi bólintott. 
—  Becsületemre mondom, hogy nem érdekelnek az Osztrák- Magyar 

Monarchia katonai titkai, erődítményei, felvonulási tervei, s hogy nem kémkedem 
ilyenek után. 

Mindketten megkönnyebbülten sóhajtottak. Megemelték a konyakospoharat és 
egymás felé hajolva összekoccintották. 

— A magánvéleménye érdekel, öregem — közölte ismét társalgási hangnemre 
váltva Lightorne. — Arról, lesz- e háború, vagy sem. 

Arányi csak egy pillanatig gondolkodott. Lightorne értelmes, tanult, világot 
látott ember. — Lesz — felelte. — Mindig is lesz. Csak az a kérdés, hogy mikor 
tör ki, és hol. 

— Mintha nem érdekelné — jegyezte meg az angol. 
— Katona vagyok. Vagy legalábbis voltam. És öregember. De ha úgy érti, lesz- 

e újabb háború a Balkánon, és csatlakoznak- e az európai hatalmak, akkor, már 
nem vagyok olyan biztos a dologban. A Balkán izgága országai most nem tudnak 
újra egymás torkának esni. A török halott oroszlán, már belerúgni sem érdemes. A 
Monarchia pedig túl nagy falat nekik, beletörne a foguk, és ezt tudják ők is. 

— Még Oroszországgal a hátuk mögött is? 
— Még úgy is. A krími háború és az orosz— japán háború megmutatta, mit ér 

Oroszország. — Legyintett. — Különben is, annyi remek alkalmat elmulasztott 
mindkét fél eddig, hogy háborút kezdjen... 

— Mások csinálták a politikát kedves barátom — mosolygott Lightorne 
kesernyésen. 

— Ehhez nem értek. Tudom, hogy Bismarck nagy államférfi volt, de hogy az 
utóda milyen... eh, hát nem mindegy? Maga is tudja, hogy Németország előbb- 
utóbb megmérkőzik még magukkal is. 

Lightome, mintha nem is érdekelné ez az eshetőség, a szivartárcájában 
válogatott. Aztán mintegy mellékesen válaszolt. — Ha elment a józan eszük, 
megpróbálhatják. 

Együtt indultak kifelé, s az utcán egy biccentéssel elváltak. Arányi afelé a 
konflis felé indult, amelyből Zogul pattant ki az ajtót kitárva előtte, Lightorne 
pedig gyalog indult el, hosszú léptekkel, kicsit görnyedten valahová, nem 
hivatalos információt, vagy talán nőt szerezni. 

Keller egy pillanatra megállt a kocsma bejáratánál, mielőtt becsukta maga 
mögött az ajtót. Rosszabbat várt. Több füstöt, nagyobb zajt. Nem volt üres asztal, 
de néni is bánta, jobban feltűnne magányosan. Leült egy zajos és vidám társaság 
mellé egy hosszú asztalhoz, és bort meg kolbászt rendelt. A barátság kedvéért 
rendelt az asztaltársainak is. Zajosan ünnepelték, maguk közé ragadták és mire 
észbekapott, vaskos női húsok és kemény férfikönyökök közt szorongott. 
Megpróbált jó képet vágni. Vaszilt és társait nem látta a teremben. Ivott és együtt 
nótázott a többiekkel. A második üvegnél kezdte jól érezni magát. Akármilyen 



távol állt is tőle az ilyesféle mulatozás, most magával ragadta. Mit szólnának a 
kollégái, ha tudnák, hogy idejött Vaszil után? Kinevetnék. Azért, mert Vaszil 
egyszer itt ivott, nem kell másodszor is idejönnie. Vagy komolyan vennék a 
dolgot? Miért kellett egyedül jönnie, gondolnák magukban. Csak gondolnák, 
kérdezni nem mernék. 

Puha kezet érzett a combján és oldalra hajtotta a fejét a vastag húsok felé. Miért 
ne? Az ő keze is elindult az asztal fedezékében, nem mintha bárki is törődött 
volna itt azzal, ki hol tapogatja meg a szomszédját. 

A nő idősebb volt nála és súlyban is vagy a kétszerese. Nem álmai asszonya, de 
ebben a vidám, borpatakos, dalos őrületben felszította a vágyát. 

Ivott. Kicsit megszédült, megrázta a fejét. S hirtelen úgy érezte kijózanodik. A 
sarokban két férfi üldögélt csendesen. Nem tudta, mikor jöttek. Megesküdött 
volna, hogy nem voltak itt, amikor megérkezett, de hiszen megesküdött volna arra 
is, hogy nem jöttek be az utóbbi egy órában. Mikor tévedett? Talán végig itt 
voltak, szerényen és észrevétlenül, olyan természetesen mint a fogas, vagy a 
faragott asztalok. Elnyomott egy káromkodást. A combján matató kéz hirtelen 
idegesítette, legszívesebben rácsapott volna. 

Az egyik Vaszil, semmi kétség. Megismerte, bár személyesen még sohasem 
látta. Az a kegyetlen, jóképű arc, a csillogó, pomádés haj, a bajusz, amely 
megpróbálta férfiasabbá tenni az ábrázatot! Nem volt ijesztő látvány, Kellernek 
mégis végigfutott egy pillanatra a hátán a hideg. Talán mégsem kellett volna 
egyedül jönnie. Aztán elhessegette a félelmet. Biztonságban van. 

Vaszil talán megérezte, hogy figyelik, fölemelte a szemét az asztalkendő 
kockáiról és tekintetük egy pillanatra találkozott. Aztán Keller elbújt a pohara 
mögé, majd szomszédnője vállába temette arcát. 

Mire kiszabadult, Vaszil már nem törődött vele. Keller most a társát vette 
szemügyre. 

Fiatal volt, de ráncos, koravén arcú. Ruhája jó anyagból készült a legújabb divat 
szerint, hogy viselője igazi úriembernek hasson. Gonosz, közönséges fickónak 
nézett ki, aki nem riad vissza az erőszaktól. Felnézett ő is, de csak futó pillantást 
vetett Kellerre, aztán nem törődött vele tovább. Keller megnyugodott. Hogy a 
fenébe szúrnák ki ennyi ember között? Átkarolta a duci leányzó vállát és 
érzelmes, pajkos dalt énekelt a többiekkel, miközben szemét a baljós páron 
tartotta. 

Annyira ellazult, hogy szinte nem is kapcsolt, amikor Vaszil és társa 
szedelőzködött. Mire észbekapott, már az ajtónál jártak, és mire kibontakozott az 
ölelő karokból, fölkászálódott a lócáról és pénzt halászott elő a zsebéből, már kint 
is voltak. Futott utánuk. Meleg volt az este, mégis szinte fejbecsapta a friss levegő 
a benti füstös, zajos, fülledt forróság után. Megtámaszkodott. Nem látta Vaszilt és 
társát, csak mintha a sarkon tűnt volna éppen el egy árnyék. Arra indult. 
Megpróbált lábujjhegyen futni, hogy vasalt, bőrtalpú cipője ne üssön túl nagy zajt 
a kövezeten, de még így, félig részegen is érezte, hogy nem igazán sikerült. 



Megcsúszott a lába, ahogy a sarokhoz érve hirtelen lassított és befordult. 
Elveszítette az egyensúlyát. Ez volt a szerencséje. 

Hatalmas ütés érte a vállát. Felüvöltött a fájdalomtól, és oldalt vetette magát. A 
jobb kezét nem tudta megmozdítani, de a balt felkapta a feje fölé. A keze a fejéhez 
csapódott a következő ütéstől. Nem is csillagokat látott, hanem inkább 
tűzijátékot, piros, sárga, kék, zöld villanásokat, összeesett, de nem vesztette el az 
eszméletét, sőt, az agya még mintha ki is tisztult volna. Tudta, hogy lóvá tették, 
hogy Vaszil figyelmeztette társát, valaki figyeli őket, s hogy valamiért 
veszélyesnek találták. Talán a társ tudta, hogy rendőr. Talán nem, csak ennyire 
elővigyázatosak. Tudta azt is, hogy tehetetlen, hogy itt kell végeznie ebben a 
külvárosi utcában. Nem érzett önsajnálatot egy cseppet sem, csak haragot. 

Aztán lépteket hallott, részeg kiabálást, kacarászást. — Hol vagy cimbora? Hová 
szöktél? — Érzett egy rúgást a bordájában, aztán a kiabálás közelebb ért, és futó 
léptek távolodtak. Megmenekült. Behunyta a szemét és érezte, hogy egy 
könnycsepp jelenik meg a szeme sarkában. 

Arányi ismét mulatni ment, és legszigorúbban megtiltotta Zogulnak, hogy vele 
tartson. Bármennyire nem tetszett is ez Zogulnak, engedelmeskednie kellett. 
Baráti a kapcsolatuk, de mégis Arányi az úr a házban, ő a főnök. Azt mondja, tud 
ő vigyázni magára. Ki tudja, talán igaza van. Zogul nemegyszer látta gazdáját 
küzdeni, és mindig meglepődött, hogy szükség esetén milyen fürgén és 
könnyedén képes mozogni a kényelmes úr. De azt is tudta, hogy ha Arányinak 
baja esik, ő soha nem bocsátja meg magának, hogy mégis hagyta egyedül menni. 
Sejtette, miért kell otthon maradnia. Az öreg szégyelli kalandjait, a kis 
táncosnőket, akik valószínűleg soha nem láttak színpadot. 

Öklével a tenyerébe ütött tehetetlen mérgében. Nem volt türelme otthon ülni. 
Felállt, és róni kezdte a szállodaszobát. Fogalma sincs, mire megy ki ez az ügy, de 
nem tréfadolog, az már biztos. Hány ember életét követelte eddig? Baumeister 
századosét, akit Zogul maga is megtépázott volna, mert gazdáját belerángatta 
ebbe a históriába. Aztán a két másik tisztét, s ki tudja, talán többét is, akikről 
Arányi nem tud. Aztán azét a fickóét, akit itt öltek meg a szállodában. És persze a 
merénylet Arányi ellen... 

Kopogtatás szakította félbe gondolatait. Megtorpant, egy pillanatig gyanakodva 
meredt az ajtóra. Két gyors, hosszú és halk lépéssel az asztalnál termett és a 
zakója alá dugta a tőrét. 

— Ki az? 
— Johann vagyok uram, a szobapincér. 
Ajtót nyitott, de jobb kezét csak akkor húzta ki a kabát alól, amikor 

meggyőződött róla, hogy Johann egyedül van. 
— Tessék. 
— Egy úr keresi a doktor urat — magyarázta az zavartan. Zogult nem szerette a 

hotelszemélyzet, nem tudták hová tenni, nem igazodtak ki rajta. — Azt mondja, 
fontos az ügy. 



Zogul átvette a névjegyet. „Becker magándetektív. Gyorsaság, diszkréció." Szép 
kis diszkréció. 

— Küldje fel! — döntött gyorsan. 
A magándetektívet nem találta valami bizalomgerjesztőnek. Alacsony, lapátfülű 

ember, arca mint egy ravasz, öreg csimpánzé. Sötét öltönye, mintha egy nagyobb, 
vállasabb férfi számára készült volna, vagy hogy neki, még akkor, amikor 
büszkébben nézett szembe az élettel. 

A magándetektív habozott, majd óvatosan kivett egy szivart a dobozból, és 
ügyetlenül nekilátott, hogy meggyújtsa. 

—  A doktor úr...! — kérdezte közben. 
—  Engem bízott meg, hogy képviseljem — mosolygott rá. — Talált valamit a 

hölgyről? 
— Hát... 
Zogul nem erőltette. Minél jobban győzködi Beckert, a detektív annál inkább 

megmakacsolhatja magát, hogy csakis megbízójának hajlandó beszámolni. S 
igaza is lenne. De Zogul kíváncsi volt, és a kezébe akarta venni az irányítást. 

—  ... a doktor úr nem említette, hogy másnak is jelenthetek — mondta Becker 
óvatosan. 

Zogul nem felelt, csak mosolyogva nézte, majd ő is kivett egy szivart. 
— Talán visszajövök később — kockáztatta meg Becker. 
—  Talán már késő lesz — mondta Zogul. — Nézze barátom, én értem magát. 

De előttem nem kell titkolóznia. Tudom mivel bízták meg, és azt is, amit maga 
nem tud, hogy miért. Arányi úr bizalmasa vagyok. Tudom azt is, hogy a hölgy, 
akit figyelnie kellett volna, elillant maguk elől. 

— Hát... nem egészen — mondta sértődötten Becker. 
— Talán a nyomára bukkantak? 
Nem gyújtott villanyt, kezdett már árnyékba borulni a szoba. A szivarok meleg 

fénye mögül firtatták egymás arcát. 
Becker sóhajtott. — Igen. — Borítékot húzott elő a zsebéből, és előrehajolva az 

asztalra tette. 
Zogul nem nyúlt felé. — Hol van a nő? 
A detektív nem dőlt vissza a fotel mélyébe, mintha nem akarná messzi tudni 

magától az asztal szélén heverő sárga borítékot. 
—  Csak találgatni tudunk, de azt hiszem jó alappal. Abból indultunk ki, hogy 

ilyen feltűnő kocsit talán többen is észrevettek. Persze nem kérdezhettem végig 
egész Bécset. De ha valóban elhagyták a várost, gondoltam, merre mehettek? 
Több irányba is, de ez mégis szűkíti a kört. 

Elhallgatott, mint aki elismerésre vár, de Zogul mindig is fukar volt az 
elismeréssel. — Folytassa — morogta. 

— Ő... Arányi úr azt mondta, hogy fontos az ügy, és a pénz nem akadály — 
kezdte zavartan. — Föl kellett vegyek néhány embert ideiglenesen. Tetszik tudni, 
nagy munka volt. A kivezető utak mentén végigkérdezni a hordárokat, 



konfliskocsisokat, rendőröket, utcaseprőket, mindenkit, akit a munkája az 
utcához köt. 

— Hol van az a nő? — kérdezte Zogul. 
— Hát... szóval, mint említettem, biztosat nem mondhatok. De többen is 

emlékeztek egy nagy, fekete túrakocsira, amely a megfelelő időben Ischl felé 
haladt. És... — lehalkította a hangját, mintha fontos és veszélyes titkot 
továbbítana — egy kocsis látott is egy gyönyörű, fekete nőt abban a kocsiban. 
Igaz, csak egy pillanatra látta, de azt mondja, biztos benne. 

— Szóval Ischl — morogta Zogul. Végigmérte a kis magándetektívet. — Mi van 
ezen kívül? 

Becker kényelmetlenül izgett- mozgott a karosszékben. — Nem is tudom, 
érdemes-e mondanom, valószínűleg ízetlen tréfa az egész, ha meg nem sértem. 

—  Mi? 
—  Öö... igaz, hogy Arányi úr érdeklődik a Vaszil banda után? 
Zogul izmai megfeszültek. Lassan engedte ki szájából a füstöt, hogy közben 

összeszedje magát. — Elképzelhető — mondta óvatosan. 
—  Nos, kaptam egy hírt, miszerint Vaszil és a bandája itt van Bécsben. 
— Hallottam én is ilyesmit. 
A magándetektív arcán gúnyos mosoly futott át, tótágast álltak ráncai. — Talán 

azt nem hallotta az úr, hogy hol tanyáznak. — Várt egy kicsit, hogy fokozza a 
feszültséget, majd halk, nyugodt hangon folytatta. — Hát egy Szőlőfürt nevű 
kocsmába járnak. — De vigyázzon, ha odamegy az úr. Egyedül nem tanácsos. 

Idegen ágyban feküdt, ismeretlen volt a mennyezet fehér, cirádás kazettáival, 
ismeretlen volt a vaskos, parasztos éjjeliszekrény is az ágya mellett, és ismeretlen 
volt a nő, aki aggódó arccal üldögélt a magas támlájú széken. 

Keller felnyögött. A nő letette a kötést, és felállt. Kövérkés, derék asszony volt, 
inge alól fehér, hurkás karok bukkantak elő. Rámosolygott Kellerre. 

— Jobban van? 
—  Igen — felelte a férfi automatikusan. Nőnek nem panaszkodik az ember. 

Igazából nem tudta, jobban van-e. Nem tudta, mihez hasonlítsa állapotát. Csak 
azt, hogy amikor ennél rosszabbul volt, az az öntudatlanság kellemes állapota 
lehetett. 

— Akkor jó. — A kövér nő megigazította rajta a takarót és a feje alatt a párnát. 
Keller felszisszent a fájdalomtól. — Fáj, mi? — A derék asszonyság szemmel- 
láthatóan nem hatódott meg ettől. — Jól helybenhagyták. Ha nem kergetjük el 
azokat a gazembereket, talán meg is ölték volna. — Láthatóan megborzongott 
erre a gondolatra. — De hát miért rohant úgy el, mint akit puskából lőttek ki? Mi 
dolga volt az utcán? 

Kezdett emlékezni. A Szőlőfürt kocsma. Vaszil és az a sunyi képű társa. 
Mégiscsak észrevették, hogy figyeli őket és túljártak az eszén. Düh öntötte el, egy 
pillanatra még nyomorult állapotáról is elfeledkezett. És ez a nő... Lehunyta a 
szemét és résnyire nyitott szemhéja alól lopva figyelte, amint az visszaül a 
kötéséhez. Te jóságos isten! Ezt ölelgette tegnap este részegen? Tegnap volt- e 



egyáltalán? Miket mondott neki? Finom sültek, hurkák, gombócok jutottak 
eszébe az asszony láttán, tiszta, rendesen vezetett ház, kikészített papucs, télen 
ágymelegítő. Lázas szerelem a legkevésbé. 

— És mi lett a...? — kérdezte halkan. 
Az asszony nem nézett föl a kötésből. — Elmenekültek az átkozottak. De majd 

megveri őket az isten. Az egyikük ismerős volt a fiúknak, többször is látták már 
arrafelé. Na hát ha még egyszer meglátják, ellátják a baját. 
Ez nem is volt kétséges. Keller, ahogy agyát megerőltetve visszagondolt a tegnapi 
borgőzös estére, vidám, tagbaszakadt férfiakra emlékezett, akiket nyilván kellően 
etetnek az ilyenféle házias asszonyságok. De nem az ő dolguk, hogy Vaszilékkal 
foglalkozzanak. 

— Fel kell kelnem — mondta. 
— Szó sincs róla. Az előbb félhalott, bár azt hiszi, hazudhat nekem, most meg 

fel akar kelni. 
Feltápászkodott. A nő úgy nézett rá, mint aki rögvest erőszakkal visszadugja a 

párnák közé, aztán mégis segített, megtámasztotta a derekát. Keller 
rátámaszkodott, s felvillant előtte, ahogyan a dús váll és nyak közé temeti a fejét. 
Vörös volt az arca. Hosszú hálóing volt rajta, ropogósra vasalt holmi, gazdája 
legalább egy fejjel magasabb, és legalább húsz kilóval vaskosabb lehetett nála. 

A nő elértette a pillantást. — A férjemé volt. Öt éve halt meg szegény. Isten 
nyugosztalja. 

—  Miben? — kérdezte Keller, bár igazán nem érdekelte. 
—  Mondtam az este. Áh — legyintett. — Baleset volt. 
Valami rémlett neki. Mintha az este hosszan mesélt volna az asszony egy 

férfiról, akit tévedésből lelőttek egy hadgyakorlaton. A férfi iparos volt, 
fegyverkovács, vagy mi a szösz. A hadgyakorlat pedig fellendítette a boltot. 
Aznap is, amikor meghalt, egy szép párbajpisztolyt adtak be hozzá javítani. 
Megcsinálta, örömében ivott néhány pohár bort, na jó, talán volt egy liter is, aztán 
elindult visszavinni a fegyvert. És egyenesen besétált szegény a gyakorlat kellős 
közepébe. Persze rögvest elkapták, hogy kém. Ő meg megijedt, meg ám! Dehogy 
is! Még, hogy ő kém! Ő, aki még az ezredes úrnak is dolgozik? S igazát 
bizonyítandó előkapta kabátja alól a megjavított fegyvert. Rögtön lelőtték. 

Szédült. Visszaült az ágyra, és undorral elegy kétségbeesést érzett. Azonnal 
beszélni kell a tanácsos úrral. De hát nem hívhatja ide. Hogy ő menjen el az 
irodáig, mintha kutya baja nem volna, legalább olyan elképzelhetetlen. Még ha 
megtenné is az utat, ami kizárt, mit mondana? Hol van Arányi? Elvesztette. 
Reggel akart a szálloda halijában várni rá, de természetesen erre gondolnia sem 
érdemes. 

—  Van itt levélpapír? — kérdezte. 
A másik szobában volt az íróasztal, nagyobb lakásba való, még a megboldogult 

fegyverjavító idejéből maradhatott, kegyeletből az özvegyre. Keller kezében 
táncolt a toll, ahogy eredménytelenül igyekezett ráncba szedni betűit. Nyomon 



vagyok, írta. Vaszil valóban Bécsben van, itteni kapcsolata talán felderíthető. 
Aztán lezárta a borítékot. 

— Deierl rendőrtanácsos úrnak kell átadni — mondta: Senki másnak, csak neki. 
— Aztán, mert érezte, hogy némi magyarázattal tartozik hozzáfűzte: — Magam is 
rendőrtisztviselő vagyok. 

Az asszony ránézett, nagy, barna szeme szomorúan csillogott. — És én még azt 
hittem, úriember. 

Szóval Bécsben van. — Arányi szivarra gyújtott és igyekezett minél 
kényelmesebben elhelyezkedni a széles karosszékben. Szervezete hősies, ám 
reménytelennek tűnő harcot vívott, hogy fájdalmak nélkül feldolgozza az ebédet. 

— Igen. — Zogul még mindig nem döntötte el, gazdája tudtára adja-e az egész 
információt. Az öreg még képes rá, s egyedül indul Vaszilék után. 

— Hogy megemberelte magát ez a magándetektív... 
—  elmélkedett ehelyett Arányi. — Nem rossz munka. 
—  Bólogatott, Zogul ritkán látta ilyen elégedettnek. — 

Megkérdezni a kivezető utak mentén a kocsisokat, hordárokat, lézengőket... én is 
gondolhattam volna rá. 

Zogulnak szüksége volt néhány másodpercre, hogy rájöjjön, gazdája már nem 
Vaszilról, hanem arról az átkozott nőről beszél. 

—  Gondolja, hogy valóban Ischlbe ment? Arra van Gmunden, Salzkammergut, 
Salzburg. 

Arányi megrázta a fejét. — Az a nő nem mehetett máshová. A központ Bad 
Ischlben van, és egy ilyen asszonynak a központban a helye. Aki egy ilyen nőt 
tart, annak Ischlben van villája, elhiheted. 

Zogul szerint ez eggyel több ok lett volna, hogy igyekezzenek magukat távol 
tartani tőle. Foglalkozzanak ők inkább Vaszillal, az nem vezethet, ki tudja milyen 
magasságokba. — A detektív azt is tudja, hol van Vaszil törzshelye Bécsben — 
közölte aduját. 

—  Szép — felelte érdektelenül a másik. A csengő után nyúlt, és néhány 
másodperc elteltével megjelent a szobapincér. Arányi utasította, hogy 
foglaltasson helyet a legközelebbi vonatra, Zogul pedig morogva csomagolni 
kezdett. 

—  És mi legyen Vaszillal? — kérdezte, miközben összehajtogatta az ingeket. 
— Rád bízom. 
— És a többi nyom? — próbálkozott Zogul kétségbeesetten. — A párbaj-vonal? 

Vagy az a csirkefogó, aki a rendőrségen azt vallotta, hogy szegény Baumeister 
vastagon panamázik? Nyilvánvalóan provokátor. 

— Igen, utánanézhetsz. — Arányi figyelme láthatóan alig volt ott. — Egyetlen 
igazi nyom van, fiam: ez a nő. Kapcsolatban volt Baumeisterrel, ez nem kétséges. 
Baumeister szerelmi zálogként adta azt a lovas képet a kisasszonynak, amit az a 
gyilkosság után rögtön vissza is juttatott Baumeister lakására. Nem hiszem, hogy 
Baumeister sikkasztott volna, de ha mégis, ez a nő vette rá. — Szomorúan 
bólintott, mint aki megérti a dolgot, mint aki maga is elkövetne egy-két 



bolondságot egy ilyen nőért. Zogulnak nem voltak kétségei afelől, hogy ez az 
igazság. — De a lényeg az, fiam, hogy más nemigen ölhette meg szegény 
Baumeistert. Két nyomozó órák óta figyelte a házat, és senki nem lépett be a 
gyilkosság idejében a küldöncön és rajtam kívül. Mi következik ebből? 

—  Hogy a doktor úr, vagy a küldönc a gyilkos — mondta gonoszul Zogul. 
—  Hogy a lakók egyike — javította ki harag nélkül Arányi. — Márpedig te is 

láttad a listát. Azt hiszem elmondhatjuk, hogy a ház lakói közül egyedül a szép 
Chiaselli kisasszony állt kapcsolatban Baumeisterrel, vagy ölhette meg. 

Zogul megpróbált hibát találni az okoskodásban. — Gondolja, hogy az a 
törékeny nő ölte meg? 

—  Mintha nagy erő kéne ahhoz, hogy valakit megszúrjanak — morogta Arányi, 
de nem sok meggyőződéssel. Bárhogy igyekezett is, nem tudta elképzelni, amint 
azok a gömbölyű, fehér karok felemelnek egy szuronyt és döfnek. Méreg, az igen, 
hetyke kis tőr, talán. De szurony! — Talán csak menedéket adott a gyilkosnak. 
Senki nem kutatta át a házat. A százados gyilkosának nem kellett mást tennie, 
mint átsétálni Chiaselli kisasszony lakásába, és ott kivárni, míg nyugodtan 
távozhat. — Megcsóválta a fejét, arcán hitetlenkedés tükröződött. — Talán még 
akkor is ott rejtőzködött, amikor én ott jártam. De elhiheted, hogy ha nem is ő 
szúrt, ez a nő tervelte ki az egészet. Ő kergette halálba Friedrichet is. 
Meghódította midkét férfit, és elhelyezte a mérgezett fullánkokat. A gyilkos 
tulajdonképpen ártatlan áldozat volt. 

— No és Güttler őrnagy Pesten? Vagy a Vaszil banda is ennek a titokzatos 
szépségnek a szavára gyilkolt? 

Arányi tűnődve nézte hű szolgáját és barátját, mintha azon morfondírozna, mit 
vágjon hozzá. Nem volt erős oldala az öngúny. Aztán elmosolyodott. — Miért 
ne? 

Zogul felállt és macskalépteivel róni kezdte a szobát. — Tehát a szépséges 
Chiaselli kisasszony csellel, furfanggal, női fortélyokkal és bérgyilkosokkal sorra 
öleti a Monarchia tisztjeit — mondta szárazon, így kimondva olyan 
valószínűtlennek hangzott, hogy Arányi is visszahökkent tőle. 

—  Hát nem is tudom. De megkeresem ezt a nőt. Beszélnem kell vele, a 
kutyafáját. — Arra gondolt, hogy egyszer már megvolt rá a lehetősége, de 
elszalasztottá. Milyen  biztos  volt  akkor magában!   Milyen  természetesnek 
vette, hogy a nő ott marad és figyeltetni tudja, hogy néhány érdeklődő mondattal 
megtudja, ki pénzeli, ki áll mögötte, ki a szeretője. Túljártak az eszén, lebecsülte 
az ellenséget, mint egy kezdő. El akarta csípni azt a nőt. Ezt követelte a hiúsága, 
és erre vágyott. Látni Chiaselli   kisasszonyt.   Diadalmasan,  fölébe   kerekedve. 
Negyven éve még azért kutatta volna végig egész Európát utána, hogy szerelmet 
valljon neki, és vele tartson, akármilyen sötét ügyről legyen is szó. Most azért, 
hogy legyőzze. 

Megborzongott. Nőt akart maga mellett látni a gyanakvó és ugrásra kész Zogul 
helyett. Barátságos, készséges női, aki mellett visszatér valami a józan eszéből. 
Órájára nézett. A vonata holnap reggel indul, ma még elmehet a kaszinóba, s 



találkozhat a tegnapi lánnyal. Ott lesz Lightorne- nal és a barátnőjével, és rá vár. 
Ebben egyeztek meg reggel, amikor még észé ágában sem volt betartani. 
Lightorne megérti az ilyesmit, és elboldogul a két lánnyal egyedül is. 

Volt még idő. Készülődni kezdett. Borotválkozott, és igyekezett nem 
észrevenni, milyen öreg, ráncos arc néz vissza rá a tükörből. Zogul nem szólt egy 
szót sem, de egész lénye maga volt a helytelenítés, Üsse kő! Félt engem, ez szép 
tőle. De pesztrára nem szorulok. Vaszil után pedig menjen ő, ha kedve van hozzá 
— gondolta. Tudta, hogy igazságtalan, de ez nem zavarta. Az egész élet 
igazságtalan. 

Befejezte a borotválkozást, közben Zogul morcul kikészítette az esti ruháját. A 
zakó kikefélve, az ing szépen mosva, vasalva. Miközben öltözött, Zogul előhúzta 
a fényesre pucolt cipőt, majd utolsó tartozékként a revolvert. Arányi 
elgondolkodva forgatta. A merénylet óta nem mozdult ki nélküle, ez igaz. Viszont 
elég feltűnően kinyomja a testre szabott öltöny zsebét. 

Kopogtatás hallatszott, gyorsan zsebrevágta a fegyvert. A szobapincér volt. 
Udvariasan állt az ajtóban, komor arccal, mint aki rossz hírt hozott. Arányinak 
egy pillanatra meg kellett dolgoztatnia a memóriáját, hogy biztosan tudja, nem 
azonos-e azzal a hotelszolgával, akivel a múltkor olyan hosszasan elbeszélgetett 
az éjszaka. Hiába, összefolynak előtte, egyenruhákat lát arcok helyett. 

— Két úr keresi a doktor urat. — Az inas átadta Zogulnak a névjegyeket és várt. 
Zogul egy pillantást vetett a névjegyekre, mielőtt továbbadta őket. Arányi már 
tudta miről van szó, még mielőtt a kezében érezte volna a kis papírlapokat. Vetett 
rájuk egy pillantást — a nevek semmit sem mondtak neki. 

— Eressze be őket! — Megállt az ajtóval szemben. Idősebbek voltak, mint 
várta, úgy ötven körüliek. Az egyik már kopaszodott is, jómódú kereskedőknek 
tűntek inkább, mint egy ifjú krakéler barátainak. 

— Arányi úr? 
Bólintott. A szeme sarkából látta, hogy Zogul gyanúsan lezserül állt, és feltűnés 
nélkül a belső zsebébe dugta a kezét. Elmosolyodott. Zogul látszatra már igazi 
úriember, de némely dolgon úgy látszik már nem lehet segíteni. Soha nem fogja 
megérteni, mi a párbaj. Hogy ezek a derék urak nyugodtan elnéznék, amint 
karddal, vívótőrrel lekaszabolja őt egy nála majd negyven évvel fiatalabb ifjú, 
akinek életében semmi más dolga nem volt, csak hogy a pengeforgatást 
gyakorolja. De, hogy udvariatlanul viselkedjenek, vagy hogy ne adj isten 
tettlegességre vetemedjenek!... Nem baj. Zogul legyen csak óvatos, az urak pedig 
nyögjék ki végre, mit óhajtanak. 

Összecsapták a sarkukat. — Pichler úr kért fel minket, hogy lovaglás ügyben 
segédei legyünk. Ön Pichler urat súlyosan megsértette, amely sértésért csak 
párbajjal lehet elégtételt venni. 

— Nocsak — mondta Arányi kedélyesen. Úgy látszik, megfertőzte Zogul 
cinizmusa. 

— Ön a szolgájával verette meg Pichler urat. Ez a sértés súlyosságánál  fogva  
felhatalmazza megbízónkat, hogy maga válasszon fegyvert. — Kedélyességnek, 



cinkosságnak nyoma sem látszott a két férfiún. Arányi immár értette. Ezek az 
urak nem a krakéler, párbajhős aranyifjú szokásos segédei. Ezek érett férfiúk, 
akik azért vállalják ezt a tisztet, mert mélységesen felháborítja okét a dolog. Egy 
urat egy szolgával megveretni...! Kíváncsi lett volna, mit szólnának, ha tudnák, 
mi járhat most Zogul fejében. Valószínűleg menekülnének. 

— És mi legyen az a fegyver? — kérdezte inkább. 
— Kard — mondták egyszerre. Arányi a névjegyekre nézett. Egyikük 

katonatiszt, mégpedig ezredes. A nemjóját! Nem tudta volna megmondani 
viselkedésük alapján. A másik meg újságíró. Alig tudott elfojtani egy 
káromkodást. Ezek jól összejöttek! Az ifjú Pichlert nem ejtették a feje lágyára. Az 
ezredes ideális tanú bármi történjék is, az újságíró pedig csak az alkalomra vár, ha 
ő visszautasítja a kihívást. 

—  Szívesebben venném, ha pisztollyal mérkőznénk — mondta közömbösen. — 
Az önök ügyfele tudtommal vívóbajnok. 

— Nem hivatásos vívó, ha erre gondol az úr. És mint ön is nagyon jól tudja, 
sértettként joga van megválasztani azt a fegyvert, amelyet biztosan kezel. 

Arányi visszaemlékezett suta vágásaira a minap a tükör előtt. — Rendben van. 
— mondta. — Állok rendelkezésére. 

A Szőlőfürt kocsma nem tett mély benyomást Zogulra. Nem találta se 
hangulatosnak, se romantikusnak. Füstösnek, zsúfoltnak, lármásnak sem azokhoz 
képest, amelyekhez gyerekkorában volt szerencséje Törökországban. 
Kényelmetlennek viszont igen. Elszokott attól, hogy nekidőljenek, könyökök 
fúródjanak az oldalába, s éreznie kelljen a többi vendég kipárolgásának szagát. 
Nem szeretett mulatni. Erőszakkal kényszerítette magát, hogy mosolyogjon és ne 
úgy nézzen ki, mint aki szíve szerint nyomban faképnél hagyná az egész 
társaságot. 

Tudta, hogy kirí innen, és bosszantotta a dolog. Túl elegáns a ruhája és 
túlságosan egyedül van. Itt mindenki többedmagával mulat. A szemközti 
asztalnál férfiak és nők összekarolva énekelnek, előttük a sokadik pohár. Vagy 
nyolc férfi, jól megtermett, izmos férfiak, akiket a fizikai munka kovácsolt ilyen 
nehézkessé, és erőteljessé. S a nők... mindegyik túl élete első néhány nagy 
szerelmén, és ha valami jót akar mondani róluk az ember, hát az legfeljebb az, 
hogy van mit fogni rajtuk. Zogul elégedetten legeltette a szemét. Az ilyen 
asszonyokat szerette, a kis táncosnő, akit Arányi a múltkor hazacipelt, hidegen 
hagyta, még bosszantotta is. Ketten külön is összebújtak. Szőkésbarna hajú nő, 
ruhaingéből izmos, húsos karok, dús váll és nyak bukkan elő. A vékony fiatal férfi 
szinte elvész közöttük. Zogul egy pillanatra meglátta a férfi arcát, és 
visszahúzódott a homályba. Ismerősnek tűnt. Néhány másodpercbe tellett, míg 
rájött, honnan. A férfi Arányit követte, már biztos volt ebben. 

Megfeszültek az izmai, s némi akaraterőbe került, hogy nyugodtan üljön tovább. 
Mi ez? Miféle csapda? Ez volna Vaszil bandája? Ezek a derék, mulató 
iparosoknak látszó polgárok? Ezekről úgy süt Bécs, mintha táblát hordoznának 



magukkal ezzel a felirattal! Avagy a másik társaság volna, amelyik Baumeisterrel 
végzett, s amely a merényletet is elkövette Arányi ellen? Ezt is nehezen hitte. 

Ivott egy korty bort, és tanulmányozta a férfi arcát. Intelligens arc volt. Nem 
olyan jovális, kerek, rózsaszín mint a többieké; élesebb, kicsit ragadozó madárra 
emlékeztető. A szeme villogó, értelmet sugárzó. Figyel. A nőt öleli, de nem rá 
figyel. 

Zogul várt. Amikor elindult ide, nem is remélte, hogy már az első este 
eredményt ér el. Úgy sejtette, napokig, hetekig járhat majd a Szőlőfürtbe, és 
lesheti az alkalmat, hogy megismerkedjen valakivel, aki tudja, ki tartozhat Vaszil 
bandájához. Most úgy tűnt, könnyebben célt ér. Akárki legyen is az az ember, 
biztosan köze van a dologhoz. 

Arányi kicsit megkönnyebbült, hogy lerázta magáról Zogult. Öreg már ahhoz, 
hogy valaki zajosan aggódjon érte. Látott már egyet s mást az életben, és meg 
tudja védeni magát, ha úgy hozza a sors. A derék Zogul... Ha nem tiltja meg 
szigorú paranccsal, azonnal az ifjú Pichlerhez siet, hogy örökre elvegye a kedvét a 
párbajozástól. Megcsóválta a fejét. Még csak ez kéne neki! Most már akkor sem 
tussolhatná el az ügyet, ha az ifjú az ütlegek hatására belemenne. Ott a két segéd, 
Zogulnak őket is kezelésbe kéne vennie... no nem. Inkább a párbaj. Kocsija 
megállt a kaszinó előtt, és Arányi kiverte a fejéből a párbaj nyomasztó gondolatát. 
Óvatosan kiszállt, tudta, hogy rövid lábaival nem tud elegánsan kipattanni, majd 
besétált az előcsarnokba. Korábban jött, mint ahogyan megbeszélték, de 
Lightorne már ott volt. Felderült az arca, amikor meglátta Arányit, felpattant a 
karosszékből, melyben szinte elveszni látszott, és elésietett. 

—  Kedves barátom! Örülök, hogy eljött. Bevallom, volt egy olyan érzésem, 
hogy ma cserben hagy. 

Arányi elpirult. Ez az ember gondolatolvasó. Valóban ez volt a szándéka. 
— A hölgyek? — kérdezte. 
— Óh, nemsokára itt lesznek. A drága kis Josephine- nek fellépése van, a 

szemérmes kis barátnője pedig a világért sem jönne nélküle. 
Mindketten vigyorogtak. A szemérem távol állt a két hölgytől, éppen ezt 

szerették bennük. Arányi a hirtelen bajtársi érzés hatására döntött. Igen: Lightorne 
megteszi. De ki legyen a másik? Aztán a lépcső felé nézett és nyomban megtalálta 
a megoldást. 

— No lám — mondta. — Kolisch gróf. Ismeri? Lightorne arra nézett. 
Szemügyre vette az impozáns alakot és némán megrázta a fejét. Kolisch 
észrevette Arányit, és feléjük indult. Magas, izmos alakja magára vonzotta a 
tekinteteket, s ahogy megállt mellettük, elegánsan biccentett Lightorne félé, majd 
kezét melegen Arányinak nyújtotta, aki megérezte, hogy egyszerre csak a 
figyelem középpontjába került. Ki hitte volna, hogy valaha is egy porosz gróf és 
egy angol lord társaságában mulatok itt, gondolta jólesőn. Ki hitte volna, hogy én 
mutatom be egymásnak őket? És hogy hasonlítanak, folytatta a gondolatot. 
Ugyanaz a gátlástalan életszeretet, a hirtelen, szinte ijesztően feltörő kacajok, a 



vidám, adakozó cimboraság, amely egy pillanat alatt vált át az igazi, visszafogott 
úri modorra. 

Lightome érdeklődéssel nézte a grófot. Összeráncolta homlokát, mintha nagyon 
kéne kutatnia gondolatai közt. Arányi tudta, hogy színlel, félelmetes memóriája 
van. 

— Csak nem a világutazó rokona? — kérdezte az angol. 
—  Az unokája — mosolygott a gróf. — Szintén utazás előtt. 
Arányi elnevette magát. Jól emlékezett rá, hogyan értelmezi Kolisch az utazást. 

— Bécs után Párizs következik? 
— Bár így volna. Párizs, istenem, micsoda város! — Megrázta a fejét. — Afrika, 

barátom. A vad Afrika. A jövő héten indulok. 
— Nem így tervezte — emlékeztette Arányi. 
— A család parancsa. — Elnevette magát. — Felderítjük a fekete szépségeket. 

De jöjjenek, igyunk valamit! — Magától értetődőn terelte őket a másik szobába 
egy asztal felé. Lightorne az órájára pillantott, nyilván azt méregette, hol tarthat 
Josephine a számában, aztán balra fordultak egy kis folyosón. Mintha mindenki 
erre a néhány méteres szakaszra zsúfolódott volna, Arányi előtt ismert nobilitások 
és udvari méltóságok arca villant fel, olyan nevek tartoztak némelyikhez, hogy 
Arányinak megremegett a lába. De a fiatal óriás vígan jobbra-balra köszöngetve 
száguldott előtte, láttára szétvált a tömeg, s utat adott nekik. Hercegek, bárónék, 
tábornokok, Arányi úgy érezte, szédül. Aztán egy asztalnál ültek, konyak volt 
előttük, és két arisztokratája vígan beszélgetett. 

— No és merre megy? — érdeklődött az angol. 
—  Angol hajóval, természetesen — értette a kérdést Kolisch. — Innen 

Londonba megyek, ott töltök néhány napot, és a Yorki Herceg nevű gőzössel 
folytatom az utat. 

Lightome ismét gondolkodott. — Nem ismerem azt a hajót — közölte, mintha a 
birodalom összes hajóját ismernie kéne. Arányi elfojtott egy mosolyt. 

—  Egy szívességre kémem meg Önöket, uraim — mondta. Hirtelen felé 
fordultak, mintha valami obszcenitás csúszott volna ki a száján. Elröstellte magát, 
nem is azért, mert szívességet kér, hanem, mert ennyi idős korára sem ismerte 
még eléggé ki ezeket az embereket. — Egy lovagias ügyről van szó — folytatta 
gyorsan. 

—  Vagy úgy — mondta megkönnyebbülten Lightorne. 
— Állok rendelkezésére — mosolygott rá Kolisch. 
Miközben Arányi gyorsan felvázolta segédeinek, miről is van szó, azon 

gondolkodott, vajon miért is ezt a két embert kérte fel. Van elég ismerőse 
Bécsben, aki tökéletesen megfelelne a feladatnak. Magas rangú katonatisztek, 
köztük nem egy olyan is, akinek maga is megtette ezt a szívességet, igaz, vagy 
harminc évvel ezelőtt. Talán az izgatta, hogy két kékvérű segédje lesz? Talán az, 
hogy ugyanaz legyen a segédje, mint Friedrichnek volt halálos végű párbajában? 
Rossz ómen, de igazi tudós nem törődik az ómenekkel. 



—  Ejha! — füttyentett vidáman a gróf. — Kemény fába vágta a fejszéjét uram. 
Az ifjú Pichler kitűnő vívó, magam   is  többször  meggondolnám,  hogy  tengelyt 
akasszak vele. 

Arányi vállat vont. Szép is volna, ha egy ilyen semmi kis ficsurtól, mint ez a 
Pichler megijedne. Lightorne szemében vidám szikra villant. 
— Azt hiszem, a barátunk meg tudja védeni magát — mondta. — Emlékszem, 
egyszer... — abbahagyta és felnyerített. Megcsóválta a fejét. — Igaz, nem éppen 
szabályos körülmények között... 

Arányi is emlékezett az esetre. Két szerencsétlen, csontrészeg földmunkás pont 
őrajta akarta megtorolni a világtól elszenvedett összes sérelmét. Inkább ijesztőek 
voltak habzó szájukkal, a magasra emelt lapáttal és csákánnyal, mint veszélyesek. 
Nem volt különösképp büszke arra, hogy elbánt velük. Nem követelt sem nagy 
ügyességet, sem hősiességet. Egyiküket gyomron döfte a botjával, a másikat 
térden csapta, miközben lebukott az ütése elől. Persze ő is fiatalabb volt néhány 
évvel... 

—  Holnap Ischlbe megyek — közölte gondterhelten. — Ha kérnének a 
nevemben néhány nap haladékot. 

Kolisch gróf mosolygott. — Amíg el nem utazom, állok rendelkezésére. Holnap 
reggel megbeszélnénk az ellenfél segédeivel a részleteket, és értesítjük Ischlben. 
Hol száll meg? 

Ez fogas kérdés volt. Ischlben nem volt állandó szállása, ahol mindig szívesen 
látják, s akkor is szorítanak neki helyet, ha idegeneket kénytelenek elutasítani. 
Ráadásul váratlanul érkezik, anélkül, hogy levélben vagy telefonon szobát 
foglaltatna valahol. Röstellte a dolgot. 

— Hát talán a... 
— Ajánlom a Flóra panziót. Dr. Kottowitz szanatóriuma a Kattenbach strasse 60 

alatt — mondta váratlanul Lightome. — Kellemes hely, már többször 
megszálltam ott. Az ára is viszonylag mérsékelt, ami minket, takarékos angolokat 
igencsak érdekel. — Névjegyet vett elő, s néhány sort írt a hátára, majd Arányi 
felé nyújtotta. — Adja ezt át a tulajdonosnak. 

Arányi megköszönte és zsebrevágta a kártyát anélkül, hogy a szövegre pillantott 
volna. 

A gróf felállt. Felálltak ők is, s miközben búcsúzkodtak, Arányi szeme a falon 
levő órára tévedt. Az aranyozott mutató jó tíz perccel elhagyta azt az időt, 
amikorra megbeszélték a lányokkal. Már itt lehetnek, s találgatják, nem hagyták- 
e cserben őket a gavallérok. Rég tapasztalt, kellemes izgalom fogta el. Üsse kő 
Baumeistert, Friedrichet, a párbajt, meg ezt az egész homályos, szennyes ügyet! 
Ma éjszakára elfelejti az egészet. 

Keller egy pillanatra azt hitte, a szeme káprázik. Talán a tegnapi verés az oka, 
hiszen még ebéd után is csak kóválygott és szeme előtt kékes karikák táncoltak. 
Talán a bor, amiből nem kellett volna annyit inni már megint, de hát mit tegyen, 
ha egyszer úgy unszolják ezek a derék emberek. De nem tévedett. Akárhogy 



nézte, Zogul volt az a magas, izmos, elegáns férfi, aki olyan látható undorral az 
arcán ült a lócán, hátát a falnak vetve. 

Találkozott egy pillanatra a szemük. Keller gyorsan elkapta a tekintetét. Zogul 
nem ismeri őt, nem kell, hogy felfigyeljen rá. Magához ölelte az asszonyt és 
hagyta, hogy körülöleljék a dús idomok. Mennyiben könnyebben ment ez is egy 
liter vörös után...! 

Mit akarhat itt ez az ember? Kába agyát kínozva kétségbeesetten próbálta 
megtalálni a választ. Véletlen volna? Vagy az öreg Arányi segédje, inasa, 
pofozóembere egyúttal a Vaszil bandának is dolgozna? Nem volt annyira sem 
részeg, sem beteg, hogy komolyan vegye az ötletet. Zogul nyilván nyomoz itt 
akárcsak ő. Soha nem hagyta cserben a memóriája. Lassan, fokozatosan eszébe 
jutott mindaz, amit megtudott erről az emberről. Az öreg Erlich pletykái. A 
titokban beszerzett bizalmas információk. Veszélyes ember, gondolta. Ismét 
kilesett. A veszélyes ember láthatóan unatkozott. Nem nézett feléjük, csak némán 
meredt maga elé, hideg pillantásával végigmérve a belépőket. 

Ha Franz, a százkilós mészáros bokán nem rúgja, Keller tán észre sem veszi azt, 
akiért idejött. 

Az asszony is oldalba bökte könyökkel. Puha, kipárnázott volt még a könyöke 
is, de a döfést negyven kilóval erősebb emberre méretezte. 

— Itt van — suttogta. — Ez a te embered. 
Keller úgy érezte, minden tekintet őket figyeli. A belépőkre nézett. Karcsú, 

elegánsan, talán kicsit közönségesen öltözködő ifjú. Szép vonások, csak a száj 
körüli kegyetlen vonás rontja el a képet. Sötét haja ragyog a brillantintól, lépése 
könnyed, mint egy hivatásos táncosé. S mellette egy óriás. Ahogy mozdul, 
hatalmas izmai kinőttre dagasztják az öltönyt. Az arcán egy sebhely a dísz, 
koponyáját gyér szürkés haj fedi. 

Vaszil és Wunder. Úristen, mibe keveredett, és mibe keverte ezeket a derék 
embereket itt maga mellett! Bolond volt, nem fogott az agya, hagyta, hogy 
meggyőzzék. Milyen egyszerűnek tűnt a dolog. Ha meglátja Vaszilt, és a sunyi 
képű fickót, aki tegnap a társaságában volt, odalép az asztalukhoz és számon kéri 
tőlük a tegnapi támadást. Durván nekik esik, szidalmazza őket. Ne féljen, ha azok 
ketten csak egyet mozdulnak is, rajtuk az egész társaság! 

Ahogy ott álltak erőtől duzzadóan, egészségesen, egy jó kis verekedés 
reményétől csillogó szemmel, be is dőlt nekik. Istenem... A derék iparosok. A 
csupa izom Franz, a hentes is, aki most sürgetően suttogja a fülébe, hogy na, mi 
lesz már. Azt sem mondhatni, hogy megijedne a saját árnyékától, és ha mint 
mondják rájön a bolondóra, kötözködnek vele. Egyedül kirámol egy egész 
kocsmát. És mellette a többiek, mind az öten. Ha kell, az asszonyok is beszállnak, 
tányérokkal, üvegekkel, csípve, harapva, rúgva. S azok csak ketten vannak. Miért 
fél hát? Vaszil, mint egy király megállt a helyiség közepén, és körbehordozta 
tekintetét. Pillantása egy kicsit időzött az ő asztaluknál — Franz felhorkantott —, 
majd Zogulon állapodott meg. Zogul ugyanúgy ült ott, mint az előbb. Hidegen és 
mozdulatlanul, hátát a falat borító fának vetve, kezét összefonva a mellén. 



Unatkozó pillantást vetett Vaszilra. Keller, aki vele szemben ülve jól látta a 
tekintetét, megborzongott. Ki tudja, talán az érzéketlen bandavezér is megérzett 
valamit, talán csak nem érdekelte a kocsmában unatkozó jól öltözött idegen. 
Továbbment, botjával intett a pincérnek, és leült a sarokban álló kis asztalhoz. 

— Mi van? Miért nem mész? 
Átölelte az asszonyt, és egy csók ürügyén a fülébe súgta. — Az az óriás, aki vele 

van, nagyon veszélyes. 
— Ne törődj te azzal — cuppogott egy nedves válasz a fülébe. — A fiúk 

elkapják, és összecsomagolják neked, holnap feladhatod a postán a főnöködnek 
őket. 

Bár ilyen egyszerű lett volna! — Lehet, hogy fegyver is van náluk. 
— Nem mersz odamenni? Menjek én? 
Keller sóhajtva lefejtette magáról a párnás karokat. A bortól nedves asztallapra 

támaszkodva felállt, és kikászálódott. Látta, hogy Zogul figyeli, majd Vaszil is, és 
valamit súg óriás társa fülébe. Ahogy közeledett feléjük, egyre nyugodtabb lett. A 
tanácsos úr jutott eszébe, példaképe, aki ifjú korában annyiszor nézett 
farkasszemet magyar betyárok pisztolyával és fokosával. Persze, lenne ő olyan 
magas és erős, mint a tanácsos úr volt akkoriban! De most itt ő a törvény. 

Megállt a sarokasztalnál. Háta mögött hallotta a mozgást, ahogy társai lassan 
feltápászkodnak. Vaszil szemébe nézett. 

— Vaszil Bogdanovics, ezennel letartóztatom. Felszólítom, hogy ne tanúsítson 
ellenállást. 

Vaszil elmosolyodott. — Hát hogyne — felelte. — Csak tartóztasson le az úr, ha 
tud. 

Ezzel előkapta a kezét az asztal alól. Fényes kis revolver volt benne. Fromer 
baby, mindössze 40 deka, 6,95-ös kaliber, négy  lövésű, igazi zsebpisztoly, alig 
kétéves modell. Ilyen közelről halálos fegyver. Keller ugrani akart, de már nem 
volt ideje. Vége, gondolta. Mintha valami csoda kinagyította volna számára a 
képet, látta, ahogy Vaszil ápolt, vékony ujja megfeszül a ravaszon. Már semmi 
sem tudja megállítani. Behunyta a szemét. 

Nem dördült el a lövés. Sikoly hallatszott, meg valami iszonyú hörgés, dobogás. 
Kinyitotta a szemét, de legszívesebben újra becsukta volna. Vaszil kezében már 
nem volt pisztoly. Hátradőlt, a feje oldalra csuklóit, a torkából egy hosszú 
pengéjű, rövid kés állt ki. Efelé nyúlt remegve, maradék, elszálló erejével. Fehér 
ingén, elegáns zakóján szélesedő patakban folyt a vér. Kellerben részvét, 
megkönnyebbülés, rosszullét és pánik kavargóit. 

Wundert nem látta. Kellett néhány másodperc eltompult agyának, hogy elérje a 
mögötte tomboló csatazaj. Franz, az izmos henteslegény a földön feküdt 
nyöszörögve. Odébb barátja, Peler ült a földön mozdulatlanul. A többiek még 
harcoltak, nekirontottak Wundernek, lepattantak, jobbra-balra ütöttek, vágtak. 
Wunder ugyanis nem volt egyedül. Talán vagy öten lehetlek vele a társai, akik a 
verekedés kitörésekor a kocsma minden pontjáról előrerontotlak és segítségére 
siettek. Üvegek törtek szilánkokra, egy-egy kézben kés villant, valaki a székkel 



kaszált maga körül, izzadva, lihegve, káromkodva és fenyegetőzve. Mintha 
mindenki, mindenki ellen küzdött volna, mintha nem is verekedés lett volna, 
hanem csata, de annak méltósága, szent céljai nélkül. Vagy a harctér is ilyen 
volna? Sikolyok, kiáltások, kiismerhetetlen zűrzavar? 

Elhessegette a gondolatait. Csak annyi maradt, hogy tennie kell valamit. Itt ő a 
törvény, ő képviseli a Monarchia békéjét. Nem volt nála fegyver, de előtte hevert 
egy az asztalon, ahová Vaszil kezéből kiesett. Töltött, lövésre kész fegyver, a 
Budapesti Fegyvergyárból. 

Gyors volt. Mindig gyors volt. Ha már egyszer eldöntötte, mit tegyen, nem 
habozott. Sima mozdulattal emelte célzásra a fegyvert, célra tartotta egy ideig, 
nehogy mást találjon el az őrjöngő kavarodásban, aztán meghúzta a ravaszt. 

Úgy érezte, a szűk helyiségben megsüketíti a durranás. De mintha mindenki más 
hallását már előbb elvette volna a tusa. A véres verekedés tovább folyt, csak 
Wunder roggyant meg. Abban a pillanatban fejbe csapták egy üveggel, majd 
térddel alulról az arcába rúgtak. A szakadt ruhás, izzadó, kócos, elvadult férfiban, 
aki a földre rogyott óriást rugdosta káromkodva, nehéz volt felismerni Pipikét, a 
borbélyt. Valószínűleg észre sem vette a lövést, azt gondolta, ő terítette le olyan 
gyorsan és váratlanul ellenfelét. 

Keller körülnézett. Jókor. Egy szakállas, tagbaszakadt alak felemelt ököllel 
rohant rá. Nagy volt a kísértés, de nem sütötte el újra a pisztolyt. Oldalt lépett az 
ütés elől, és az öreg detektívektől tanult fogással kicsavarta a fickó karját. Bilincs 
nem volt nála, hogy gyorsan ártalmatlanná tegye, néhány pillanatig némán 
birkóztak, s megcsapta a férfi izzadságának bűze. Megvárta, amíg az kicsit 
előrehajol a kézcsavarástól, aztán térdét felrántva ellökte magától. Utánaugrott, 
hogy a pisztoly markolatával intézze el a többit, de nem volt szükség rá. 
Támadója a falba fejelt, s a fal bizonyult erősebbnek. 

Zihálva nézte. Talán mégis a szüleinek volt igazuk, amikor óva intették ettől a 
pályától. Lépteket hallott a háta mögül. Megperdült mint egy ragadozó és jobb 
kezét ütésre emelte. 

— Ez igen. — Karolin állt mögötte. Csillogott a szeme, a ruhája tépett volt, az 
arcán egy kékes folt, amelyet napokig hiába puderez majd, a haja kócos. Keller 
szépnek látta. — Csodálatos volt, ahogy elintézted. Nem gondoltam volna rólad. 

Keller vállat vont. Karolin mellé lépett és a vállára hajtotta a fejét. Keller átölelte 
és nézte, ahogy lassan elcsendesedik a kép, újdonsült barátai zihálva és 
elégedetten, győztesen állnak a romok között. Nézte a sebesülteket, azokat, akik 
lassan próbáltak feltápászkodni, s azokat, akik szinte élettelenül feküdtek. Nézte 
Vaszilt, aki még mindig a falnak dőlve ült, arcán döbbent, fájdalmas kifejezéssel, 
üveges szemekkel. Fél Európa rendőrsége hiába körözte évek óta, s most itt van. 
Nehéz léptek dobogása hallatszott, kiáltozás, s tudta, hogy itt a rendőrség. 
Zsebébe nyúlt a jelvényéért és lefejtette magáról az ölelő karokat. 
 
Ötödik fejezet 
 



Arányi nehézkesen leszállt a vonatról, és elégedetlenül nézett körül. Sehol egy 
hordár, hogy szolgálatkészen felkapja bőröndjeit. Mintha sportot űznének abból, 
hogy őt hagyják utoljára, tehetetlenül ácsorogva a peronon, miközben mások 
csomagjait röpítik a kijárat felé. 

Melege is volt. Szokatlanul hűvös volt a reggel, s a derék, aggályos Zogul 
tanácsára vastagabb kabátot vett, meg sálat, mintha tél közeledne. Útközben, míg 
Isch felé döcögött, fölmelegedett az idő. Az étkezőkocsi ablakából nyáriasan 
zöldellő mezőket látott, a közeledő hegyek oldalán vidáman legeltek a tehenek. 

Kocsiba ült. Ravasz képű parasztgyerek volt a kocsis, csak bólintott, amikor 
meghallotta hogy a Flóra panzió a cél, aztán nagyot cserdített ostorával a 
levegőbe, s a ló unottan elindult. 

Arányi nem szerette Ischlt. Unalmas városka volt, amelynek egyetlen 
nevezetessége, hogy látogatásával 60 éve megtiszteli a császár, s hogy emiatt, aki 
ad magára az udvarban, vesz magának villát errefelé. Arányi Bécset szerette. 
Vagy Budapestet, lüktető forgalmával, kávéházaival, mulatóival. Álmos falunak 
ott volt neki Józseffalva is, kis birtokával. De azt meg kell adni, szépek itt a 
lányok... 

Eszébe jutott az elmúlt éjszaka és öntelt kis vigyor jelent meg az arcán. Kis 
Josephine- je csodákat művel vele. Először ügyetlennek tartotta a lányt. Most 
inkább szemérmesnek érzi, ami kissé meglepő egy ilyen kis táncosnőnél. De pont 
ez izgatja őt. Az a lágy. legyőzhető ellenállás, amivel minden alkalommal meg 
kell küzdenie, s díja, a szemérmes odaadás. Már bánta, hogy nem hozta magával, 
s kezdett azon gondolkodni, hogy táviratban lehívja Ischlbe, ha soká itt marad. 
Jönne szívesen, ebben biztos volt. 

A lányról eszébe jutott Lightorne. Dél lesz lassan, az angol azóta fölkereste 
annak a pökhendi ifjúnak a segédeit és megállapodott velük a részletekben. 
Remélte, hogy úgy, ahogy ő akarta. Bandázs nélkül, nehézlovassági karddal, 
végkimerülésig. 

— Ennyire haragszik rá? — kérdezte Lightorne döbbenten, amikor az este 
megbeszélték a részleteket. Már a konyaknál tartottak, a hölgyek elvonultak 
néhány percre szépítkezni. Az urak békésen szivaroztak, s régi tábortüzek 
emlékét idézték. 

—  Nem — magyarázta. — Ő haragszik rám. Nem csak a véremet akarja. 
Példaképe, Knisch megölte Friedrich kapitányt. Egy egyszerű párbajban, 
amelyből naponta több tucat is akad. Ő ugyanezt tenné velem. 

— Gondolja, hogy sikerülne neki? 
Arányi mosolyogva nyomta el szivarja maradékát. — Ugyan kedves barátom. 

Maga is tudja. Az a fiú remekül vív, nekem meg akkor volt utoljára kard a 
kezemben, amikor annyi idős voltam, mint ő most. Semmi esélyem ellene. 

— De ha első vérig megy — makacskodott az angol. 
—  Akkor vigyáz rá, hogy ne vágjon meg, egész addig, míg nem mehet biztosra. 

Ahogyan Knisch csinálta. — Kezdett ideges lenni. Múlik az idő, s nem akarta a 



lányok előtt megtárgyalni a dolgot. De Lightorne csak makacskodott, s mégis 
magyarázkodnia kellett. 

— Nehézlovassági karddal egyenlők az esélyek. Ezek a párbajhős uracskák az 
olasz vívást tanulják, forog a csuklójuk, elegáns a tartásuk, nagyra vannak vele. 
Csinálják csak meg ugyanezt nehéz karddal. Meg sem bírják mozdítani. Azzal 
oda kell suhintani, ott minden mozdulatot meg kell gondolni. Lightome fejét 
csóválta majd ajkához emelte a poharat. — Ravasz, barátom, ravasz. Ilyen 
karddal levághatjuk az ifjút. Hát legyen, ahogy óhajtja. 

A kocsi megállt a fogadó előtt, s Arányi kiverte fejéből a párbajt. Szerény 
külsejű épület volt Ischl szélén, de jól nevelt szolgák fogadták, ragadták el a 
kocsistól bő-röndjeit és vezették egy barátságos haliba. 

— Igen, Lightome úr táviratozott... — Dúskeblű, vörös hajú dáma mosolygott 
rá, mint régi kedves barátra. — Biztos vagyok benne, hogy jól fogja érezni magát 
nálunk a doktor úr. Eddig senkinek sem volt oka panaszra, és Lightorne úr régi 
kedves vendégünk, az ő barátai, hogy úgy mondjam... — Be nem állt a szája, 
miközben felvezette Arányit a keskeny lépcsősoron az emeleti folyosóra. Aztán 
kitárta előtte az ajtót, és büszkén mosolygott rá. Arányi egy pillanatra zavarba 
jött. A szoba elég nagy volt, díszes, talán túlságosan az is egy férfinak, egy volt 
katonának. Nagy részét a hatalmas mennyezetes ágy foglalta el, alatta kékkel 
festett porcelán éjjeliedénnyel. Az egyik falnál mosdó, a másiknál nőies kis 
íróasztal, faragott, vékonyka székkel. 

— Ugye szép... — mosolygott rá az asszonyság. 
— Elragadó — felelte. Ijedten nézte, ahogy a főnökasszony kacér mozdulattal 

megveregeti az ágyat, mintegy jelezvén, hogy mindent kibír, s megkönnyebbült, 
amikor végre magára maradt. 

Nekiállt lassan kicsomagolni a holmiját. Jobb szerette ugyan ezt a személyzetre 
hagyni, de a gondos Zogul a bőrönd tetejére csomagolta a pisztolyt és kellő 
mennyiségű tartalék lőszert. Némi gondolkodás után az éjjeliszekrény fiókjába 
tette, aztán komótosan felakasztotta öltönyeit. 

Zogul néha aggályosabb a kelleténél. Itt Ischlben legföljebb az a veszély 
fenyegeti, hogy megfázik, ha kiizzadt testtel elkapja egy gyors zivatar, vagy 
estefelé a hűvös hegyi szél. S különben is: Vaszil halott. Nem tetszett neki ez az 
egész történet. Zogul csak reggel tudta elmesélni neki, az állomásra menet, de a 
hosszú vonatúton volt ideje gondolkodni rajta. Az Európa- szerte üldözött 
bűnöző, amint békés polgár módjára esténként a külvárosi kiskocsmában 
borozgat, s erről váratlanul mindenki tudomást szerez... No nem. Csapdaszaga 
volt a dolognak, csak ezt nem tudta még eldönteni, kinek állították föl ezt a 
csapdát. Utasította Zogult, hogy keresse meg a magándetektívet, és tudja meg 
tőle, honnan kapta az információt arról, hogy Vaszil hol található. 

Vidáman megpörgette a botját és elhagyta a szobát. Azon az egyen nem tűnődött 
idáig, hogyan találja meg Chiaselli kisasszonyt, ha ugyan egyáltalán Ischlben van. 
Nem lesz nehéz. Először az Esplanadon próbálkozik, megihat egy kávét is, és a 
teraszról nézegetheti a dámákat. Aztán elsétál a gyógyházhoz, keresztül a parkon. 



Ha hiába, még megnézheti a jobb kávéházakat, az Aranykeresztet, a Victoriát és a 
Fekete Sast, és aztán, csak a maga örömére a Nürnberger Bratwurst Glöckleint a 
Her-ringassén. ahol a bédekker szerint is jó sört mérnek. 

Ischl kisváros, bármennyire felkapottá tette is a divat és a császár után vonuló 
sok léhűtő. Egy körben mozognak, s napjában többször is összetalálkoznak itt az 
emberek, Ha nem találja itt a szépasszonyt, akkor másnap vagy harmadnap 
indulhat is haza, mert Chiaselli kisasszony a világnak valamely más táján van. 

Nem volt kedve kocsiba szállni, gyalog indult el a belváros felé. A panzió elég 
távol esett tőle — ez némileg igazolta olcsó bérét —, de Arányinak jól esett a séta 
lefelé a hegyoldalból a zöldellő fák között. Kisvártatva a Traunhoz ért, és a 
folyóparton ment tovább. Nyár volt mar, nem is tavasz, a levegőben bogarak 
zümmögtek, és a tájon az az álmos nyugalom ült, amellyel csak nyáron, délidőben 
találkozik az ember. Ki tudja ilyenkor elhinni, hogy háború lesz? Pedig az újságok 
másról sem beszélnek, de hát mikor mondanak igazat az újságok? Ki tudja 
ilyenkor elhinni, hogy Baumeister százados és a többiek kémek voltak? Most, 
ahogy lassan ballagott a poros úton, a keskeny Traun partján, Arányi rádöbbent, 
hogy egy percre sem vette komolyan ezt a lehetőséget. Pedig ha őszinte akar lenni 
magához, be kell vallja, hogy nem zárhatja ki teljesen. Végig kell gondolnia, mi a 
közös az áldozatokban. Ami azt illeti, már régen végig kellett volna gondolnia. 
Követne el más ilyen szarvashibát, halálra élcelődne rajta! De tudta, mi az oka 
feledékenységének. Az, hogy fél a választól. Megcsóválta a fejét és egy, az út 
szélét békésen gyomlálgató paraszt csodálkozva emelte kalapját. 

Utánajárok, fogadta meg. Tudta, hogy nem lesz könnyű. Újra el kell látogatnia 
Hauptmanhoz, s el kell töltenie egy, netán két napot is régi bajtársakkal, s 
borozgatás, az emlékek idézése között szedheti ki belőlük a kívánt információkat. 
Mivel foglalkoztak ezek az emberek, milyen beosztásokon emelkedtek fölfelé, 
milyen sors várt rájuk, azóta, hogy a tanítványai voltak? Egyáltalán, hány volt 
tanítványa halt még meg rejtélyes és váratlan halállal? Megborzongott a 
gondolattól. 

Leült egy padra, és megpihent. A közelben már látszott az Esplanade kávéház, 
teraszán színes foltoknak tűntek a hölgyek nyári ruhái. Arányi zsebkendőjével 
megtörölte arcát és várt, hogy az árnyékban üldögélve leszáradjon az izzadság 
róla. 

Nem számított rá, hogy rögtön sikerrel jár. Az Esplanade ugyan Ischl központja, 
de e központ mellett fényes mellékbolygók is keringenek. A kisasszony lehet 
ivókúrán is, sétálhat valamely úri villa pazar kertjében, kirándulhat a környék 
nevezetes sétaútjain, elmehet a Szófia többlépcsős sétányra, a Cafe Rehapenhez, 
mondjuk a Hohenzoller-vízeséshez, vagy a Kálvária- hegyre. ... Nem. Arra 
semmiképp nem számított, hogy ott találja Chiaselli kisasszonyt, s amikor 
meglátta, zavarba jött, mint akit rajtakaptak. Mindenre gondolt, csak arra nem, mi 
lesz, ha végre eléri Chiaselli kisasszonyt. Mit tegyen, ha a nő gyönyörűen és 
elegánsan ott ül egy előkelő férfi társaságában, és éppen nagyot kacag valamin? 



Megemelte a kalapját, és köszönt. A nő nem köszönt vissza, de szép arcáról 
lehervadt a mosoly. Rossz a lelkiismerete, gondolta Arányi elégedetten. Leült 
három asztallal odébb, és magához intette a pincért. Jóképű, barna hajú 
fiatalember volt, ápolt, hosszú bajusszal, értelmesen csillogó barna szemekkel. 

Arányi rendelt, aztán intett, hogy ne rohanjon, kérdése van. 
— Mondja, ki az az úr azzal a fekete hajú, piros ruhás hölggyel a harmadik 

asztalnál? Olyan ismerős az arca, de hirtelen nem tudom hová tegyem... — Nem 
gondolta, hogy még jobban indokolni kell, mégis folytatta. — Kínos lehet, ha már 
találkoztunk, és nem ismerem meg. 

A pincér megértőén bólintott. — Höhendorf herceg. Sokat szerepel, népszerű 
ember. — Azzal eltűnt, Arányi pedig a szeme sarkából óvatos pillantást vetett 
arrafelé. Hát persze. Nem egyszer látta már a herceg arcképét újságokban, sőt, 
személyesen is találkozott vele, bár nem mutatták be neki. 1907- ben a karintiai 
nagy hadgyakorlaton, ő mint a hegyiharc szakértője döntőbíróként működött 
közre az áthatolhatatlan terepen. Mindössze néhány méter távolságra állt tőle a 
herceg vezérezredesi egyenruhájában. Aztán este, a fogadáson a 
díszegyenruhában, zöldtollas csákóval, világoskék zubbonyán teli 
kitüntetésekkel, aranyövvel, fekete nadrágban, széles piros csíkkal, fekete 
lakkcipőjével impozáns jelenség volt. Most csíkos nadrág és szürke, jól szabott 
zsakett volt rajta, s inkább tűnt sikeres színiigazgatónak, mint a legfelsőbb udvari 
körökhöz tartozó arisztokratának. Jóképű férfi volt. Magas, s ötven évéhez képest 
karcsú. Halántéka és keskeny bajsza ezüstösen csillogott. Futólag Arányi asztala 
felé pillantott, és bosszúsan elhúzta a száját. 

Mégiscsak megtudtam, ki tartja ki ezt a nőt, — gondolta Arányi. Kicsit soká 
tartott és sokba is került, de sikerült megtudnom. Csak azt nem tudta, mit kezdjen 
felfedezésével. Nehéz volt elhinnie, hogy az uralkodócsalád egyik tagja álljon a 
rejtélyes gyilkosságok mögött. Ha igen, talán jobb, ha most szépen veszi a 
cókmókját és indul haza. Ha nem, akkor is jobban teszi, ha vigyáz magára. A 
herceg ingerlékeny, bosszúálló ember hírében állt, s Arányinak ha nem is volt 
gyáva, eszébe sem jutott volna ujjat húzni vele. 

Másfelől szerencse is, hogy Chiaselli kisasszonynak ilyen magas pártfogója van. 
Még egyszer nem tűnhet el, s egy herceg mindig szem előtt van. Vagy mégis? 
Kétely fogta el. Megvárta, míg a pincér leteszi elé a süteményt, a kávét, a forró 
tejet és az ásványvizet, aztán előhúzta a tárcáját. 

— Mondja fiam, akar egy húszast keresni? — Költői kérdés volt, maga is tudta. 
A pincér kissé közelebb hajolt hozzá, hogy jól hallja, s közben szórakozottan 
elrendezte Arányi előtt a tányérokat, poharakat. 

Arányi nem csalódott. Az ifjú természetesen ismert megbízható bérkocsist, és ki 
is tudta hozzá szalajtani az egyik pikkolófiút az üzenettel, hogy kövesse a hölgyet, 
aki a herceggel távozik innen. Igaz, nem csak egy húszasba került, ennyit az 
élelmes pincér magának kért a közvetítésért. Erre jött még a bérkocsis díja, amit 
csak este fognak elszámolni. Küldött neki is egy húszast előlegként, és igyekezett, 
hogy ne vágjon nagyon savanyú képet hozzá. 



Nem sok pénze volt már. Hamarosan táviratoznia kell haza pénzért, és nem 
szívesen gondolt erre a percre. A felesége áldott jó asszony, legalábbis abban az 
értelemben, hogy soha nem törődött azzal, mit csinál, hová megy a férje akkor, 
amikor nincs odahaza. Az érem másik fele viszont, hogy nagyon is törődött azzal, 
mire költ. Arányi tudta, hogy nagyobb összeget csak a birtokvásárlásra szánt 
pénzből küldhetné neki az asszony, és ez viták végeláthatatlan sorát indíthatja 
majd meg. 

Sóhajtott és némileg bűntudatosan nekilátott a süteménynek. Jóízű volt, s ez 
felvidította. Üsse kő! Minek neki még birtok, a mostanival is alig boldogul. 

Míg evett, többször is magán érezte a herceg tekintetét. Aztán a pár felállt és 
elindult a kijárat felé. Meg kell adni, szépen mutattak. A magas, karcsú, elegáns 
férfi, és a ragadozó mozgású fekete szépség. Nem nézett Arányira, ám az ismét 
csak köszönt neki, félig felemelkedett a székből és udvariasan meghajolt. Mintha 
elektromos vezeték lett volna közöttük, úgy csapta meg a nőből áradó érzéki 
varázs, és a férfiból áradó düh. Jó érzéssel ült le. Nem mindennap féltékeny az 
emberre egy igazi herceg. 

Deierl tanácsos mindenkit kiküldött a szobából, és megállt az ajtó mellett. Még 
fiatalkorában megtanulta, hogy akkor éri el a legjobb hatást a kihallgatásokon, ha 
egyedül marad a gonosztevővel. Soha nem félt tőlük. Igaz, mindig is magas és 
erős volt, bármelyik csibésszel állta volna a versenyt, ha birtokra kelnek. Az is 
igaz, hogy ilyenkor mindig a zsebében lapult egy felhúzott pisztoly. De — és erre 
büszke volt — soha nem került sor dulakodásra. Mindig a tekintélye védte meg, 
no meg az, hogy tudták róla, emberségesen bánik a legelvetemültebb gazfickóval 
is. 

Most akkor sem kellett volna aggódnia, ha hajlandó tudomásul venni, mennyire 
legyöngítette az alattomos betegség. Wunder szinte mozdulatlanul feküdt az 
ágyon, csak a szeme követte a tanácsos minden lépését. Deierl az ágyhoz ment, és 
hosszan, csendesen szemlélte a sebesültet. 

Megcsóválta a fejét. — Hát magával szépen elbántak. 
Wunder nem válaszolt, csak behunyta a szemét és elfordította a fejét. 
— Elfordul? — kérdezte Deierl. — Kár, hogy Vaszil meghalt, ő talán a 

szemembe nézne. Öt éve várok arra, hogy jól megnézzem magamnak. — Hátrább 
lépett, mint aki távozni akar. 

—  Kicsoda az úr? 
— Deierl tanácsos vagyok. — Leült az ágyhoz húzott székre és hagyta, hogy 

Wunder maga kínlódja magát ülő helyzetbe Külön szoba volt, ami itt csak igen 
rangos uraknak jár, vagy ha nem jár, csak vagyonos polgár tudja megfizetni. 
Persze Wunder sem akárki, ha nem is a bűnözés fejedelme, de a fejedelem 
szárnysegédje. S míg a rangos, gazdag urak inkább odahaza rendeznek be egy 
szobát ispotálynak, ha megbetegszenek, Wunder nem választhatott. Csöndesen, s 
úgy tűnt sorsával megbékélten haldoklott a Szent Teréz Kórház különszobájában, 
ágya mellett egyenruhás őr vigyázta álmát. 



Deierl szőrös mellű, bikanyakú, hihetetlen izmos férfit látott maga előtt. Tudta, 
hogy Wunder erejéről legendákat mesélnek, s bár már régóta nem hitt a 
legendákban, most, a hordónyi mellkas láttán kétségek fogták el. Wunder arcát 
tanulmányozta. Széles áll, kalapácsszerű fej, rövidre nyírt szökés haj. Egy 
forradás az arcon, s beletörődés a szemekben. 

— Nem hittem volna, hogy legyűrik — szólt halkan. 
— Nem gyűrtek volna le — mondta az óriás. Hangján érződött, hogy nehezére 

esik a beszéd. De beszélt, mint akinek fontos, hogy idejében mindent 
elmondhasson. — Hátbalőtt az az átkozott. — Megcsóválta a fejét. — Ha Vaszil 
él, ez soha nem történt volna meg velem. Soha. Ő mindig vigyázott az ilyesmire. 
Előbb szagolta meg a veszélyt, mint bárki más. Olyan volt, mint az állat. — 
Elnevette magát. — Az állat... 

— Ki ölte meg Vaszilt? — kérdezte Deierl. 
Harag villant a fogoly szemében. Deierl nem mozdult, állta Wunder tekintetét. 

Az adta fel. — Maguk voltak. A maga embere lőtt meg engem is, és Vaszilba is 
maguk vágták a kést. 

— Ne bolondozzon, fiam — Deierl elernyesztette izmait. — Nagyon jól tudja, 
hogy a mi embereink nem használnak kést. Pisztolyt, botot igen, némelyik 
detektívnek tőrbotja is van. De dobókést... 

Wunder nem válaszolt, csak zihálva nézte a falat. Mintha nem is hallotta volna a 
tanácsos szavait. 

— Mit kerestek a Szőlőfürtben? 
—  Ittunk. 
A tanácsos szomorúan sóhajtott. — Kár hazudnia fiam. Magának már mindegy. 

Én már magát nem állítom bíróság elé, s ember el nem ítéli. Akár meg is 
mondhatja az igazat, hogy megkönnyebbüljön a lelke. 

— Nekem mindegy — mondta a fogoly. — Ha meggyógyulok, úgyis halálra 
ítélnek. Ha felfordulok, nem fognak megsiratni. A lelkemre meg köpök. 

— Ugyan, ugyan — felelte a tanácsos könnyedén. — Mi itt úgy bánunk 
magával, mint egy gróffal, és még beszélgetni sem hajlandó. Fél talán, hogy 
megtudjuk a gonosztetteit? Tudjuk. Soroljam magának? Elmondjam, hogyan 
gyújtották föl azt a fogadót Csehországban és ütötték le, majd rabolták ki az ajtón 
menekülő vendégeket? Elmondjam, hogy Budapesten milyen kegyetlenséggel 
ölték meg Ónody ügyvédet és családját? Hogy Németországban nyavalyás 
néhány márkáért gyilkolták meg Gustav Schuster vasutast? 

—  Ha így tudja, minek kérdezi? — motyogta a rab. — Én már úgysem 
emlékszem. 

—  De Güttler őrnagyra csak emlékszik, nem? Rajtaütött magukon, amikor 
betörtek a lakásába és egyik társukat lelőtte, egyet pedig megsebesített. 

— Elkaptuk. Őt is elkaptuk. Hiába volt katona, céllövőbajnok. 
—  Mit kerestek nála? Nem tudták, hogy szegény, nincs semmije? 
— Vaszil mondta meg, hová menjünk. Nem vitatkoztunk. 
— Vaszil halott. 



— Nem tudom, mit akart az őrnagynál. Én nem kérdeztem. Pedig nekem 
megmondta volna. De nem érdekelt. Én bíztam benne, aki pedig nem bízott, azzal 
elbántunk mi ketten. Talán azt hitte, hogy gazdag. Mindig gondosan kitervelte, 
hová törjünk be, de néha azért ő is tévedett. Talán nem pénzt keresett. Tudom én, 
hogy erre megy ki a játék, ez érdekli a tanácsos urat. 

Deierl cigarettát vett elő és Wunder felé nyújtotta a dobozt. Néhány órával 
megrövidíti az életét, de tudta, Wundert ez ugyanolyan kevéssé érdekli, mint őt. 

— Szerintem a maguk őrnagya őrzött otthon valamit, amit nekünk meg kellett 
volna fújnunk, az ám. Nem véletlen, hogy rajtunk ütött pisztollyal. 

Deierl nagyon jól tudta, hogy Güttlemél hivatalosan semmi olyan irat nem 
lehetett odahaza, amelyért bármelyik külföldi hatalom egy vasat is adna. Azt is 
tudta, hogy amikor a rendőrség a betörés után átvizsgálta a lakást, nem is talált 
ilyesmit. 

— Elvitték, amit akartak? — kérdezte óvatosan. 
—  Nem vittünk el semmit. Alighogy munkához láttunk, rajtunk ütött az az őrült. 

Hirtelen fényárba borult a lakás, és ott állt az ajtóban egy férfi, teljes 
díszegyenruhában. Esküszöm, szinte megdermedtünk, pedig egyikünk se félős, ő 
meg ránk kiabált. „Hát maguk mit keresnek itt?" Azzal előkapta a pisztolyát és 
már lőtt is. 

—  És maguk? Tudták, hogy a lakás tulajdonosa jött meg? 
— Tudta a hóhér. Menekültünk, mint akinek elment az esze. Ahogy ott állt, azt 

hittük, egy egész hadsereg van mögötte. 
— Ki lőtte le? 
— Nem tudom. Mindannyian pufogtattunk. Talán én, de nem hiszem. Soha nem 

voltam jó lövő. — Elvigyorodott. — Nem is volt szükségem rá. Katonaként is 
ágyú mellett szolgáltam, azt mondták, oda kell az ilyen nagydarab, erős marha, 
mint én. Talán Vaszil lőtte meg. Neki olyan szeme volt, mint a hiúznak, és a keze 
soha nem remegett. Nem is volt érdekes, ki lőtte le az őrnagyot. Futottunk, amerre 
láttunk, csak este találkoztunk össze a megbeszélt találkahelyen. Hiába kérdezi, 
hogy hol, úgysem adom ki őket. 

— Ha megtalálják, amit kerestek, ki vette volna meg? 
— Megvolt a vevő, csak ne aggódjon az úr. És milyen szép vevő, ha látta volna? 

— Megcsóválta a fejét, s most először mintha irigység és lemondás lett volna a 
hangjában. — Ez a Vaszil mindig értett a nőkhöz. Bolondultak utána. Csak 
meglátták, és máris az ujja köré csavarta őket De ez a nő más volt. Rögtön láttam, 
hogy úrinő, és azt is, hogy üzletről beszélnek. Még a térdük sem ért össze, pedig 
nagyon összedugták a fejüket sutyorgás közben. 

— Hol? 
—  Hol? Hát Pesten, a Károly király úti kávéházban. Vaszil azt mondta, 

találkozik ott valakivel, és jó lenne, ha figyelném a környéket, nem akarják-e 
meglepni. Figyeltem, de nem láttam gyanúsnak senkit. Aztán benéztem az 
ablakon, és láttam Vaszilt a nővel. Először azt hittem, hogy valami féltékeny 
férjet kell figyelnem, de aztán rögtön láttam, hogy ez üzlet. A nő adott is valami 



papírokat Vaszilnak, de nem néztem, miket, az utcát figyeltem. Aznap este 
mondta meg Vaszil, hogy megvan az új célpont, és megfogtuk az isten lábát, mert 
olyan könnyű eset lesz, mint a bűnbánó betyár akasztása, és annyi pénzt hoz, hogy 
csak győzzük számolni. 

—  Hogyan nézett ki az a nő? 
— Hát szép volt. Elegáns. Tél volt, hosszú bunda volt rajta, nem vette le a 

kávéházban sem, pedig fűtöttek. Az ékszerei is megértek egy vagyont, szerintem 
akkor jártunk volna a legjobban, ha őt raboljuk ki. Akkor aztán... 

Deierl tanácsos nagyon jól tudta, mire gondol. Akkor kirabolják a lakást, 
megerőszakolják a nőt. Így pedig csak a lövöldözés jutott. 

— Milyen színű haja volt? — kérdezte. 
—  A haja? — Wunder tétovázott, megfigyelőképessége valószínűleg 

megrekedt az ékszereknél. — Hát... kalap volt rajta, olyan kis csákószerű kalap, 
amit a nők a fejük tetején viselnek, tudja, tanácsos úr. De fátyol lógott le róla, 
hogy eltakarja az arcát. 

— Akkor honnan tudja, hogy szép volt? 
— Azért annyit láttam belőle. Gyönyörű termet, pompás keblek, nincs az a 

kabát, ami ezt elrejtené. Szép volt az arca is, ha látta volna a tanácsos úr, nem 
kételkedne benne. Láttam, amikor egy pillanatra félrehajtotta a fátyolt. Csillogó, 
mélytűzű szemek, és a szája, mint egy hatalmas duzzadt cseresznye. 

Ebből az emberből költő lett halálára, gondolta a tanácsos. Vagy annak a nőnek 
a szépsége művelt volna csodát a műveletlen és durva rablóval? Nem esett 
nehezére visszaemlékezni, kit is hallott utoljára így lelkendezni egy nőért, és, 
hogy ki volt ez a nő. Arányit, arról a titokzatos Chiaselli kisasszonyról, akit a 
tanácsos maga is szívesen kihallgatott volna. 

— Látta azóta azt a nőt? 
— Én nem. De Vaszil igen. Találkozott vele itt, Bécsben. Tudom, mert mondta. 

Diadalmas volt az arca, mint aki megütötte a sorsjátékon a főnyereményt, és azt 
mondta, mégis lesz pénz abból a lövöldözéses buliból, csak egy kis probléma van. 

— Miféle probléma? — A tanácsos elnyomta a cigarettát, és felállt. Kinézett az 
ablakon a virágba borult kórházkertre. Rácsot kell tétetni az ablakra, gondolta. 
Igaz, Wunder gyenge, igaz, fegyveres őr vigyázza, de mit lehet tudni egy ilyen 
embernél. Ha egy percre összeszedi magát, fasirtot csinál az őrből. Visszanézett 
Wunderre. Az takarékosabban bánt a cigarettájával. Óvatosan, szinte körmével 
csípte össze a csikket, hogy az utolsó pillanatig élvezhesse. Deierl tanácsos, aki 
annyi gonosz embert látott már, annyi kemény legénnyel harcolt és cimboráit, 
megsajnálta. Sóhajtva visszaült a székre. 

—  Hogy miféle probléma? — Wunder gonoszul felnevetett. — Jó lenne, ha 
elmondanám, mi? Ugyan miért segítsek én a tanácsos úrnak? 

A tanácsos elmosolyodott. Az örök nagyokos. Az alkusz, aki azt hiszi, minden 
üzletből neki kell győztesen kikerülni, aki azt hiszi, minden tárgyalás üzlet. Aki 
mindig túljár a másik eszén, mégse viszi semmire. Vajon miféle üzletet akar kötni 
a halálos ágyán? 



— Mit akar, mondja? Jobb ellátást? Díszruhás őrt? A püspök adja fel magának 
az utolsó kenetet? 
— Nem — vicsorított Wunder. — De ígérje meg, ha mégis meggyógyulok, 
elereszt. 

Deierl habozott. Tudta, miért kér ilyet tőle Wunder. Még soha nem szegte meg 
ígéretét, s a kihallgatás közben kötött alkuhoz mindenáron ragaszkodott. Tudták 
róla. Tudták a felettesei, akik letettek már arról, hogy jobb belátásra bírják, és 
tudták a bűnözők, akiknek néha felajánlotta a jobb bánásmódot, rövidebb 
büntetést, kisebb- nagyobb szívességeket. Kisebb- nagyobbakat? Volt, aki a fiát 
bízta rá, a gyerek most őrmester a hadseregben, jövőre lesz az esküvője egy 
pékmester lányával. Volt, aki meg csak egy nagyot akart mulatni akasztása előtt, s 
a tanácsos együtt mulatott vele egy álló hétig. Hát így kell most igent, vagy nemet 
mondania. 

De Wundert hátbalőtték, s utána félholtra rugdosták. Abból még felépülne, 
olyan erős mint egy bivaly, de a lövés szétroncsolta a tüdejét, az orvos szerint az is 
csoda, hogy beszélni tud. S ha a csoda folytatódik? Eh, üsse kő! 

— Rendben van — mondta. Nem nyújtott kezet, nem adott írást, több mint 
harminc év munkája feküdt abban, hogy két szavára hitelt adjon miniszter és 
haramia egyaránt. 

Wunder pedig már mondta is, mintha zsilipet húztak volna föl benne. — Vaszil 
azt mondta, van itt valaki, aki nyomoz nagyon utánunk. Nem a rendőrség, azzal 
nemigen törődtünk, már megbocsásson a tanácsos úr. Valami katonatiszt volt ez 
is, csak nyugdíjba ment, de állítólag megesküdött, hogy elkap minket. Engem 
nemigen érdekelt, csak kapjon, ha olyan nagyon akar, aztán majd elválik, 
megbánja- e, de Vaszil komolyan vette. Hogy veszélyes ember. — Köhögött. — 
Hát nem is tudom. Ha Vaszil mondta... Az a nő is félt tőle. Pénzt ajánlott, hogy 
intézzük el. 

— Mennyit? 
—  Nem tudom. Vaszil nem vállalta. Azt mondta, előbb a múltkori ügyből akar 

pénzt látni. Legalábbis nekem így mesélte. — Elhomályosult a tekintete, s már- 
már úgy látszott, elveszti az eszméletét. A tanácsos nyugodtan ült, s arra gondolt, 
lám lám egy eskü, amely alól felmenti az Úr. De a gazfickóban több volt az 
életerő, mint Deierl gondolta. Kitisztult a szeme, s zavarodottan nézett körül. — 
Nem tudom mi történt — folytatta váratlanul. — Talán megalkudtak valamiben, 
talán összevesztek, ki tudja ma már... De azt hiszem, megalkudtak, mert Vaszil 
nagyon bizakodó volt. Gazdagok leszünk, mondta, végleg gazdagok, olyan sok 
pénzünk lesz, hogy már el sem tudjuk verni, s csak unatkozunk, mert elunjuk a 
kaját, a piát, meg a jó nőket, és tartunk már a balhétól, csak ülünk a szép nagy 
házunkban, annyi pénzünk lesz. 

— Mit gondolt, miről van szó? 
— Nem gondoltam én semmit, csak azt, hogy túl szépen hangzik ahhoz, hogy 

igaz legyen. 
— Na ne mondja! Kit akartak kirabolni? Wunder a fejét ingatta. 



—  Valami papírokat kellett volna megszerezni. Veszélyes, de ha sikerül, 
gazdagok leszünk. Tudja a tanácsos úr is, háború lesz, hát miféle papírokról 
lehetne szó? Csak előbb azt az embert kellett elkapni, azt az Arányit. 

— Miért? 
— Hát mert ő vadászott ránk, mondtam. Nem szól a rendőrségnek, csak lesben 

áll, várja, hogy betörjünk. A Nyilvántartó Irodának dolgozik. 
— No és hogyan akarták elkapni? 
—  Egyszerűen. Vártuk a Szőlőfürtben. Odaültünk csaléteknek, és vártuk, hogy 

jöjjön. Biztosak voltunk benne, hogy egyedül lesz, rendőrök nélkül, katonák 
nélkül, legfeljebb a legénye lesz vele. Akkor pedig, elbánunk vele. 

— Miből gondolták, hogy egyedül lesz? — Deierl tanácsos sejtette a választ, de 
hosszú évek során megtanulta, hogy mindig mindent kérdezzen meg, és semmit 
ne bízzon pusztán az ösztönére, vagy a logikájára. Hallja a bűnöző saját szavaival. 
Hátha elszólja magát, hátha mond valamit, ami a törvénynek hasznos lehet, ha 
meg nem, akkor újabb lecke a tanácsosnak a bűnözők saját észjárásából. 

—  Mert nem biztos benne, hogy ott vagyunk. Csak hallja a hírt, de nem biztos 
benne. Odamegy, utánanéz. Nem fél. Az ilyen öreg katona nem fél, ezért lehet 
elkapni. 

Deierl lassan felállt. Látta a csalódottságot Wunder arcán. Most, hogy belejött a 
beszédbe, még jól is esett neki. Istenem, ki mivel büszkélkedhet végóráján: ő a 
gyilkosságaikkal, gonosz terveikkel. Deierl nem bánta. Ennyi elég, ezt akarta 
tudni. Legközelebb, ha megéri, Wunder majd szépen jegyzőkönyvbe mondja, mit 
is tettek az elmúlt években, merre jártak, és néhány nagyváros meg megye 
rendőrkapitányai elővehetnek félretett dossziékat, hogy végleg lezárják őket. 

Kiment az ajtón, és lassan, halkan becsukta maga mögött. Intett, az őr 
nehézkesen felállt. Korosodó férfi volt, nyilván jólesett neki elüldögélni és 
vigyázni a híres rabló végóráit. Ha Wunder összeszedi az erejét... Deierl 
legyintett. Ha Wunder visszanyeri erejét, fiatal és erős őrrel is elbánik. Hadd 
pihenjen az öreg. 

Lehajtott fejjel baktatott végig a hosszú folyosón. Ki lesz majd ő mellette annak 
idején? Agglegény, barátai alig vannak, a munkájának él. Talán Keller... És 
Keller- ről gondolatai megkönnyebbülten visszakanyarodtak az önsajnálattól a 
munkára. Kellernek dicséret jár, semmi kétség. Elfogta Wundert, ártalmatlanná 
tette Vaszilt, ezért legalább főkapitányi dicséretben kéne részesíteni. Ha viszont 
azt nézzük, hogy milyen tömegverekedést robbantott ki, hogy a hivatali utat 
megkerülve civileket vont be, bizony ki kéne rúgni. A tanácsos kiért az utcára. 
Hirtelen a szemébe tűzött a nap, hunyorogva torpant meg. Mosolyogva húzta a 
homlokába kalapját. Nyilván nem rúgja ki Kellert — a civilek meg végül is 
állampolgári kötelességüket teljesítették, majd kapnak némi jutalmat érte. 

Maradt a nehezebbik kérdés: Arányi. Ha Keller valóban Zogult látta abban a 
kocsmában, és csak a fele igaz annak, amit arról az emberről terjesztenek, akkor ő 
ölte meg Vaszilt, De miért? Arányi küldte volna ezzel a feladattal? Igaz volna, 
amit Wunder mondott, és Arányi hadat üzent Vasziléknak? Nehéz volt elhinni, 



nagyon nehéz. Gütüer őrnagy nem állt olyan közel az öreghez, hogy mindenáron 
bosszút akarjon állni. Deierl Arányit egy művelt, kissé sznob öregúrnak tartotta, 
akit inkább érdekelnek a nők és a jó ízek, mint a bosszú zamata. Hogy jelentős 
térképész, ezt megtudta róla, s kellően becsülte érte. Hallott olyan véleményt is, 
hogy Arányiból nemzetközi hírű tudós is lehetett volna, ha több pénze és 
akaratereje van. Akkor úgy magyarázta, hogy az igazi tudós megszállottsága, 
szorgalma hiányzott Arányiból, és a köznapi élet térítette el pályájáról. Ha 
Wunder igazat mond, nem így van. Arányi a Nyilvántartó Irodának dolgozott, ez 
nem titok. Azt már csak bizalmas információként sikerült megtudnia Deierlnek, 
hogy Arányi feltehetően már korábban is dolgozott a kémszolgálatnak: 
Törökországból, a Balkánról rendszeresen küldött jelentéseket. A tanácsos eddig 
nem tulajdonított jelentőséget ennek sem. Diplomaták, katonák, utazók gyakran 
jelentettek az Irodának. Ám lehet, hogy Arányi többet tett ennél. Lehet, hogy 
rendes, állandó ügynöke volt a kémszolgálatnak, és talán éppen emiatt nem tudott 
elég időt szakítani a tudományos tevékenységre. Végül is Arányi nemcsak tudós, 
sőt alapvetően nem az. Katona. Lehet tehát, hogy az események hátterében olyan, 
magas szintről irányított kémkedési, kémelhárítási história áll, amibe nem 
óhajtották a rendőrséget bevonni. 

Megmerevedett az arca. Megtorpant, s valaki hátulról neki koccant. Hallotta a 
bocsánatkérést, fáradt arcú, szürke öltönyös férfi volt az illető, a tanácsos 
biccentett, mindketten megemelték kalapjukat. Deierl állt és nézte a forgalmat. 
Mintha egy startpisztoly dörrent volna valahol, és megkezdődött volna valami 
hatalmas versenyfutás. Mindenki sietett, a férfiak az órájukat nézték és nem a 
nőket, a hölgyek mereven maguk elő figyeltek, és nem a kirakatokra. Gépkocsik 
rohantak, némelyik vagy negyvennel is, a villamosról vidáman ugráltak le a 
fiatalok, az autók dudáltak, máshonnan kiáltozás hallatszott. 

Sajnálta már, hogy elküldte a kocsit a kórház elől. Elfáradt. Tudta pedig, hogy el 
fog fáradni, tudta már akkor is, amikor könnyelmű mozdulattal intett a kocsisnak, 
hogy mehet, de nem tudott ebbe belenyugodni. Nincs joga a testének ezt tenni 
vele! Régen soha nem fáradt el. Ha kellett, napokig fenn volt, gyalog vagy lovon: 
a szívós, kemény betyárok ellen szívós és kemény rendőrök kellettek. Nagy volt a 
kísértés, hogy csakazértis tovább gyalogoljon, megbüntesse magát és 
bebizonyítsa, hogy az akarata erősebb a testénél. Szomorúan, szégyenkezve 
mondott le erről. Megtette már nem egyszer, és tudta, mi lesz az eredmény: ágy, 
meleg fürdő, orvos, másszor. Fájdalom. Fontosabb dolgokra kell tartogatnia 
maradék erejét. 

Lassan, komótosan elment a sarokig, s ott bement a kávéházba. Micsoda 
szerencse, hogy szinte bármerre megy, mindenütt számíthat arra, hogy talál egy 
kis kávézót, ahol megpihenhet. Nyögését elfojtva leült, rendelt, s kocsit hivatott a 
pincérrel. 

Ez az ő Bécsé. Itt neki kell fenntartania a rendet. Bármit tervez is a Nyilvántartó 
Iroda, neki tudnia kéne róla. Itt nem fog sem Arányi, sem Zogul, de akárki más 



sem magánháborúkat folytatni. Nem engedi, ha kell, a legmagasabb fórumokig 
elmegy. Tudni akarja, mi történik itt. 

Hangosabb, erőszakosabb kopogás volt, mint amit várt, szinte dorombolás. 
Arányi szitkozódva kászálódott fel a fotelból. Mit képzel ez a nyavalyás kocsis? 
De nem a kocsis állt az ajtóban. Sovány, középkorú férfi volt, sofőregyenruháján 
címeres gombokkal. 

Arányi nem állt félre az útból. — Mit óhajt? 
A férfi úgy nézett rá, mint aki azt fontolgatja, föllökje- e vagy sem. — Hoztam 

magának valamit. — Halk, kulturált hangja volt, bécsi kiejtése. — Benyúlt a belső 
zsebébe, és egy vékony borítékot húzott elő. — A gazdám küldi. 

Arányi nem kérdezte, ki a gazdája. Átvette a borítékot, és vetett rá egy pillantást. 
Nem címeres boríték volt: sima fehér. Nem volt lezárva. Kicsit habozott, mielőtt 
belenézett. A borítékban egy vonatjegy volt, más semmi. Visszaadta. 

— Köszönöm, nincs rá szükségem. 
A férfi köhintett. — Talán a gazdám tévedett. Úgy gondolta, hogy az úr rögtön el 

óhajt utazni Ischlből. 
—  Sajnálom, hogy csalódást okoztam a gazdájának. — Be akarta csukni az 

ajtót, de a másiknak még volt mondanivalója. 
—  Azt hiszem, jobban tenné, ha távozna — Arányi nem válaszolt, csak állt 

mereven, arcára ráfagyott az udvarias mosoly, a szeme rideg volt. A sofőr 
sóhajtott. — Ennyi volt a feladatom, ha óhajtja, csapja rám az ajtót. De ha 
megenged egy szót magánemberként: nem érdemes a herceggel ujjat húzni. 

Biccentett és sarkon fordult. Arányi halkan becsukta az ajtót, és az órájára 
nézett. Jöhetne már az a kocsis. Azt ígérte, estig ideér, s most már jócskán elmúlt 
a vacsoraidő. Visszadugta zsebébe az órát. Meddig várjon még? Vette a kabátját 
és a botját, és lecsörtetett a bejárathoz. A tulajdonosnő már aludni térhetett, egy 
mogorva képű, bajszos öreg üldögélt a pult mögött. Arányi láttán felugrott és 
szalutált. 

Arányi biccentett, és odakönyökölt a pultra. — Mondja barátom, idevalósi? 
— Igen, tisztelettel. 
— Ismeri a Café Rehagen pincérét? Jóképű, barna fiatalember, hosszú bajusza 

van. 
— Ismerem — mondta gyanakvóan a másik. — Ismeri azt mindenki itt, főleg, 

akinek lánya van. 
—  Na, akkor csak annyit mondjon, merre lakik ez a jómadár. — Látta a 

habozást az öregen, a kíváncsiságot a szemében. Kitalálhatott volna valami 
ártatlan mesét, ami megmagyarázza a kérdést, de nem volt kedve rá. — Na, 
siessen már, nem érek rá! — mordult inkább. 

Miközben a magyarázatot hallgatta, régen használt szitkok jutottak az eszébe. 
Ami olyan kényelmesnek és pihentetőnek tűnt, hogy fogadója kint a csendes 
hegyoldalban fekszik, ezúttal ellene fordult. Majd egyórás gyaloglás, amíg eléri 
azt a pernahajdert, és ki tudja mennyi, mire felhajtják a kocsist is. De ismerte 



magát. Volt türelme, de ha már egyszer úgy döntött, hogy itt az ideje tenni 
valamit, nem tudott várni. Jól megjegyezte az öreg instrukcióit, és útnak indult. 
Hűvös volt odakint, az eget szakadozott felhők borították, s a réseken át, sápadt 

csillagok pislákoltak. Arányi bal kezében a lámpást tartotta, jobbjában a botot, és 
megpróbált rendes menettempót felvenni. Egy- kettő, egy- kettő, és ahogy 
beletalált az ismerős ritmusba, mintha eltűnt volna negyven év, lehullott volna 
vagy húsz kiló, és elmúltak az aggodalmak. Fújja fel magát a herceg! Bízza csak 
el magát az a gyönyörű kígyó, elbánik vele. Egy- kettő .. Úgy ment, mint egy 
automata, a leggazdaságosabban, ahogy azt még gyermekkorában beléverték. 
Negyven perc sem telt el, amikor megállt a keskeny parasztház előtt, amelyben az 
öreg szerint a pincér lakott. A bejáraton nem volt névtábla, a kerítés félig kidőlt. A 
ház mellett veteményes volt, mögötte, a szagból ítélve állatokat tarthatnak. Innen 
járna valaki a világ egyik legelegánsabb cukrászdájába? Visszaemlékezett arra a 
magabiztos, nagyvilági mozgásra, a csiszolt udvariasságra, az ápolt, tiszta kézre! 
Lehetséges? Botjával megvakarta a tarkóját, aztán döntött. Ha már idáig 
gyalogolt, nem megy vissza anélkül, hogy megbizonyosodna. Belökte a kaput és 
belépett. 

— Van itt valaki? — kiáltotta, s mivel nem érkezett válasz, tovább ment. Idáig 
bosszantó közjátéknak tűnt az egész, most azonban a sötét udvarban a kihalt ház 
félő közelítve megcsapta a veszély előérzete. Megállt, hátha elmúlik. Nem félt a 
sötéttől, épp eleget aludt ifjúkorában a szabadban, egyedül is, a hátát valami fának 
vagy sziklának vetve. Soha nem találkozott azzal a félelemmel, amelyről annyit 
olvasott, hogy valakit nyomaszt az éjszaka sötétje, csöndje, apró neszei, furcsa 
árnyékai. Megváltozott volna öregkorára? Vagy csak az ösztöne működne ismét, 
és jelezné a veszélyt? Itt, Ischlben, ebben a békés és elegáns városkában? 

Várt. Nem hallott semmi gyanús neszt, szeme lassan kezdett hozzászokni a 
sötéthez. Nem látott semmi gyanúsat, csak az ócska kis ház álldogált szomorúan. 
Hirtelen mozgás támadt mögötte. Ilyenkor az ember nem gondolkodik. Ilyenkor 
vagy tudja a teste, mit kell tennie, vagy már nem is fogja megtanulni. Arányié 
tudta. Oldalt vetette magát, nehézkesen puffanva érkezett a porba, s nagyot 
nyögött. Káromkodás hallatszott, gyors lépés, támadója most, hogy elvétette az 
első csapást, dühösen készül a másodikra. Arányi féltérdre emelkedett, és a hang 
felé nézett. A másik egy méterre lehetett tőle, sötét ruhában, erőteljes, fiatal férfi. 
Ismerős volt, de Arányinak nem volt ideje azon gondolkodni, honnan. A férfi jobb 
kezében baltát tartott. Fejével lefelé, hogy majd aszerint emelje két kézzel ütésre, 
hogyan mozdul ellenfele. Arányi lassan tovább emelkedett. Ezzel az emberrel 
vigyázni kell. Ez nem egy mérgében baltát felkapó bunkó, aki odacsap, hogy csak 
úgy reng, de könnyű ellépni az ütése alól. Ez a kiszámított mozgás csibész trükk. 
Ettől az embertől kitelik, hogy belerúg, amíg ő a baltára figyel. A másik is 
óvatosan jött, nem becsülte le ellenfelét. Ahogy közelebb ért, Arányi hirtelen 
visszaesett térdre, és botjával támadója lábára vágott. Az ügyesen hátrakapta a 
lábát, és meglendítette a baltát. Arányi felállt és előreugorva a fickó gyomrába 
döfött a bottal. Hallotta, hogy a balta a földre puffan a háta mögött. Felrántotta a 



térdét, de nem talált, a fickó ahogy összegörnyedt, rögtön arca elé rántotta 
mindkét kezét. Arányi dühösen csapott a kezére a bottal. Ezt megemlegeti, egy 
ideig nem lesz kedve baltával hadonászni! Többre nem telt az idejéből. A másik 
futott, mint a villám, néhány méterrel odébb megbotlott valamiben, de 
visszanyerte egyensúlyát, és egy másodperc múlva eltűnt a sötétben. 

Arányi úgy lihegett, mintha ő futott volna. A földön a balta, kár magához vennie 
mint bűnjelet, támadója valószínűleg itt találta, ha kapa vagy ásó akad a kezébe, 
azzal akarja hátulról leütni. Lehajtott fejjel, figyelmesen visszament a bejárathoz, 
és onnan újra elindult befelé. Megtalálta azt a helyet, ahol megtámadták, és onnan 
azt a pontot is, ahol a támadó lesben állt, világosan mutatták a letaposott virágok. 
Ez volt minden. Nem hevert a fűben eldobott cigarettacsikk, sem a küzdelem 
hevében kiesett tárca, fénykép, amellyel Sherlock Holmest szokták 
megörvendeztetni a bűnözők. Arányi pedig, amint ott állt az elvadult kertben a 
sötétben, s fájt minden porcikája, valami vidám elégtételt érzett. Nem olyan 
könnyű elbánni az öreggel, mint hitték. Elindult hazafelé. Nehezen ment. Fájt a 
lába, a háta, fáradt volt, s újra rájött, hogy fölfelé mennyivel nehezebb is 
menetelni mint lejtőn. Mikor visszaért a panzióba, sötét volt már a ház. A 
csöngetésre fiatal, sovány, vörös hajú leány nyitott ajtót. Ijedten nézett Arányira, s 
úgy húzódott félre az útjából, mintha az pestises volna. Arányi nem kérdezett 
semmit. Rendelt egy meleg fürdőt, és az este történteken gondolkodott. Nem 
azon, hogy ha nem hallgat megérzésére, és nem mozdul idejében, most a poros, 
dudvás udvarban fekszik vérbe fagyva. Azon gondolkodott, honnan volt olyan 
ismerős a támadója. Már a kádban lebegett és kéjesen figyelte, hogyan oszlik a 
fájdalom izmaiból, amikor rájött ez volt az a pimasz képű ifjú, aki egyszer — 
istenem, mintha évekkel ezelőtt lett volna — Chiaselli kisasszony háza előtt 
kötözködött vele. Mondtam, hogy találkozunk — gondolta, mikor lefeküdt, és 
mosollyal az arcán aludt el. 
Másnap megérkezett Lightorne. Délelőtt toppant be, amikor Arányi harmadik 
csésze kávéját fogyasztotta a fogadó kiürült éttermében. Krémszínű öltönye fölött 
porköpenyt viselt, kezében hanyagul lóbálta autós sapkáját. Fáradtnak tűnt, és a 
szokásosnál kevésbé volt szívélyes az üdvözlése is. 

—  Defektem volt útközben, kétszer meg az az átkozott motor állt le — tört ki 
belőle, ahogy leült. — Éhes vagyok, mint a farkas, átfáztam. Kutya hideg volt az 
éjjel, persze, maga aludt, nem tudhatja. 

Arányi elmosolyodott. Az angol folytatta a panaszkodást. — Kellett nekem 
nyitott sportkocsit vennem? Kényelmetlen kis vacak. Egy rendes autó legalább 
olyan kényelmes, mint egy hintó. De hát mit csináljak, ha a nők az ilyen 
játékszereket jobban szeretik? Eh, a csodába... — elnevette magát, s mintha a 
félelmetes, váratlan nyerítő hang visszaadta volna az életkedvét. — Egy rendes 
reggeli, és sok- sok tea mindent megold barátom. Végül is megjavítottam a kocsit 
és ideértem, alig néhány órával később, mint terveztem. Azt hittem, már nem 
találom a szállóban, gondoltam, tűvé tehetem maga után Ischlt. — Megérkezett a 
pincér a reggelivel, s Lightorne falni kezdett. Arányi leküzdötte magában a vágyat 



egy jó szivar után és töltött egy negyedik csésze kávét magának. Álmos volt, 
pedig jól aludt az éjjel, s ami még rosszabb, a szó szoros értelmében törődöttnek 
érezte magát. Az az esés megmentette az életét, de ezt minden lépésnél éreznie 
kellett. Nem nekem való már ez, gondolta, ahányszor beléhasított a fájdalom. 

— Találkoztunk az ellenfele segédeivel — közölte két falat közt Lightorne. A 
barátunknak valamiért nagyon sürgős a párbaj. Mintha hajtaná az idő, vagy azt 
hinné, hogy lemarad valamiről. 

Majdnem lemaradt, gondolta Arányi. Tudna talán az a ficsúr a merényletről? 
—  Holnaputánban maradtunk. Ők, a holnapot javasolták, mi a jövő hetet, ebben 

tudtunk kiegyezni. Látja milyen rossz alkusz vagyok? Pedig őfelsége valami 
kereskedelmi kirendeltséget akar rám bízni a Távol- Keleten. 

Arányi újra a csészéje után nyúlt, hogy időt nyerjen. Nem volt hülye, tudta, mit 
jelent ez. Az angolok kereskedelmi kirendeltségei a hadsereg előretolt egységei. 
A Távol- Kelet. Sanghaj volna? Tizenöt éve sincs a boxer- lázadásnak, amelyet az 
európai hatalmak csak egyesült erővel voltak képesek leverni, s a hely azóta is 
puskaporos hordó. Malájföld? Mindig is sejtette, hogy Lightorne több, mint 
aminek mutatja magát. A korosodó vidám aranyifjú maszkja kemény és mindenre 
elszánt katonát takar. S miért jött vajon ide, Ischlbe? Elég lett volna táviratoznia... 

—  Sanghaj? — kérdezte végül. 
Az angol vállat vont. — Látja, még csak ezt sem tudom. Vidám mosolyra 

húzódtak vonásai, s Arányi már előre összerezzent a rettenetes nyerítés 
gondolatára is. De Lightorne csöndesen folytatta. — Most értesítettek a 
követségről, természetesen a részletekbe nem mentek bele. Majd megtudom. — 
Most nevette el magát, de Arányi némi szomorúságot érzett a zajos jókedv 
mögött. — Csodálkozik, hogy csak úgy ripsz- ropsz beállítottam. Ne tagadja, 
látom az arcán. Megértem. Táviratozhattam volna. De tudja mi történt? 
Egyszerűen nem volt kedvem táviratozni. Nem fértem a bőrömbe. Menni akartam 
valahová, tenni valamit, és akkor eszembe jutott maga. 

Arányi bólintott. 
— Valaki, akinek nagyobb gondja  van, mint az enyém. 
— Ugyan... 
Lightorne arca elkomorodott. — A fiatalember nem fogadja el a lovassági 

kardot. Ragaszkodik a vívótőrhöz. Első vérig persze. De az egyik segédje 
bizalmasan elárulta nekem, hogy is képzeli. 

— Megöl egy döféssel — mondta nyugodtan Arányi. 
—  Ne vegye félvállról — intette az angol. — Azt mondják, nagyon jól vív. Az 

ifjú Kolisch gróf maga is kitűnő kardforgató, de még ő is elismeri. 
Arányi elmosolyodott. Makacs, magabiztos mosolyával, amellyel Zogul 

kivételével mindenkit meg tudott téveszteni. 
— Ahogy gondolja — közölte végül Lightorne. — Holnapután reggel nyolc 

órakor a schwechati erdőben. 
Arányi biccentett. — Elfogadja őfelsége ajánlatát? Lightorne befejezte a reggelit 

és több- kevesebb sikerrel megpróbált elnyomni egy böffenést. 



— Nincs nagy kedvem. Elegem van a kényelmetlen porfészkekből, a csak 
forralva iható vízből, a zajból, a mocsokból, a sunyi veszélyekből, az európai 
kolóniák falusi életéből. Mondjak valamit? Nagyon jól érzem magam, úgy, ahogy 
most élek. Párizs, Bécs a maga örömeivel, meg a családi kastély a maga 
nyugalmával. 

— Vagyis visszautasítja? 
Lightorne arca elkomorodott. — Nem hiszem, hogy módomban áll. — Arányi 

elgondolkodva nézte. Lightorne jó húsz évvel fiatalabb nála. Húsz évvel ezelőtt ő 
még örömmel vett volna egy ilyen ajánlatot. Igaz, az angolnak nem kell 
bizonyítania, sem pénzt elővarázsolnia. 

— Lehet, hogy nemsokára indulok — mondta Lightorne váratlanul. — Talán a 
jövő héten. Talán együtt megyek az ifjú Kolisch- sal, úgyis kért tőlem 
ajánlólevelet a londoni társaságba, így magam vezethetem be. 
Arányi szórakozottan bólintott. Az ajánlólevél eszébe juttatott valamit. 
Lightorne- t nyilván nem látja többé az életben. Sajnálta, de a jelen gondjai jobban 
foglalkoztatták, minthogy ráérjen ezen siránkozni. — Ismeri Höhendorf 
herceget? 

— Tessék? — Lightorne elmerengett, meg kellett ismételni a kérdést. — 
Höhendorf herceg? — morogta aztán. — Találkoztam vele egy vadászaton. 
Váltottunk néhány szót, azt hiszem. Miért érdekli? 

Arányi habozva tette fel a következő kérdést, kellően felfogva, mennyire 
megmagyarázhatatlan és udvariatlan. 

— Össze tudna ismertetni vele? 
Lightorne nem nézett rá. Arányi sejtette, mi jár az eszében. Tudta, hogy 

sznobnak tartják. Eddig nem zavarta a dolog, most kényelmetlenül érezte magát 
miatta. — Nem árulhatom el miért, de nagyon fontos volna, hogy beszéljek a 
herceggel. 

Az angol döntött. 
— Talán tudok segíteni. — Vállat vont. — Mindenesetre elküldöm neki a 

névjegyemet, és megkérdem, fogad- e. De, ha megengedi, nem magának való. A 
herceg,... hogy is mondjam, az a fajta arisztokrata, aki úgy érzi, eleget tett a 
világgal szembeni összes kötelességének azzal, hogy arisztokrata. 

— Értem — mosolygott Arányi. Értette is, és hálás volt Lightome- nak a finom 
megfogalmazásért. A herceg szemében ő egy senki, ez akkor is kiderült, amikor 
inasával elküldte azt a nyavalyás vonatjegyet. 

— De sajnos mégis beszélnem kell vele. — Azt csak magában tette hozzá, hogy 
mással is. 

Jó fél órájába került, míg megszabadult az angoltól és elindulhatott a városba. A 
tegnap esti öreget nem látta és nem volt kedve érdeklődni utána. Ezt később is 
megteheti. Előbb a pincérfiúval és a konfliskocsissal kell beszélnie. Elhaladt a 
tegnapi csata színhelye mellett, úgy tűnt, mintha lenne élet a házban, a kéményből 
füst szállott, az ablak mögött mintha mozgott volna valaki. Főznének? Micsoda 
hétalvók lehetnek, vagy ellenkezőleg, milyen óvatos emberek, akik jobbnak látják 



nem kidugni az orrukat, ha kint idegenek ólálkodnak. Lassan haladt, szó sem volt 
most vidám menettempóról, gondolatban visszatért ifjúságról. Megtört, fáradt, 
zúzódásokkal teli öregember kínlódott, akinek minden porcikája kényelemre, 
nyugalomra vágyott. A nap a tarkójára sütött, és gonosz kis izzadságcseppek 
csiklandoztak végig a hátát. Aztán végre a sétányra ért, és a távolban megjelent a 
Café Rehagen mint az oázis, s látványával erőt adott. Arányi leszegett fejjel 
cammogott a sétány vidám tömegében kitért az ifjú uraknak, és egy pillantást sem 
vetett a hölgyekre. Leült egy szabad asztalhoz a teraszon, és zsebkendőjét elővéve 
megtörölte az arcát. 

Másik pincér szolgálta ki, a nyitott ajtón keresztül látta tegnapi ismerősét, azt is, 
amikor az összerándul zavarában, ahogy találkozik a tekintetük. Ült, pihent, kis 
villájával lassan eszegette a süteményt, és várt. Nem látott ismerőst, sem a 
herceget, sem a nőt, vagy a tegnapi támadót, bár ami azt illeti, még azt a 
pimaszságot is feltételezte volna róla, hogy beállítson ide. Végül fölállt és lassan 
besétált a belső terembe. Megállt a süteményeket bemutató hatalmas pult előtt és 
nézelődött, míg a pincér mellé nem ért, akkor felé fordult. 

— Beszélnem kell magával, barátom. 
— Nem érek rá uram. Nagy a forgalom. 
— Szakítson rá időt. — Visszament a teraszra és rendelt még egy süteményt, 

hogy valamivel teljen az idő. Tíz perc múlva megjelent a fiú és udvariasan felé 
hajolt. 

— Hol találom a barátját? — kérdezte csendben Arányi. 
— Nem értem, uram. 
Arányi szeme megvillant. Várt egy pillanatot, hogy lehiggadjon és nagyon 

lassan, nagyon halkan szólalt meg. — Jobban teszi, ha megérti, amíg én 
kérdezem. 

— Sajnálom. 
A fiú elindult volna visszafelé, de Arányi megállította. 
— Hazaárulásért fogják elítélni, fiacskám, ha megéri. — Felállt, és pénzt dobott 

az asztalra. — Ha mégis eszébe jutna valami, a Flóra panzióban megtalál. — 
Miközben kivonult a teraszról, azon gondolkodott, ne hívja- e le Zogult. 

Zogul azon gondolkodott, ne utazzon-e Arányi után. Unta Bécset, ahol semmi 
dolga nem volt, és aggódott gazdájáért, aki ki tudja, milyen kelepcébe mászik be 
egyedül. Tudta, hogy nevetséges ezzel az aggályoskodással. Ha valakinek. hát 
neki tudnia kéne, mire képes az öreg. Vagy mire volt képes annak idején. De azt is 
tudta, hogy mennyire elveszd a józanságát, ha egy szép nőről van szó. 

Kezét a tarkóján összekulcsolva, felöltözve feküdt az ágyon, és gondolkodott. 
Nem tudott dönteni, és ez zavarta. Zogul minden rejtélyessége dacára egyszerű 
ember volt, aki egyszerűnek látta a dolgokat. Valami vagy jó, vagy nem az, szép 
vagy csúnya, érdekes vagy sem. Nem rágódott tovább rajtuk. S amit gazdája 
csinál, az többnyire jó, helyes vagy érdekes. Amíg egy nő fel nem tűnik a 
láthatáron. Azon gondolkodott, mi lenne, ha Arányi legújabb barátnőjével utazna 
le, azzal a sovány kis táncosnővel, akit az az angol szerzett. Ha vele megy, Arányi 



inkább megbocsátja, hogy utasítása ellenére utána utazott. Ami még fontosabb, a 
lány megvédheti attól, hogy teljesen belegabalyodjon abba a Chiasellibe. Nem 
mozdult, még mindig nem döntött. Tudta, hogy végig kell gondolnia, mit tehet 
gazdájáért itt Bécsben, s hogy semmi kedve nincs órákat vonatozni egy fülkében 
azzal a lánnyal. 

Kopogtak. Zogul látszólag nem is mozdult, csak épp ujjaival tapintotta ki a 
párnája alá dugott kés nyelét. 

— Szabad. 
A szobainas volt, kezében névjeggyel. Zogul fölállt és anélkül, hogy egy 

pillantást vetett volna a névjegyre, bólintott az inasnak. 
— Engedje be az urat. 
Akkor olvasta csak el, ki is látogatója, amikor egy pillanatra egyedül maradt a 

szobában: Keller. A név nem sokat mondott, alatta kis betűkkel szedve, mintha 
Keller szégyellne a dolgot: rendőrfogalmazó. Visszatette a névjegyet az asztalra, 
és megállt a szoba közepén. Kidobom, gondolta. Gyorsan kidobom. Aztán kinyílt 
az ajtó, és Zogul egy pillanatra megmerevedett a csodálkozástól. Az ajtóban a 
szimpatikus fiatalember állt a Szőlőfürtből, s úgy mosolygott, mintha régen látott 
kedves barátját pillantotta volna meg. 

Bejött, becsukta maga mögött az ajtót, s csak akkor szólalt meg, halkan, 
zavartan. 

— Azért jöttem, hogy megköszönjem, amit tett. Megmentette az életemet. 
A herceg háza Ischl központjában volt, talán öt percnyire a császári villától, 

kettőre az ivócsarnoktól. Kapujában libériás inas nézte idegenkedéssel a vörös kis 
sportkocsit, s különösképp Arányit, amint nehézkesen kikászálódik belőle. 
Lightorne-nak sem ment könnyen a kiszállás, igaz, neki segédkezett egy másik 
inas. Arányi gyomrát fölkavarta a rövid út. Most, hogy része volt benne, már nem 
vágyott annyira automobilra. Zajos, kényelmetlen, és rettentően büdös, 
összegezte tapasztalatait. Legjobb ruháját vette föl, de érezte, hogy reménytelenül 
vidékinek hat benne. Nadrágja ódivatú volt, a zakó kissé kopottas, a fenébe is, az 
ember nem csináltat naponta új alkalmi öltönyt magának. Lightorne 
világosszürke nadrágban és élénkbordó, csíkos zakóban parádézott, ja, ő 
megteheti. 

Ebédnél közölte Arányival, hogy délután teára hivatalosak a herceghez. Úgy 
mondta, szinte mellékesen, mintha egy pohár sörre hívná meg Arányit valamelyik 
olcsóbb vendéglőbe. Arányi érezte, hogy gyengén remegni kezd a gyomra. 
Letette a kést, villát, szalvétájával megtörölte a száját. Valamiért megnyugtatta ez 
a kis mozdulat. 

— Hogyan csinálta? 
Lightorne vállat vont, nemigen érthette a kérdést. — Elküldtem a névjegyemet 

azzal a megjegyzéssel, hogy egy barátommal együtt szeretném tiszteletemet tenni 
nála. A küldönc visszajött a válasszal, hogy a herceg szívesen lát minket teára. 

— Ilyen egyszerű — motyogta Arányi. 



— Ilyen egyszerű — mosolygott Lightorne. Nem beszéltek többet a dologról, a 
Földrajzi Társaság közlönyében megjelent egyik cikkről társalogtak vagy fél órán 
át, míg Arányi végre újra egyenrangúnak érezte magát az angollal. Aztán elvonult 
és megpróbálta összefoglalni, mit mondjon a hercegnek és hogyan. Mire négy óra 
előtt néhány perccel egy utolsó pillantást vetett magára a tükörben és elégedetten 
elindult az ajtó felé, úgy érezte, győztes csatába indul. Mondandója rövid, 
áttekinthető, érvelése logikus, katonás. Tíz perc magánbeszélgetés a herceggel, 
ennyi elég lesz, s ennyit nem tagadhat meg vendégétől. A piros sportkocsiból 
kiszállva, a komornyik utálkozó tekintete előtt kezdett elpárologni önbizalma. 
Kezdte úgy érezni magát, mintha csata előtt, az első puhatolózó ágyúlövések után 
derülne csak ki, hogy az ellenségnek még négy hadosztálya van, jobb fegyverzete, 
mint hitték, és nem az a hülye vezeti őket, akire számítottak. De a csatát akkor is 
meg kell vívni. Hideg tekintetét a komornyikra vetette, aki néhány másodperc 
múlva lesütötte szemét. Arányi a kis győzelemtől némileg megnyugodva követte 
Lightorne-t a gazdagon berendezett előcsarnokon át. 

Legszívesebben pofon csapta volna magát, hogy nem gondolt erre a lehetőségre. 
Miért hitte azt, hogy a herceg egyedül lesz? Miért nem számított rá, hogy ott ül 
Chiaselli kisasszony is, gyönyörű arcán hideg mosoly, sötét haja vállára hull, 
fehér, egyszerű ruhájában ártatlannak látszik, és olyan szép, hogy Arányi is 
legszívesebben térdre hullana előtte. 

A herceg arca megrándult, amikor meglátta, és beletellett néhány másodperbe, 
míg jól-rosszul leplezte a rosszallását. Nem nyújtott kezet Arányinak, mindössze 
biccentett felé. Sudár volt, jó két fejjel Arányi fölé magasodott, jól szabott öltönye 
ügyesen leplezte kezdődő pocakját. 

Lightome kezet csókolt Chiaselli kisasszonynak és néhány ügyes bókot 
mondott. Arányi meg sem próbálta, megkímélte magát a visszautasítástól. 
Amikor végre leültek, maga is meglepődött, mennyire szaporán ver a szíve, s 
hogy izzad, mintha futott volna. 

Erős, angol módra készített teát hoztak, s túl édes aprósüteményt, no meg sötét, 
aranylóan csillogó, puha zamatú konyakot. Kínos uzsonna volt. A nő sápadtan és 
magába húzódva ült, mint aki fél valamitől. A hercegen a forrongó, visszafojtott 
harag látszott. Arányi jobbnak látta, ha meg sem szólal. Lightorne mintha nem 
vett volna észre semmit, vígan szóval tartotta a társaságot. Mulatságos, vagy 
legalább is annak szánt udvari pletykákat mesélt, s távoli gyarmatokon megélt 
kalandjait. Úgy tűnt, mire letelt az illem megkívánta húsz perc, ki is fogyott a 
szóból. Vetett egy gyors oldalpillantást Arányira, majd felállt és búcsúzkodni 
kezdett. Itt volt az idő. Arányi is felállt, és sápadtan, de eltökélten szólalt meg. 

— Bocsásson meg, fenség, szeretnék négyszemközt beszélni önnel. 
Ketten döbbentek néztek rá, a harmadik úgy mosolygott, mint aki előre tudta, 

hogy ez lesz, s fogadott is rá. Más férfit is zavarba hozott volna ez a mosoly. 
— Nincs önnel miről beszélnem négyszemközt. 
— Fontos és bizalmas ügyről van szó. 



A herceg nem szokhatott hozzá, hogy ellentmondjanak neki. Elsápadt a haragtól, 
és automatikusan az asztalon lévő csengő után nyúlt. Aztán úrrá lett magán, s a 
mozdulat megszakadt, és a puha, ápolt kéz úgy lebegett az asztal fölött, mint egy 
célját vesztett ragadozó madár. 

— Ön visszaél a vendégszeretetemmel — mondta. Éles volt a hangja, ha kiabált 
volna, nőies rikácsolása torzult volna. Arányi csalódást érzett. — Visszaél Lord 
Lightorne jóhiszeműségével is. 

Az angol a torkát köszörülte. Úgy látszott, zavarban van, de Arányi jobban 
ismerte, mint hogy bedőljön a látszatnak. 

— Bocsásson meg, hogy ellentmondok — kezdte óvatosan, mintha veszélyes 
titkokat árulna el, a hangja is fokozatosan egyre halkabb lett, s végül alig lehetett 
hallani mit mond. Aztán újra kezdte, mintha erőre kapott volna. — Arányi doktor 
régi ismerősöm, és igazi úriembernek tartom, akinek becsületességéhez nem fér 
kétség. Másrészt Arányi úr kitűnő tudós, és olyan ember, aki jól meggondolja, mit 
állít, és mit kér. 
Arányi hiúsága csak úgy dorombolt. Nem is emlékezett rá, mikor mondott 
utoljára bárki is ennyi jót róla. A szemébe biztosan nem mondtak, s feltehetőleg a 
háta mögött sem ezt sutyorogták. A herceg is mintha gondolkodóba esett volna, 
vagy csak nem akarta elkövetni azt az udvariatlanságot, hogy meghazudtolja 
vendégét. Idegesen az órájára nézett. 

— Hát jó. Kap öt percet. 
Arányi összevágta a bokáját. — Köszönöm, fenség. 
Lightorne a karját nyújtotta Chiaselli kisasszony felé. — Jöjjön kisasszony, 

addig mi sétálunk egyet a kertben. 
Arányi, bár hálásnak kellett volna lennie, kínzó irigységet érzett. 
Úgy ültek egymással szemben, mint két összeesküvő. Közös titkuk, közös 
bűnük úgy kötötte össze őket, mintha régi barátok volnának. Egy gyilkos, és egy 
korrupt rendőr, aki fedezi őt. Nem volt olcsó, a legdrágábbal vesztegették meg. 
Az életével. 

Miután Keller biztosította arról, hogy nem szándékozik elárulni, Zogul 
merevsége is felengedett. Szégyenlősen hellyel kínálta a fiatalembert, s miközben 
maga is leült, azon gondolkodott, nem kéne- e felhozatni valamit. Nem tudta 
eldönteni. 

— Megengedi, hogy megkérdezzél néhány dolgot? — érdeklődött Keller, 
mihelyt leült. Reményteljes fiatal ügyvédnek nézett ki, egy úriember 
magabiztosságával és annak az óvatosságával, aki maga keresi a kenyerét. 

— Kihallgatás? 
— Nem. Kíváncsi vagyok. 
— Hm — mondta Zogul. — Én is — tette hozzá kis idő elteltével. 
— Kérdezzen maga is — javasolta a fogalmazó, és fiatal arcán ismét feltűnt az a 

jóindulatú, boldog mosoly. 
Zogul bólintott, s néhány másodpercig szótlanul méricskélték egymást. 



—  Hát jó — szólalt meg Keller. — Deierl tanácsos hosszan elbeszélgetett 
Wunderrel. Nem tudom, hogy csinálja a tanácsos úr, igazán nem tudom. De a 
gazfickó elmondott mindent, amit tudott, s még azt is amit nem, csak sejtett. A 
lényeg, amit magának is tudnia kell, hogy valaki Arányi doktorra uszította őket. 

— Micsoda? 
— Egy nő. Wunder csak annyit tud róla, hogy szép és elegáns. Valószínűleg az 

ujja köré csavarta Vaszilt, ami nagy szó, mert Vaszil után bolondultak az 
asszonyok. 

— Chiaselli kisasszony? — motyogta félig kérdezve Zogul. 
— Kicsoda? — csapott le Keller. 
— Chiaselli kisasszony — ismételte határozottabban Zogul. — A doktor úr 

legalábbis rá gyanakszik. Baumeister százados házában lakott a negyedik 
emeleten, míg váratlanul el nem költözött, nem sokkal a gyilkosság után. 

Keller sóhajtott. — Mondjuk úgy, hogy elutazott. A lakást nem mondta föl, 
egészen év végéig ki van fizetve. 

— Szóval utánanéztek. — Zogul növekvő érdeklődéssel figyelte a fiatalembert. 
No lám, gondolta. No lám. 

A ház összes lakójának utánanéztünk, természetesen — felelte méltóságteljesen 
Keller. — Természetesen diszkréten, nem úgy, ahogy a maga gazdája, vagy 
barátja, nem is tudom, hogy mondjam. 

— Úgy mondja, ahogy jól esik. Mindkettő igaz. — Mégiscsak csengetett és bort 
rendelt a szobainastól. Mindketten hallgattak, amíg az ital meg nem érkezett, s 
azon gondolkodtak, mit  is  mondjanak egymásnak, mennyire bízzanak a 
másikban. Aztán koccintottak, mintha lassan kovácsolódó szövetségükre ittak 
volna. Odakint beborult, gyors eső verte a kövezetét, az ablakon tompán szűrődött 
be a forgalom jellegzetes zaja. Zogul villanyt gyújtott, és szivart vett elő. 

— Mit tudtak meg? — kérdezte szinte mellékesen. Keller maga is elvett egy 
szivart, de még nem gyújtott rá, csak szagolgatta, forgatta az ujjai közt — Azt, 
hogy a lakók mind feddhetetlen, derék emberek, akikhez a gyanú árnyéka sem 
férhet. A férfiak többsége otthon sem volt, a hölgyek természetesen szóba sem 
jöhetnek. Zogul elfintorodott, s a rendőr folytatta. — Biztosat persze nehéz 
mondani, de úgy tűnik, egyikük sem volt a százados szeretője, ha erre gondol. 

— Személyzet? 
— Cselédlányok. Az ebédet csinálták, többnyire a háziasszony ellenőrzése 

mellett. 
Zogul gonoszul elmosolyodott. 
— Marad Chiaselli. 
— Vagy Arányi úr. Vagy az — ajánlotta gálánsán Keller a lehetőséget —, hogy 

valaki besurrant a házba, még mielőtt a nyomozók figyelni kezdték volna, elbújt, 
majd délután ugyanilyen ügyesen ki is surrant. 

Zogul vállat vont. Ez eléggé valószínűtlen. 
— Mit tud arról a nőről? 



— Jó családból származik, az apja banktisztviselő. A kisasszony énekelni tanult, 
és kisebb szerepeket kapott az Operában. Feltűnő szépség, sok gavallér 
forgolódik körülötte. Befolyásosak és gazdagok is. 

— Ki vette ki azt a lakást? 
— Nem tudni. A tulajdonos csak arra emlékszik, hogy egy jól öltözött úr kereste 

meg, és előlegként rögtön vastag köteg bankót húzott elő. A szerződés szabályos, 
és a kisasszony nevére szól. 

— Mikor volt ez? 
— Három hónappal ezelőtt. De hát csak nem gondolja, hogy ez a nő ölte volna 

meg Baumeister századost? Nem, ez lehetetlen. Azt még talán elhiszem, hogy 
felhizlalta Vaszilt, de hogy kési döfjön valakibe, maga is beláthatja, hogy 
lehetetlen. 

Zogul csodálkozva nézett rá. Semmit sem tartóit lehetetlennek. Nem akart 
belemerülni, mi mindent látott már, mennyi kegyetlenséget, szörnyűséget, melyet 
szép nők vagy kulturált, finom úriemberek köveitek el. Kellernek, mint rendőrnek 
is épp elég tapasztalata lehet. És mégis... ezek az osztrákok javíthatatlanok. 

— Arányi szerint a hölgynek jó néhány gyilkosságban benne van a kis kacsója 
— mondta inkább. — Először is a Baumeisier- gyilkosság. Ő ölte meg 
személyesen vagy sem, részletkérdés. A gyilkos megbújhatott az ő lakásában, 
akár napokig is, és még jól is érezte magát közben. Egy nő veszejtette össze 
fondorlattal Friedrichet, Arányi úr egy másik volt tanítványát egy ismert 
párbajhőssel, Knisch- sel. A párbaj Friedrich halálával ért véget. Ha úgy nézzük, 
gyilkosság ez is, finom női módszerekkel, a férfiak dróton rángatásával. Egy 
feltűnően szép nő társaságában látták nem sokkal halála előtt azt az urat is, aki ill, 
a szállóban a fölöttünk lévő szobában lakott. Nyilván tudja, hogy leszúrták. Azt 
viszont nem, hogy ugyanaznap éjjel merényletei köveitek el a tanár úr ellen is. És 
most maga erősíti meg, hogy egy nő áll a Vaszil- féle pesti gyilkosság mögött is, 
színién Arányi úr egy volt tanítványa az áldozat. S megint csak úgy, hogy halálát 
senki ne hozza összefüggésbe a többiekével. 

— Érdekes — mondta Keller. — Érdekes, de nem jó színben tűnteti föl Arányi 
urat. Ha megfogadja a tanácsomat, ne verjük nagydobra a dolgot. Hamar 
kisütnék, hogy valami kémügyről van szó, és a gazdája soha az életben nem 
tisztázná magát. — Némi lelkifurdalással gondolt rá, hogy még szeretett 
mesterének és bálványának, Deierl tanácsosnak is hazudnia kell. De tudta, hogy 
nem tehet kivételt. Zogullal való kapcsolatát titkolnia kell. — Hol van most ez a 
nő? Zogul láthatóan habozott egy pillanatig. 

— Ischlben. 
— Ami megmagyarázza, miért költözött ki a lakásból — motyogta Keller. — 

Valószínűleg ott tölti az egész nyarat, és csak ősszel jön vissza. De még mindig 
nem mondta el, mit keresett abban a kocsmában. 

— Vaszilt. Valaki értesített minket, hogy abban a kocsmában tanyázik. Meg 
akartam nézni magamnak. Tudtam, hogy a gazdám ennek az ügynek a kapcsán 
előbb vagy utóbb beléjük botlik. Hát én akartam előbb találkozni velük. 



— Ki értesítette magukat? 
— Egy magándetektív. Arányi úr azért bérelte fel, hogy Chiaselli kisasszonyt 

figyeltesse. És tudja... 
— Hát akkor hogyan jutott Vaszilék nyomába? — Keller mint minden 

hivatásos, gyanakvással és rosszallásával kezelte a magándetektíveket. Már a 
gondolattól is hideglelést kapott, hogy egy ilyen jutott a nemzetközi bűnbanda 
nyomára, egy szép nőt követve. 

— Épp azt mondanám. Épp ez az érdekes: hogy valaki egyszerűen felhívta a 
detektívet, és közölte vele, hol található Vaszil. Aztán csak annyit mondott, hogy 
Arányi urat érdekli a dolog. 

Keller már értette. A detektív persze nem így adta át az értesülést, hanem mint a 
saját szorgos munkájával megszerzett információt. Arányiéknek gyanútlanul 
kellett volna besétálni a csapdába. Vaszil vagy más, talán a nő, aki mögötte áll, 
talán épp Chiaselli kisasszony ebben az esetben tévedett. 
 
Hatodik fejezet 
 

A herceg nem ült le, s őt sem kínálta hellyel, mintegy hangsúlyozva, hogy csak 
perceket szán a beszélgetésre. Arányi nem igazán bánta, így talán nagyobb 
nyomatéka is lesz annak, amit mond. 

— Bocsásson meg fenség — kezdte a szöveget, amelyet végül kitalált útközben 
—, de mint katona, nem kertelek. Nagyon valószínű, hogy az ön társaságát élvező 
hölgy veszélyes kalandor, akinek a lekiismeretét több gyilkosság is terheli. 

Jól számított. A herceg meghökkent. Hátralépett, kis híján feldöntve egy karcsú 
asztalkát. Ügyesen elkapta, majd megtámaszkodott rajta, mintha a hír elvette 
volna az erejét. 

— Uram, önnek elment a józan esze! Nem is hallgatom tovább, — suttogta. 
Rémület és gyűlölet látszott a szemén. Arányi nagyot nyelt. Nem volt 
hozzászokva, hogy így beszéljenek vele, s ahhoz sem, hogy hagyja, ha valaki ezt 
teszi. 

— Bizonyítékaim vannak — hazudta. 
— Ön nem rendőr, ugye? — A suttogás hisztérikus, tompított kiabálásba ment 

át. — Nem is katona már, ha jól tudom. Perverz vénember, aki unalmában 
védtelen nőket molesztál. Takarodjon innét, mielőtt az inassal rakatom ki! 

Ez már Arányinak is sok volt. — Kikérem magamnak ezt a hangot, fenség. 
Egész életemben becsülettel... 

Höhendorf herceget nem érdekelte, mit tett Arányi becsülettel egy életen át, 
vagy mit nem. Elsápadt, nem tudni, a haragtól vagy a félelemtől, s félbeszakította 
a magyarázkodást. 

— Ne reménykedjen, hogy párbajozhat velem. Nem lesz része ebben a 
megtiszteltetésben. — Váratlan gyorsasággal megpördült és az asztalhoz lépett. 
Csöngetett és az ajtó felé fordulva várt. Arányi vetett rá egy utolsó, keserű 
pillantást, aztán jobbnak látta nem megvárni az inasokat és azt a megaláztatást, 



hogy erővel teszik ki innét. Távozott. De tudta, ha vége ennek az ügynek, ha 
becsülettel bizonyítani tudja állításait, ismét felkeresi a herceget. És ha az nem 
követi meg kellőképp, a következő látogatók a segédei lesznek. És ha a herceg 
nem vállalja a párbajt, majd tesz róla, hogy gyávasága napvilágra kerüljön. Maga 
is elcsodálkozott magán: így születnek respublikák, gondolta. 

Lightorne a kertben várta. Zavarban volt. Arányi sejtette, hogy a herceg 
kirohanása kihallatszott a nyitott ablakon. A nő eltűnt, talán nem mert ismét a 
szemébe nézni. Csak a fökomornyik jelent meg, csöndesen, udvariasan figyelte, 
amint bekászálódnak a kényelmetlen kis sportkocsiba, és elhajtanak nagy 
motorbőgés közepette. 

— Sajnálom — mondta Arányi. — Nem akartam kellemetlen helyzetbe hozni. 
Az angol nem válaszolt, csak egy hosszú, szomorú pillantást vetett rá. Aztán 

időben visszakapta a tekintetét az útra, mielőtt egy fának rohantak volna. 
— Ha óhajtja, most rögtön indulhatunk vissza Bécsbe — mondta inkább. 
Arányi elnézte a pompás házakat, a zöldellő fákat, bokrokat, az elegáns tömeget. 

Gyűlölte ezt a helyet, igen, legszívesebben rögtön indult volna. De volt még egy 
kis dolga itt. Megrázta hát a fejét és a gondolataiba mélyedt. 

A kávézó este nyolckor zárt. Arányi nyolc előtt húsz perccel érkezett, leült 
odabent és rendelt egy kávét. A pincérfiú úgy tett, mint aki nem ismeri, csak a 
szeme rebbent idegesen. Arányi némi lelkifurdalással s szégyenkezéssel gondolt 
arra, hogy a herceg helyett is ezt a kölyköt bünteti. Megitta a kávét, fizetett és 
megvárta a zárórát. Aztán kiment a sétányra, és ott várt tovább. Türelmesen és 
fenyegetően állt, a sétálók nagy ívben kerülték ki, s ez némi elégtételt jelentett. 

A fiú nem egyedül jött ki, hanem harmadmagával. Nem is a főbejáraton; hanem 
a hátsón, és jóval lejjebb, a fák között lépett csak ki az útra. De Arányi számított 
erre, rögtön észrevette, s szapora léptekkel utána eredt. 

— Várjon csak! — szólalt meg durván. 
A fiú megfordult. Dühös volt az arca, a társaság bátorságot adott neki. — Mit 

akar? 
— Óh, csak egy kicsit beszélgetni — mosolygott Arányi és botja végével 

gyomorba döfte a fiút. Aztán csak mosolygott tovább, miközben az, levegőért 
kapkodva, furcsa, öklendező hangokat hallatva előregörnyedt. A két másik ifjú 
tanácstalanul hátralépett. Arányi nem nézett rájuk, csak a szeme sarkából figyelte 
őket. Szinte biztos volt benne, hogy nem lesz gondja velük. Csak ügyesen kell 
játszani. Ha most tovább veri a fiút, ezek, ha nem is szívesen, de a védelmére 
sietnek.  Ha gyengeséget mutat, nekitámadnak. Lassan a fiú melléhez támasztotta 
a bot végét és gyengén tolni kezdte. A pincér hátralépett és megpróbált 
fölegyenesedni. 

— Érti már, vagy tovább magyarázzam? — érdeklődött udvariasan Arányi. 
— Rohadék... morogta a fiú. Arányi arcáról nem tűnt el a fagyos mosoly. 

Visszarántotta a botot, és most felülről lefelé a fiú combjára döfött vele, utána 
pedig a bot végével fölfelé csapva herén ütötte. Szembefordult a másik kettővel és 
a szemükbe nézett. — Maguk is részt akarnak venni a beszélgetésben? 



Nem néztek a szemébe. De el sem futottak, összeszedték a bátorságukat. Arányi 
tudta, hogy sietnie kell. Sokáig nem húzhatja ezt a jelenetet itt a sétányon, ki 
tudja, hány ember figyelmét keltette fel már eddig is a görcsökben fetrengő fiú. 
Nem szívesen tette, de nem volt más választása. Sóhajtott. Újra a fiú felé nézett és 
anélkül, hogy jelét adta volna szándékának, hátrafelé döfött vaskos, súlyos, vasalt 
végű sétabotjával. Hallotta a nyögést és visszafordult. Már csak egyikük állt, s az 
is hátrált, arcán rémület ült. A fiút hajánál fogva berángatta az út menti fák közé. 
— Nem tudom, mennyit adtak, hogy tőrbe csaljatok, nem érdekel. De azt tudom, 
hogy elevenen nyúzlak meg, ha nem beszélsz. 

— Nem értem — nyögte az. Védtelennek látszott, de a szeme mutatta, hogy nem 
adja fel, mihelyt összeszedi magát, nekitámad az idősebb férfinak. Arányinak 
esze ágában sem volt ezt megvárni. Még mindig a hajánál fogva hátracsavarta a 
fiú fejét és botját hóna alá vágva, másik kezével, két ujjal benyúlt az álla alá. 

— Itt döglesz meg — mondta hidegen. 
— Ne — nyögte a fiú, amikor levegőt hagyott neki. — Megfenyegettek. 
Arányi elnevette magát. — Kinek hiszel? — Nem várt választ a kérdésre, 

szorított egyet a fogáson nyomatékul és újra lazított. — Ki fenyegetett meg? 
Hörögve jött a válasz. — Pepik, a kocsis, őt keresse! Az ivócsarnok előtti 

placcon találja, ha olyan őrült, hogy keresse. 
Arányi elengedte. A fiatalember összeszedte magát, zsebéből kis fésűt húzott elő 

és ideges, kapkodó mozdulatokkal fésülködni kezdett. Arányi körülnézett. A fiú 
társai eltűntek, nem kétséges, hogy rendőrrel térnek vissza néhány perc múlva. 
Előhúzta pénztárcáját, és egy bankjegyet vett elő. A pincér markába nyomta. — 
Ez a Pepik cseh? 

Az gyűlölettel nézett rá. — Azt nem tudom. De kitekeri a nyakát — nevette el 
magát. — A pénzét pedig tartogassa a temetésére! — Arányi felé hajította a 
bankjegyet, aztán megfordult, és mint a nyíl futott a város felé. A tízkoronás pedig 
lassan vitorlázott a föld felé. Arányi puhán alá tette a kalapját és elkapta, mielőtt 
talajt ért volna. Pepik, morogta. Hát lássuk! 

Pepik kétméteres volt, vörösképű, és lapáttenyerű. Harminc körül járhatott. 
Fekete szalonkabátja zsírosán fénylett, szökés szakállán morzsák díszelegtek. 
Cilindere egy számmal kisebb volt a kelleténél, vagy Pepik feje volt egy számmal 
nagyobb annál, mint amekkora kalapokat készítenek. Gonosz, verekedős 
ábrázattal, az érdeklődés minden jele nélkül figyelte, ahogy Arányi lassan 
közeledik a kocsija felé. A harmadik volt a sorban, és a sor elején álló csak 
hátrabökött, amikor Arányi Pepiket kereste. — A nagydarab — mondta és 
kiköpött. Pepik lova öreg volt, fénytelen szőrű, szomorúan álldogált, mintha 
bánná, hogy vénségére ilyen gazdát kell szolgálnia. Arányi botja végével 
megbökte kalapját. — Maga Pepik? 

Az óriás mintha nem hallotta volna a kérdést, csak nézte, nézte vizenyős 
szemével. Arányi türelmes volt. Ismerte a trükköt. Kezében viszketett a bot, de 
nem ment el az esze. Soha nem volt gyáva, ha kell, kiáll ezzel a gorillával is, de ha 
lehet, kihagyja. Húsz éve, jó, legyen huszonöt, elbánt volna egy ilyennel, most 



isten tudja, nem volna sok esélye. Nem kérdezte újra. Eltelt egy perc így, 
ellenséges csöndben. Pepik nem bírta tovább. — És akkor mi van? 

Arányi elmosolyodott. — Akkor vigyen a Flóra panzióba, a Kaltenbach strasse 
60-ba. — Felkászálódott, és kényelmesen elhelyezkedett Pepik háta mögött. Az 
öreg ló lassan elindult. 

— Mennyit fizettek? — kérdezte Arányi, amikor a kanyarhoz értek. 
— Tessék? 
— Azt kérdem, mennyit fizettek azért, hogy ne kövesse a nőt, és ne jelentsen 

nekem. Azt hittem, érthető. Vagy magát is megfenyegették? 
A gúnyos nevetés ez utóbbit próbálta cáfolni. — Kétszáz koronát, ha tudni 

akarja. 
— Kevés — közölte Arányi nyugodtan. 
Pepik visszafordult és vörös, kialvatlan szemeivel gyanakvóan vizslatta utasát. 

— Mit akar? 
— Mondtam, nem? Azt, hogy vigyen Dr. Koltowicz szanatóriumába. 
A kocsis lassan visszafordult, és alig hallhatóan dünnyögte maga elé. — Nem 

fél? 
Arányi botja végével gyengéden megcsiklandozta a nyakát takaró fürtöket. — 

És maga? — Hangja hirtelen parancsoló üvöltésbe csapott. — Nem mozdul! — 
Újra elhalkult. — Ha úgy érzem, hogy hátra próbál csapni azzal az ostorral vagy 
verekedni kezd, keresztülszúrom a nyakát a tőrösbotommal. Figyelje szépen az 
utat, és közben beszélgetünk. 

Pepik továbbhajtott, csak a füle lett egyre vörösebb. — Mondták, hogy 
vigyázzak, én meg kinevettem őket. De megbánja ezt még az úr! Találkozunk mi 
még! 

Arányi nem törődött a fenyegetéssel. — Pepik, magát becsapták. Kétszáz korona 
gyilkosságban való részvételért igazán kevés. 

Az óriási fej majdnem hátrafordult megint, félúton akasztotta meg a bot puha 
érintése. — Miről beszél? 

— Tegnap éjjel elindultam megkeresni magát. A fogadóban egy öreg 
elirányított, merre menjek. Csapda volt. Valaki baltával várt rám a sötétben. 

Pepik válasza késett. — Mi közöm hozzá? 
— Az támadott meg, aki magát is fizette. Középmagas, szőke, hullámos hajú. 

kerekképű... na, ez az? 
— Felpödört bajusszal — egészítette ki Pepik. 
— És gúnyos, tenyérbemászó vigyorral. 
— Ő az. 
Arányi nem tudott visszafojtani egy megkönnyebült sóhajt. 
— No lám, de szépen összejött. Ha a barátunk egy kicsit gyorsabb, megvan a 

balek is, aki ül helyette. 
— Én? Ugyan miért? 
— Mit mondott magának? — Lassan kiértek Ischl belvárosából, s a zöldellő 

dombok között magukban álló házak közt haladtak. Üres volt az út. Világos volt 



még, de már az este illata érződött a levegőben. Békés, alkonyat előtti nyugalom 
terült a tájra. Hűvösödött. 

— Nem sokat. Annyit, hogy kapok kétszáz koronát, és kész. 
Arányi a fejét csóválta. — Honnan tudta, hogy megbíztam magát? 
Pepik felnevetett. Gúnyos, gonosz nevetés volt, Arányi megborzongott a 

hallatán. — Honnan tudta? Mit gondol az úr, honnan tudta? Hát tőlem. Franzi 
adott egy húszast, hogy kövessem azt a nőt. Gondoltam, van ebben több pénz is, a 
kisasszonyon látszott, hogy többet megér neki, bármiről is van szó. 
Megkérdeztem. 

— Hol? 
—  A sétányról Höhendorf herceg villájához mentek. Mondhatom magának, ha 

eddig haboztam volna, ez eldöntötte a dolgot. Maga elmegy, a herceg marad. 
Magáról azt sem tudom, kicsoda, róla nagyon is. Gavallér ember, nem kicsinyes, 
nem egy üveg bort ittam olyan pénzen, amit tőle kaptam. De bosszúálló 
természete van, nem jó keresztezni az útját. Gondoltam magamban, na Pepik, 
téged itt jól behúztak a csőbe egy húszasért. Legjobb lesz szépen mindent 
elmondani a hölgynek. Az egyik inas jól ismer. Megkerestem a hátsó bejáratnál, 
és megkértem, küldje ki a hölgyet. Ha megkérdezi miért, csak annyit mondjon 
neki, fontos, bizalmas ügyben. És ha a Pepik azt mondja fontos, az fontos is. így 
aztán vártam a hátsó kapunál. Tíz perc sem telt bele, már ott is volt a kisasszony. 
— Megcsóválta a fejét és vidáman cöccögött maga elé. — Ez aztán a nő! 
Mondjak én valamit az úrnak? Ahogy odajött hozzám az a nő és rám mosolygott, 
én bizony ingyen is elmondtam volna neki mindent. Pedig nem én futok a lányok 
után, akárki megmondhatja. 

Arányi egyre türelmetlenebbül hallgatta a hosszúra nyúlt monológot. A távolban 
jobbra feltűnt a ház, ahol tegnap megtámadták. A kéménye most nem füstölt, s 
teljesen lakatlannak látszott. 

— Így aztán szépen közöltem, hogy egy úr érdeklődik utána és egy húszast 
kínált, hogy kövessem, ő pedig rám nevetett, és megkérdezte, milyen úr. Persze 
nem tudtam. Ő nem bánta. Csak annyit mondott, hogy este hatkor legyek a 
helyemen, a placcon, és visszaszaladt a házba. — Az emléktől csettintett, és a ló 
szomorúan gyorsított. 

— No és este? 
— Este már nem ő jött, hanem a barátja. Azt mondta, hogy a kisasszony és a 

herceg méltányolják a jószándékomat, meg hogy milyen jól tettem, hogy 
hozzájuk fordultam. Aztán adott kétszáz koronát azzal, hogy felejtsem el az 
ügyet. 

— Igen — mondta szórakozottan Arányi. — Csak éppen életben maradtam. 
Mondja csak, ki lakik ebben a házban? 

—  Ebben? Az öreg Müller. Ott szokott kisegíteni a szanatóriumban néha. 
Különben a jó ég tudja miből él, meg minek. Tőlem fel is fordulhat. Miért? 

— Itt támadtak meg — közölte Arányi, és nyugodtan, kényelmesen hátradőlt az 
ülésen. Szivart vett elő, és elégedetten rágyújtott. A ló újra lassított, békésen 



kocogtak a szürkületben eltűnő hegycsúcsok felé. Arányit hatalmába kerítette 
valami furcsa érzés, szinte sírni lett volna kedve. Mintha együtt lebegett volna a 
puhán szálló felhőkkel, mintha átjárta volna az éles, hegyi levegő, mintha 
megtisztult és újraszületett volna. Mégis, valami mély, ősi szomorúság szállt rá. 
Egyikük sem szólt, amíg meg nem érkeztek. Csak ahogy megálltak a panzió 
oszlopos kapuja előtt nézett hátra Pepik. — No, és most mi legyen? 

Arányi elnevette magát. — Mi lenne? Kétszáz koronáért maga mindent elfelejt 
barátom, azt is, hogy találkoztunk. 

Felnevetett az óriás is, és az ostorával a levegőbe legyintve indított, mielőtt 
Arányi fizethetett volna. — Méghogy tőrbot, na, hiszen! — széles háta még akkor 
is rázkódott a nevetéstől, amikor eltűnt kocsijával a kanyarban. 

Arányi az órájára pillantott. Svájci óra volt, vagy huszonöt éve vette, amikor 
megkapta a doktori címet. Nem volt más, aki ajándékot vegyen neki, úgy 
gondolta, legalább saját magával nem kicsinyeskedik. Drága óra volt, ha nem is 
arany, azóta is pontosan járt, s csak tisztíttatni kellett évente. Nyolc óra volt. 
Lassacskán indulhatnak is, ha holnap reggelre Bécsben akar lenni. 
Megvacsoráznak és útnak erednek. Visszatette az órát a zsebébe, és a kilincs felé 
nyúlt, amikor egy hang megállította. 

— Uram! 
Libériás inas állt az egyik oszlop mellett. Arányi felismerte Höhendorf herceg 

libériáját és kíváncsian várt. 
A férfi közelebb lépett. Mintha lett volna a kezében valami, Arányi a 

szürkületben nem tudta kivenni. Romlik a szemem, — gondolta. 
— Üzenetet hoztam — mondta az inas és felemelte a kezét. Boxer volt az ujján 

A fehér kesztyűre húzva groteszk is volt, nem csak fenyegető, de Arányinak nem 
maradt ideje arra, hogy ezen elmélkedjen. Próbált hátralépni, próbálta felemelni a 
karját, de nem volt már ideje egyikre sem. Mintha ágyút lőttek volna ki előtte, s a 
csövet szétvetette volna a robbanás. Csillagokat látott és színes foltokat, valami 
állati dühöt érzett, ami előrevetette volna, s közben azt, hogy a lába lassan 
kicsuklik alóla. Vaktában arrafelé ütött a bottal, amerre támadóját sejtette. A 
vállát találta az újabb ütés. Nem fájt, inkább csak valami csodálkozást érzett. 
Előre botladozott és tudta, hogy mindjárt összeesik. 

Lövés dörrent. Jajszó hallatszott, és káromkodás. Futó léptek zaja. Aztán csend 
támadt. Arányi a botjára támaszkodva lassan föltápászkodott. Tudta, ha elengedi 
magát, elveszti az eszméletét. Valamiért nem akart elájulni. Támadói 
elmenekültek, megvédeni így sem tudná magát. Mindennek vége, ha most nem 
tud erőt venni magán. 

— Jobban van? — hallotta maga mellett. Bólintani nem volt képes. — Igen — 
motyogta. 

— Akkor jöjjön. Szedje rendbe magát! — Érezte, hogy valaki belekarol. 
Rátámaszkodott. Acélos izmokat érzett a keze alatt. Lassan elindultak és a vörös, 
meg fehér felhőkön keresztül felderengtek a fogadó kapujának körvonalai. 
Oldalra pillantott. 



— Lightorne? — kérdezte. 
— Jókor jöttem, mi? Igaz, jöhettem volna előbb is. Ahogy elnézem. Tudja kik 

voltak? 
— Egyedül volt — nyögte Arányi. 
— Csudát egyedül! Négyen voltak... vigyázzon! A lépcsőhöz értek. Arányi 

megállt, és az oszlopnak támaszkodott. Hányingere volt, nagyokat lélegzett. 
Érezte, hogy vér folyik végig a nyakán. 

— Így nem mehetek be — mondta. 
— Ugyan! Majd a szobájában rendbetesz magát. 
—  Így nem mehetek be. — ismételte makacsul Arányi. 
Lightome sóhajtott. — Jöjjön, álljunk odébb akkor, ne lássanak minket így. 
Bementek a fák közé. Arányi kicsi öklendezett, aztán zsebkendőjével letörölte 

arcát, levette zakóját és megigazította ingét, nyakkendőjét. Megfésülködött. 
Tudta, hogy még mindig szörnyen néz ki, de ha nincs nagyon világos az 
előcsarnokban, talán elmegy. Tett néhány lépést, a fáknak támaszkodva. 
Lightorne cigarettázva nézte. 

— Minden rendben — mondta Arányi. — Egy kis agyrázkódás. Néhány nap és 
kiheverem. 

— Holnap hajnalban párbaja van — közölte az angol hidegen. 
Arányi elnevette magát, s maga is meglepődött milyen hamisan cseng. 
Tizenegyre járt, mire elindultak. Arányi rendbeszedte magát, pihent egy kicsit, 

míg az angol vacsorázott. Aztán begyömöszölte bőröndjét a kis automobil hátsó 
ülésére, fölvette a szemüveget és elhelyezkedett Lightorne mellett. Fantasztikus 
volt az éjszakai utazás, feledtette vele a kocsi kényelmetlenségét, rázását, a zajt, 
még azt a kellemetlenséget is, hogy valahol Linz táján meg kellett állniuk és 
Lightorne hosszan matatott a motorházban. Kaland volt. A lámpák fényében 
megnyúlt árnyékú fák bukkantak ki és suhantak el mellettük, néha, kanyarok 
előtt, mintha egyenesen a hegynek, vagy épp ellenkezőleg, a semmibe rohantak 
volna. Aztán egy biztos kormánymozdulat és az úton maradtak, ragadozóként 
rávetve magukat az újabb kanyarra. Nem sokat beszéltek. Arányi annyit elárult, 
hogy Höhendorf herceg emberei voltak a támadók, de Lightorne- nak arra a 
kérdésére, hogy most mit szándékozik tenni, hallgatásba burkolódzott. Nem tudta 
eldönteni. Párbaj szóba sem jöhet. A herceg szóba sem áll vele, s nem nevetteti ki 
magát. Még csak az kéne, hogy ország-világ megtudja, a herceg inasokkal verette 
meg. A legjobb lenne hasonlóval viszonozni, ha nem egy valódi Habsburg 
hercegről volna szó, az uralkodó rokonáról. Igaz, Zogult ez nemigen izgatná, ha 
Arányi a hercegre uszítaná, ugyanúgy elverné, mint egy parasztgyereket. És hogy 
elkapná valahol, az nem kétséges. Arányi mégis visszarettent a gondolattól. Előbb 
a nőt kell leleplezni — gondolta. Behunyta szemét, és felidézte magában a finom 
vonásokat. Figyeltetni minden lépését, kerül, amibe kerül. Elkapni azt a gunyoros 
vigyorú barátját, és vallomást csikarni ki belőle. Elbóbiskolt, s mire újra kinyitotta 
szemét, már közeledtek Bécs felé. Előhúzta óráját, felpattintotta és gyufájának 
fényében megnézte. Az óra állt. A felhúzója elgörbült, üvege megrepedt. Az 



egyik ütés a sok közül, amelyet akkor meg sem érzett, az órát érte. Elfújta a 
gyufát, és elrakta az órát. — Ezért még számolunk — motyogta. 

— Tessék? — kérdezte Lightorne. 
— Semmi — felelte nyugodtan. Hajnalodott. 
Ők érkeztek előbb, már fél hatkor leállították a motort, és élvezték a csendet. A 

tisztás fölött köd lebegett, a fű harmattól csillogott. Arányi nehézkesen leguggolt 
és letépett egy szálat. Jó íze volt, gyerekkorát idézte. Nem félt. Csak magányra 
vágyott. Hátat fordítva elvonult, amikor megjöttek a többiek. Az ellenfél, a 
segédek fekete konflison, ahogy illik. Elmosolyodott magában a gondolatra, hogy 
ő piros, nyitott sportkocsin érkezett. Fél füllel hallotta, hogy Lightorne megpróbál 
haladékot kérni, kihallotta a fáradtság, súlyos sérülések szavakat. Nem érdekelte. 
Pichler úgysem fog beleegyezni, különben is jobb túlesni rajta. Megvizsgálta a 
fegyvert. Vállat vont. Rendes vívótőr volt, csak a vége hegyes a tompa gomb 
helyett. Megnézte, elég éles- e, tud-e sebet ejteni. Megnyugodott, hogy igen. 

Zogult nem látta, pedig biztos volt benne, hogy itt van valahol. A fák között 
lapul és készen áll, hogy közbeavatkozzon. Ha úgy látja, hogy válságos a helyzet, 
lelövi a fiút. Arányi szigorúan megtiltotta neki, de nem ringatta magát 
illúziókban. 

A szabályok szerint megpróbálták még egyszer kibékíteni őket, Pichler hallani 
sem akart róla, bocsánatkéréssel nem éri be, neki pedig esze ágában sem volt 
bocsánatot kérni. Azt kérte, hogy a párbaj után néhány szót válthasson 
ellenfelével négyszemközt. A vigyor Pichler arcán, amikor beleegyezett, 
eloszlatta volna Arányi kétségeit, ha lettek volna. 

Lightorne és Kolisch összesúgott. Nyilván azt beszélik meg, hogy az első 
adandó alkalommal közbeavatkoznak, megállítják az összecsapást. Melegség 
öntötte el. Mit törődik Höhendorffal, miért fáj neki, amíg ilyen barátai vannak? 
Azonkívül helyeselte is, amit csinálnak. Erre számított, erre kell építenie, ha 
életben akar maradni. 

A segédek szólították őket. Levette zakóját, és feltűrte ingujját. Tisztelegtek, 
összeérintették a pengét. Nagy- nagy csend lett körülöttük, majd felhangzott a 
„rajta" vezényszó. 

Rosszabb volt, mint a baltás támadás, mint az esti verés. Rosszabb volt, mint 
akármilyen csetepaté. Más hozta a szabályokat, más diktált. Nem harcolhat kedve 
és ötletei szerint. Az elmúlt évtizedek során legalább annyit tanult Zogultól, mint 
az őtőle. A legfontosabb, amit megtanult az, hogy a harcban győzni kell tudni. 
Zogul a magasabb stratégiát, amit Arányi Bécsújhelyen tanult, zseniálisan 
fordította le a verekedés világára. Arányi pedig hamarosan rájött, hogy mindaz, 
amit ő sunyi trükknek látott először, a csapatmozgások nyelvére lefordítva remek 
stratégiának és taktikának értelmezendő. Lett volna ez igazi harc, segédek nélkül, 
tanuk és megkötöttségek nélkül! Hamarosan találna elég fegyvert a tőrön kívül... 
Elhessegette a gondolatot. Csak a tőrre koncentrált, amely olyan fenyegető 
biztonsággal ült Pichler kezében. Pichler egészen megváltozott. A sovány, erőtlen 
fiatalember most erőt sugárzó férfivá vált. Keze szinte összenőtt a tőrrel, mozgása 



puha volt és olyan könnyed, mint egy táncosé. Nyugodt volt, nem lehetett 
egykönnyen beugratni. Arányi kezdett kételkedni benne, sikerül-e a terve. 

Tett néhány óvatos vágást, Pichler azzal sem fárasztotta magát, hogy védje őket, 
csak hátrább csúszott néhány centivel és összehúzott szemmel figyelje Arányi 
pengéjét. Nem riposztozott. Az alkalomra várt, a halálos szúrás lehetőségére. 
Arányi megborzongott. Az volt a terve, hogy beugratja egy cseltámadásba 
Pichlert. Arra gondolt, hogy a jó vívók gondolkodás nélkül, automatikusan 
mozdulnak bizonyos helyzetekben. Bizonyos támadás rögtön beindít bizonyos 
védést és ellentámadást. Ezzel a kikényszerített ellentámadással akarta Arányi 
megvágatni magát. No nem nagyon, csak annyira, hogy vérezzen, és segédei 
közbeléphessenek. De ez a fiú túl jól vív ehhez. Úgy látszik, az igazán klasszis 
vívókra már nem érvényes ez a szabály, ahogy az igazán nagy hadvezér 
mozdulatait sem lehet kiszámítani. Lebecsültem az ellenfelet, — gondolta, 
fizetnem kell érte. Csak túl nagynak találta az árat. Hátrább lépett, várta, hogy 
támadjon a másik. Félt, hogy a támadás túl gyors és túl cseles lesz ahhoz, hogy 
követni tudja, de nem volt más választása. Pichler lassan, és pengéjével kis 
köröket leírva nyomult előre. Arányi hátrált. Érezte, hogy bajban van. Túl soká 
nem hátrálhat, az már megfutamodás, ha pedig megáll, Pichler olyan közel kerül 
hozzá, amiből védhetetlenül támad. Ha ellentámadással próbálja megállítani, 
maga lép a csapdába. 

Egyetlen dolgot tehetett. Lecövekelt és előrenyújtotta karját. Olyan gyors volt a 
támadás, hogy csak egy ezüstös csíkot látott belőle. Érezte, hogy egy váratlan, 
erős csapás szinte kiveri kezéből a tőrt, aztán valami villant jobbra, s minden 
akaraterejét össze kellett szednie, hogy ne kapja oda a kezét. Pichler biztosra akar 
menni és csellel támad. Ha rámozdul, esélye sincs, hogy védje magát. Az arca elé 
kapta a kezét, arra ügyelt, hogy csuklóval befelé tartsa. Szinte megkönnyebbült, 
amikor éles fájdalmat érzett az alkarjában. Pichler tőre újra felvillant előtte, és 
dermedten érezte, hogy védtelen, nem tud rámozdulni. Mintha távolról hallott 
volna valami kiáltást, miközben Pichlert mintha valami szélvihar söpörte volna el 
előle. 

— Éreztem, hogy nem fog megállni. — Kolisch gróf mosolygott, mintha csupán 
valami aprócska szívességet tett volna, mintha jópofa kaland volna az egész. 
Arányi sebe súlyosabb volt, mint tervezte, de nem bánta. Hálát adhat a sorsnak, 
hogy ezzel megúszta. Hogy nem mozdult rá a cselre, hogy Kolisch gróf volt az 
egyik segédje, maga is klasszis vívó, és határozott, habozást nem ismerő férfiú. 

Egy másodperc alatt rájött, hogy Pichler talán meg sem hallja az „állj" 
vezényszót, és abban a másodpercben már ugrott is. Két méteres magasságával, 
izmos, fanyűvő testével úgy döntötte el Pichlert, mint szélvihar a korhadt 
fatörzset. Az orvos alkoholt öntött a sebre. Arányi felszisszent. Lightorne egy 
lapos üveget adott a másik kezébe, alaposan meghúzta. Pichler a tisztás másik 
szélén várt. Mintha megkönnyebbült volna. Arányi értette. Más a harag, és más 
hidegvérrel megölni egy embert. 



Amíg az orvos a sebet varrta. Arányi Törökországra gondolt. Akkor Zogul 
kötözte be a kezét, mert a környéken nem is láttak orvost. Az nagyobb seb volt, 
amikor kicsavarta a kést támadója kezéből, akkor vágta fel az alkarját. 

Bekötötték a kezét, és a kötésre erőltette a zakót. Leült egy kidőlt fára és várta, 
hogy Pichler odamenjen hozzá. A fiatalember zavarban volt. Gyanakodva nézte 
Arányit, mint aki nem tudja, mire számítson. 

— Elégedett? — kérdezte Arányi. 
Pichler vállat vont. — Meg akartam ölni. De azt hiszem jobb így. — Sápadt volt, 

de tisztességgel uralkodott magán. 
— Jól vív — mondta Arányi. 
A fiatalember elmosolyodott. — Sejtettem, hogy ezt akarja. Belenyúlni 

valahogy a tőrbe, hogy sebet ejtsek. Mihelyt figyelmeztettek, elkezdtem 
gondolkodni, mit is csinálhat, és nem találtam mást. 

Arányi szeme összeszűkült. — Figyelmeztették? 
— Igen. Azt mondták, hogy vigyázzak, maga mindenre képes. 
— Ki volt az? 
Pichler vállat vont. — Nem mutatkozott be. Csak annyit mondott a telefonba, 

hogy neki is van egy lezáratlan ügye magával, azért akar segíteni nekem. 
Kinevettem. Megmondtam neki, hogy nem tud megijeszteni. 

Bármilyen veszélyes is legyen maga, tőrrel a kézben nincs esélye ellenem. 
— Férfihang volt? — kérdezte közbe Arányi. 
— Igen — felelte Pichler. — És mondott mást is. Azt, hogy maga a párbaj után 

leszámol velem, ne is számítsak könyörületre. 
Arányi értette és sajnálta a fiút. Persze, hogy hitt a telefonálónak, azok után, 

ahogy Zogul bánt vele. 
— Sejtelme sincs, milyen ügybe keveredett, fiam — mondta  barátságosan.   — 

Nem   áll   szándékomban bosszút állni. Nem is állt. Az emberem azért támadta 
meg, mert szükség volt arra, amit maga elhallgatott. — Sóhajtott, és lehalkította 
hangját, mintha veszélyes titkokat közölne. Pichler közelebb húzódott, — 
Államérdek volt. 

— Micsoda? 
— Én lettem volna az ötödik halott ebben az ügyben. Az ellenségeim úgy 

akartak megszabadulni tőlem, hogy maga végezze el a piszkos munkát helyettük. 
Ahogy a barátja megölte Friedrich kapitányt. 

— Párbaj volt — védekezett Pichler. — Becsületes párbaj. 
— Ez is az volt. Valakik úgy manipulálnak tisztességes embereket, hogy azok 

elvégezzék a munka szennyesét, úgy, hogy nem is tudják, miről van szó. 
Pichler hallgatott, próbálta megemészteni a hallottakat. Látszott, hogy a 

gondolkodás nem a legerősebb oldala — ami számítás, intelligencia, 
emberismeret szorult belé, az mind a vívásban öltött testet. Arányi kényelmetlen 
volt még jobban felfedni magát. 

— Bízom abban, hogy amit most elmondok, az, köztünk marad. Bízom abban, 
hogy úriember. Több magas rangú katonatiszt halt meg a közelmúltban 



váratlanul. Egyet a lakásában döftek le, amikor engem várt, hogy bizonyos fontos 
dolgokban a tanácsomat és segítségemet kérje. Egyet bűnözők lőttek le 
tűzharcban, egyet a maga barátja ölt meg párbajban. Egy másikat egy konflis 
gázolt halálra... — egy pillanatra elhallgatott, arra gondolt, mennyire csak az 
előbbi háromra szűkítette a nyomozást. Pichler a fájdalomnak tulajdonította a 
hallgatást és illedelmesen várt. Arányi összeszedte gondolatait. 

—  A jelek szerint mindhárom esetben szerepe van egy gyönyörű nőnek. Egy 
rejtélyes nőnek, aki úgy csavarja az ujjai köré a férfiakat, ahogyan akarja. És nem 
csak ebben a három esetben. További gyilkosságok is történtek, és az áldozatot 
mindig egy gyönyörű, elegáns hölggyel látták halála előtt. — Egy gyilkosság volt 
csupán, ami a szállodában történt, — de Arányi úgy vélte, hatásosabb, ha többet 
mond. 

Hatásos is volt.  Úristen — suttogta Pichler. — Csak nem arra gondol, hogy 
Knisch...? 

— De arra gondolok. 
Pichler a fejét csóválva hallgatott. Nem volt teljesen meggyőzve, emésztenie 

kellett a hallottakat. 
— Mit mondott még az a telefonáló? — kérdezte Arányi. 
— Azt, hogy ne becsüljem le magát. Ha meg akarom ölni, jól vigyázzak, mert ha 

csak megsebesítem, végem van. Azt mondta, jó pár olyan ember halála szárad a 
maga lelkén, aki lebecsülte. 

Látszott, hogy meginog Arányiba vetett újsütetű bizalma. 
— Igaza volt Sokakkal elbántam, akik lebecsültek, és olyanokkal is, akik nem. 

Csak azt nem mondta, hogy ezek kik voltak: bűnözők, vagy az ország ellenségei. 
Katona vagyok, és kötelességem volt, hogy ezeket az elemeket megsemmisítsem. 

Pichler lesütött szemmel hallgatott. Arányi érezte, hogy megnyerte magának. 
Anélkül, hogy így kimondta volna, elhitette a fiúval, hogy most is hivatalból jár 
el. 

— Sejtelme sincs, ki lehetett a hívó? Pichler megrázta a fejét. 
— Tudja, hol lehet elérni azt a hölgyet, aki miatt a barátja párbajozott Friedrich 

kapitánnyal? 
—  Nem. De... de Knisch nemsokára hazajön Párizsból. Ő biztosan megtalálja. 
Ő tudni fogja, mit tegyen. Ő... 

-— Mikor érkezik? — vágott közbe Arányi. 
— Holnap délelőtt tízkor. — Pichler nyomorultul nézett ki, mint aki épp árulást 

követett el. Finom kezével idegesen tépdeste satnya kis bajszát. Arányi 
feltápászkodott, a mozdulattól sebe lüktetni kezdett. 

— Ne aggódjon — mondta. — Nem megyek ki elé. 
Ágyban töltötte a napot, csak ebédelni ült asztalhoz. Levest, sült húst hozatott 

föl, és kifolyt vérére emlékeztető, sűrű vörösbort. A kávé után visszafeküdt, és a 
plafont nézve elmélkedett. Nincs is jobb, mint egy- egy átlustálkodott nap, 
gondolta, kár, hogy ilyen nagy árat fizetek érte. Napokba télik, míg újra rendesen 
használni tudja a jobb kezét, és a lüktető" fájdalmak élete végéig 



visszavisszatérnek. Szerencséje volt. A seb nem széles, de mély. Pichler komoly 
erővel döfött előre. Ha nem csúszik el a szúrás, és néhány centivel odébb talál, 
valószínűleg megbénul a karja. Ellenségei majdnem jól számoltak. 

Vigyáznia kell magára. Ravasz és elszánt emberekkel áll szemben, akik nyilván 
megpróbálják kihasználni, hogy néhány napig védtelen. A bal zsebébe kell tennie 
a pisztolyt, és reménykedni, hogy nem kell pontosan célozni vele. És 
természetesen ki nem mozdulni Zogul nélkül. 
Összerezzent, amikor kopogtak. Elszégyellte magát. Felkönyökölt, úgy nézte, 
ahogy Zogul lassú, nyugodt léptekkel az ajtóhoz lép. Bal kézzel nyomja le a 
kilincset, a jobb keze a zakója alatt, s vigyáz, hogy ne az ajtónyílásba álljon. 
Arányi maga is meglepődött most, milyen veszélyes és tökéletesen működő, 
iskolázott gépezet vált a kis török parasztgyerekből a keze alatt. 

Zogul kitárta az ajtót és savanyú képet vágott. Abban a pillanatban belibegett 
Josephine. Tarka kis nyári ruhájában, panyókára vetett kabátkával, a kalap alól 
kizuhogó hajával meghökkentően jól nézett ki. Haragos volt az arca. 

— Hát szép dolog, mondhatom! Párbajozni? Bele is halhattál volna. 
Arányi legyintett, de nem szólt semmit. Olyan szép ez a lány. És végül is kedves, 

hogy aggódik. A lány ruganyos járásával mellette termett és leguggolva mellé 
puhán megcsókolta. Enyhe kölni illata volt, a haja finoman cirógatta Arányi 
kezét. 

— Na de most már én vigyázok rád. Mutasd azt a sebet! 
Arányi elnevette magát, és megpaskolta a lány arcát. — Még mit nem. Nem az 

ilyen kislányoknak való a sebek látványa. Érd be azzal, hogy élek, és nincs 
komoly bajom. Ami pedig a párbajt illeti, az a férfiak dolga, és remélem, nem 
kétled, hogy férfi vagyok. 

A lány kuncogott. Zogul rosszallóan nézte őket, és Aranyit hirtelen idegesíteni 
kezdte hűséges embere jelenléte. Intett, hogy menjen ki, és bosszantotta a Zogul 
arcán megjelenő fintor. Zogul a párbaj idején a tisztás keleti oldalán rejtőzött a 
bokrok mögött, hogy a felkelő nap a háta mögött legyen. Épp meg akarta húzni a 
ravaszt, amikor Kolisch elsodorta Pichlert. Azóta, talán szégyenében, hogy 
megelőzték, és gazdáját más mentette meg, egy túlbuzgó dada fontoskodásával 
ugrált Arányi körül. Megnézte, jól fekszik-e, nem vérzett-e át a kötés, 
negyedóránként kilesett az ablakon, nem lát- e gyanús alakokat az utcán 
őgyelegni. 

Amint az ajtó becsukódott, Josephine Arányi nyaka köré fonta karját. 
Meglepően izmos karja volt, ujjai vékonyak, keze kicsi. Szeme, ha nem is olyan 
érzéki, mint Chiaselli kisasszonyé, sötéten csillogó, veszedelmes. Arányi 
megcsóválta a fejét. Nehéz volt elhinnie, hogy ez a gyönyörű lány valóban izgult 
miatta. 

— Honnan hallottál a párbajról? — kérdezte. 
— Helentől, ő meg az angoljától. Azonnal idejöttem, hogy megmossam a 

fejedet. Pedig próbám lenne, magával a direktorral. 



Arányi nem nagyon figyelte a lány csacsogására, de a „direktor" szóra fölfigyelt. 
A direktor élet és halál ura, kirúghat és kiemelhet lányokat, tőle függ, hogy egy 
táncosnő a színpadra vagy az utcára kerül. Arányi gyanította, hogy a tánc, a 
színház csak a kétes tisztességű látszatot adja a két lánynak, kenyerüket másképp 
keresik. Jó, nem prostituáltak, de egyiküknek sincs ellenére, hogy egy jól szituált, 
idősebb úr kitartsa. Arányi sem bánta, nem is látott benne semmi rosszat. Csak 
éppen tudta, hogy nem ő lesz ez az úr. Pénze sem volna rá, meg hamarosan úgyis 
indul haza. A lány pedig, eddig nem hozta szóba a dolgot. Pénzt nem kért, anyagi 
gondokra célzást nem tett, ami ajándékot Arányitól kapott, gyerekes örömmel 
köszönte meg. 

— Biztos valami nő van a dologban — duzzogott Josephine. 
— Méghozzá gyönyörű — Arányi elnevette magát a durcás arc láttán. Érdekes. 

Amikor először együtt voltak, nem tett rá nagy hatást ez a lány. Mostanra kezdi 
megszokni, hogy egy ilyen fiatal szépség örül, ha látja, izgul érte, kéri, hogy 
hozzá simulhasson. Kezdi megszokni, és határozottan tetszik neki a dolog. 

— És mit szól majd a direktor, ha látja, hogy nem vagy ott? 
A lány elfintorodott. — Pukkadjon meg a direktor! 
Arányi feszengve eltolta magától. — Ne mondd ezt? Én előbb- utóbb 

hazautazom, és itt hagylak. Nem dobhatod el így az állásodat. 
Mindenre számított, csak erre nem. Vállvonogatásra igen. Sértődésre igen. 

Vicces, cinikus megjegyzésre is, talán. De arra, hogy ez a kislány zokogva 
boruljon a vállára ennek hallatán, nem. Zavartan tűrte, simogatta a lány hátát, és 
értelmetlen kis szavakat gügyögött neki. S közben megkívánta. Nem kis 
büszkeséget érzett, amikor megcsókolta Josephine ajkát, és amikor a lány 
lelkesen viszonozta a csókot, Chiaselli kisasszony jutott az eszébe. Látna most 
ebben a pillanatban, gondolta. 

Josephine ott maradt éjszakára, Zogul az előszobában ágyazott magának. Arányi 
nem vitatkozott, tudta, hogy véresen komoly a játék. Közelebb kell, hogy járjon 
ennek a rejtélyes ügynek a megoldásához, mint hiszi, különben nem törnének 
ennyire az életére. A késes merénylet. A baltás támadás Ischlben. A titokzatos 
telefonáló, aki a párbaj előtt fölhívja Pichlert. 

Szeretkezés után levelet írt a magándetektívnek, és ismét megbízta Chiaselli 
kisasszony követésével. Megadta Höhendorf herceg ischli címét, figyelmeztette a 
detektívet a kellő óvatosságra és egy heti előleget mellékelt a levélhez. Túl volt 
már azon, hogy a költségekkel törődjön. A lány az ágyon összekuporodva nézte, 
amint ír. Szomorúan figyelte, Arányi egy pillanatra azt hitte, féltékenykedik. Tán 
arra gondol, nőnek íródik a levél. A lány sírós hangon szólalt meg. 

— Haza kéne utaznod. 
— Miért? — leragasztotta a borítékot, és csöngetni akart az inasnak, hogy vigye 

el a levelet, de várt. — Miért kellene hazautaznom? 
— Jobb lenne ügy. Nekem is. Nincs melletted jövőm. Neked is jobb lenne. Itt 

nem jó neked. Itt párbajoznod kell. Megsebesítenek. Itt félned kell. Látom azon a 
gonosz képű szolgádon. Úgy érzem magam, mintha ostromlóit várban volnék. 



Arányi felnevetett. — Ha igen, nyugodt lehetsz. Zogul megvédi a várat. 
— Miért kell harcolnod? — kérdezte a lány. — Miért kell vérezni, verekedni? 
Arányi mégiscsak csöngetett, s utána nem beszéltek erről. A szobában 

vacsoráztak, utána Josephine elszaladt. Volt valami dolga a színházban, de alig 
egy óra múlva visszatért. Arányi pénzt nyomott a kezébe, hogy kocsival menjen, a 
lány nem akarta elfogadni, úgy kellett rátukmálni. 

Éjszaka az ágyban, hallgatva a lány halk lélegzését, Arányi azon töprengett, mi 
is legyen a következő lépés. 

Zogul nem szívesen hagyta magára gazdáját. Ki tudja, mi történik, amíg távol 
van. Sebesült kézzel akkor se tudja megvédeni magát Arányi, ha észnél van. Hát 
még így, hogy más sem jár a fejében, csak az a piszkafa kislány. Mérgében 
legszívesebben belerúgott volna valamelyik útban lévő kis ülőkébe. Az öregnek 
több esze lehetne vénségére. Fektesse le a lányt, ha van még hozzá kedve és ereje, 
nagyon helyes. Férfiember így viselkedik. De miért kell úgy lógnia rajta, mint egy 
szerelmes kamasznak? Nem tetszett neki az egész ügy. Vadásznak rájuk, és ezt 
nem szerette. Ilyenkor az ember megbújik, és csapdát állít. Megfordítja a dolgot. 
Maga Arányi tanította ezt neki. És ha Zogul netán nem értett volna a szóból, hát 
nemegyszer szemléletesen meg is mutatta, hogyan érti. De ha egyszer egy 
szoknya feltűnik, Arányira nem lehet számítani. 

Reggel megnézte a sebet. Szépen gyógyul. Nem indokolja, hogy Arányi 
továbbra is odahaza lustálkodjon. Ilyen sebtől egy férfinak csak a harci kedve és a 
bosszúvágya nő meg. Azonnal ki kellene jelentkezniük, és eltűnni valami 
névtelen kis panzióban. Hamis néven bejelentkezni, elváltoztatni a külsejüket. És 
titokban nyomozni, úgy, hogy az ellenség végre ne tudjon minden lépésünkről. 
Arányinak ezt tudnia kéne, ha valakinek, hát neki tudnia kellene. 

Mielőtt végleg elment, Zogul tett egy kört a háztömb körül, és figyelte az arra 
járókat. Nem látott semmi gyanúsat, így hát lemondóan sóhajtva elindult Kellerrel 
megbeszélt találkájára. A fogalmazó már várta a kávéházban, öt saroknyira a 
szállodától. Újságot olvasott, unatkozó ügynöknek tűnt volna, ha nem annyira 
elegáns. Rendőrnek biztos senki sem gondolta. Megrezzent, amikor Zogul mellé 
lépett és köszönt. Nyúzott volt az arca. 

— Valami baj van? — kérdezte Zogul. 
A fiatalember mogorván összehajtotta az újságot, és ledobta a mellette lévő 

székre. — A tanácsos úr érzi, hogy valamit elhallgatok előle, ő is ezt kérdezte, 
hogy valami baj van-e. Olyan, mintha az apám volna. Én meg hazudok neki. 

Zogul vállat vont. — Az emberek hazudnak az apjuknak. Fölöttesnek hazudni 
egyébként sem bűn. Majd meglátja, milyen büszke lesz magára a tanácsos, ha 
felgöngyöljük az ügyet. Vagy már nem hisz benne, hogy felgyöngyöljük? 

Keller felelet helyett sóhajtott, és egy pepita fedelű füzetet vett elő. — 
Utánanéztem néhány dolognak. — Elhallgatott. 

A pincér jó érzékkel ezt a pillanatot választotta ki, hogy megjelenjen, és a 
füzetbe kukucskálva megkérdezze, mit óhajtanak. Zogul legyőzte magában a 



vágyat, hogy nyakon csípje. Nem lehet az ellenfél bérence, mindössze, kíváncsi 
csirkefogó. Olvassa csak el Keller gyorsírásos jegyzeteit, ha tudja. 
Bőven rendeltek, mert tudták, sok megbeszélni valójuk van. A fogalmazó 

belemélyedt a jegyzetfüzetbe, és úgy ráncolta a homlokát, mintha maga sem 
értené, amit lát. 

—  Utána néztem egy kicsit Chiaselli kisasszonynak — mondta komoran. — 
Nem nagyon, ahhoz nem volt időm, csak annyira, amennyit a rendőrségi rutin 
megkövetel. 

Zogul értette a célzást: a fiatalembernek fájhat, hogy lenézik választott 
mestersége miatt. Lenyelte a választ. 

— Először is megnéztem, van- e alibije a gyilkosságok idejére. Nos, Friedrich 
halála idején Bécsben egy barátnőjével együtt bérelt szobát. Éppen állás nélkül 
volt, és úgy tűnik, szerető nélkül is. A barátnője szerint néhány héttel korábban 
dobott ki egy gazdag kereskedőt, aki lakást ugyan nem bérelt neki, de fizette 
énekóráit a legdrágább énekmesternél, és gondoskodott a kiadásairól. 

—  Úgy érti, hogy akkor nem uszíthatta egymásnak Knischt és Friedrichet. — 
Zogul felnevetett. — Maga nem ismeri a nőket, barátom! Lehet, hogy nem ő 
dobta ki a kereskedőt, hanem az őt, mert rájött, hogy rajta kívül két másik férfi is 
legyeskedik körülötte. Vagy a szép Chiaselli azért vált meg udvarlójától, mert 
jobbat talált. Áh — legyintett. — Ezzel nem sokra megyünk. Keller hidegen 
folytatta. 

— A másik gyilkosság időpontjában, amikor Güttlert a Vaszil banda Pesten 
megölte, Chiaselli kisasszony szintén Bécsben volt. — Sóhajtott. — 
Bizonyíthatóan. Fellépett az Operában. Nem nagy szerepben, csak a kórusban 
énekelt, de ez épp elég ahhoz, hogy ne hagyhassa el a várost. 

Megérkezett az uzsonnájuk. Kávék, zsemlék, Kellernek egy pohárka konyak 
étvágygerjesztőnek. Míg a pincér tálcáival, poharaival és tányérjaival telepakolta 
az asztalt, Zogul lázasan törte a fejét. Annak a nőnek nem kellett ott lennie a 
gyilkosság idején, az egész tervben éppen az a fantasztikus. De Wunder a múltkor 
valami olyasmit vallott, hogy látta, amint néhány nappal korábban Vaszil egy 
pesti kávéházban tárgyal vele. 

A fogalmazó mintha olvasott volna a gondolataiban, vagy csak ugyanazt a 
logikát követte. 

— A gyilkosság előtti napokban Chiaselli minden este föllépett — közölte, 
mihelyt egyedül maradtak. 

— A menetrendet megnézte? — kérdezte Zogul. Keller elvörösödött. — Még 
nem. De ha nincs vonat... 

— Tudom, mire gondol. Ha nem Chiaselli, hát Arányi. 
— Igen. A nyomozók már kora reggel elfoglalták őrhelyüket Baumeister 

százados háza előtt. Tehát minden valószínűség szerint vagy Chiasellinél lapult 
meg a gyilkos, ha ugyan nem ő az, amiben én kételkedek, vagy Arányi ölte meg 
Baumeistert. 



— Mit tud arról a hordárról? — kérdezte Zogul, akinek nem tetszett ez a 
fejlemény. 
A fiatalember bólogatott, és igyekezett minél gyorsabban lenyelni a szájában lévő 
hatalmas falat vajas zsemlét. Nem nézett a füzetbe, fejből tudta a választ. 

— Rendes hordár. Derék, tisztességes ember minden jel szerint. Ugyanúgy nem 
ölte meg Baumeistert, ahogy maga vagy én. 

— Ki küldte ahhoz a nőhöz? 
— Nemigen emlékszik. Annyit mondott, hogy jól öltözött úriember volt, és 

hogy nem sokat beszélt. Csak a kezébe nyomta a borítékot meg a pénzt, és már 
sarkon is fordult. 

— Milyen színű volt a haja? 
— Kalap volt rajta, és jól szabott, világos öltöny. A hordár még annyit sem 

tudott megmondani, szakállas volt- e, vagy sem. A levelet nézte, meg azt, mennyi 
pénzt kap. Mire fölemelte a tekintetét, a férfi már sarkon fordult. 

— Milyen idős lehetett? Keller vállat vont. 
—  A hordár azt mondja, gyorsan, ruganyosán járt. Nos, maga mire tud 

következtetni ebből? 
— A fenébe is! Mekkora volt az a levél? 
— Szabályos kis boríték. Fehér színű, vékony, mindössze egy lap lehetett benne. 

Az egyetlen feltűnő az volt, hogy mennyire sürgős a dolog. A hordár öt koronát 
kapott és az az egyetlen mondat, amit a férfi mondott, valahogy úgy hangzott, 
hogy „Szedje a lábát, barátom". 

Zogul biztos volt benne, hogy Chiaselli kisasszony lakásában nem látott ilyen 
fajta borítékot. Bármi volt is a levélben, a nő fontosnak tartotta, hogy 
megsemmisítse, vagy magával vigye Ischlbe. 

— Josef, a hordár átadta a levelet, lefele jövet trécselt egy kicsit a 
házmesternével, aztán távozott. Nem látott semmi gyanúsat. Baumeister 
lakásából zaj nem szűrődött ki, idegennel nem találkozott. 

— Meg kéne kérdezni azt a nőt, mi volt a levélben. 
— Igen? — csattant fel váratlanul Keller. — Hát kérdezze meg, mert én nem 

tehetem. Azt mondja, hogy bizalmas magánügy, és nekem le kell nyelnem a 
választ. Ha csak rossz képet vágok hozzá, már kitörik a nyakam. Höhendorf 
hercegnek egy szavába kerül. De az is elég, ha egy újsághoz megy panaszra a nő, 
vagy ha a rendőrkapitányhoz. Na nem! Szeretném megtudni, mi áll abban a 
levélben, de őrült azért nem vagyok. 

Zogul úgy döntött, más vizekre evez. A fogalmazó nyilván röstelli magát 
gyávaságáért, azért bizonykodik olyan hevesen. — Mit tudott meg arról a férfiról, 
akit a szállóban gyilkoltak meg? 

Keller lehiggadt. Szorgosan lapozgatta a füzetét, és közben ivott egy csészével 
kihűlt kávéjából. 

— Hát, vele már többször volt dolga a rendőrségnek — mondta, aztán amikor 
megtalálta a megfelelő oldalt, közelebb emelte szeméhez a kriksz-krakszokat. — 
Szabónak hívták. Magyar, hol Bécset, hol Pestet szerencséltette. Mindkét helyen 



jól ismerik, mint amolyan kisstílű szerencselovagot. Kártyából élt, no meg 
korosodó hölgyek barátságából, de nem állt tőle távol a lopás és a betörés sem. 
Börtönben mindössze kétszer volt, ami valóságos csoda. Az egyik öreg felügyelő 
szerint valami különös érzéke volt, hogy megszimatolja a veszélyt, és eltűnjön. 

— Gyilkosság? — kérdezte Zogul. 
— Soha nem gyanúsították vele. 
Szótlanul üldögéltek a lepusztított asztal két oldalán és várták, hogy eltakarítsák 

a romokat. Rágyújtottak, és mintha valami misztikus szertartás volna, fújták a 
kékes füstöt a használt tányérok, poharak fölé. 

— Tegyük fel — mondta Zogul. — Tegyük fel, ez az alak elég pénzt kap, hogy 
megölje Arányit. Beköltözik a szállodába, kivesz egy szobát Arányi felett. 
Éjszaka belopózik és megpróbálja leszúrni. Amikor nem sikerül, visszamenekül a 
szobájába. 

— És ki ölte meg? — kérdezte halkan Keller. — Felejtse el ezt a vonalat, 
barátom, mert a kézenfekvő válasz megint csak az, hogy Arányi. Folytassuk a 
gondolatmenetet úgy, ahogy a vád folytatná. Arányi követte Szabót. Számonkérte 
rajta a dolgot, közben összeverekedtek, és ebből az öreg, de erős és gyakorlott 
Arányi került ki győztesen. Miután megölte Szabót, szépen visszasétált a 
szobájába, és nyugodtan lefeküdt aludni. 

— Másfelől — folytatta vidáman — ez a Szabó nem volt bolond, nagyon is 
tudta, mit csinál. Nem mondom, jó pénzért lehet, hogy elvállal egy gyilkosságot. 
De az biztos, hogy igyekszik megúszni. Tudom, hogy nem nagy dicsőség 
rendőrnek lenni, de az, akit már elkaptunk, megtanulja tisztelni a nyomozókat. Ha 
Szabó meg akarja ölni Arányit, az utolsó szálloda lesz, ahová bejelentkezik, a 
Fehér Kereszt. Dehogy száll meg az áldozata fölötti emeleten és tölti otthon az 
éjszakát! Alibiről gondoskodik inkább, valahol nagy tétekben veszít, hogy 
emlékezzenek rá, vagy elutazik valahová, és titokban visszatér. 

El kellett ismerni, hogy Keller okoskodásában van valami. El kellett ismerni, 
hogy ez a jámbor képű fiatalember érti a dolgát. Zogul kedvtelve nézte. 

— No, és akkor mit gondol, mit keresett ott, és miért ölték meg? 
A fogalmazó nem jött zavarba. Várta a kérdést, és készen állt a válasszal. 
— Először is nem biztos, hogy Szabó megölésének bármi köze van Arányihoz. 

Lehet, hogy annyira belemerülünk ebbe az ügybe, hogy rémeket látunk, és az 
összes gyilkosságot, amely Bécs városában történik, ezzel magyarázunk. Zogul 
elfintorodott. 

— Másodszor? 
—  Másodszor pedig ott a lehetőség, hogy Szabót azért küldték, hogy kémkedjen 

Arányi után, figyelje, mit csinál. Talán csak azért, hogy szükség esetén 
menedéket nyújtson a gyilkosnak. 

— Ez jól hangzik — jegyezte meg Zogul. — Akárki is áll velünk szemben, érti a 
dolgát, és gondoskodni akart a visszavonulásról. Megbíz egy kisstílű szélhámost, 
hogy vegyen ki szobát a Fehér Keresztben és figyelje Arányit. Napközben, 
amikor a legnagyobb a sürgés- forgás, észrevétlen bejut és elrejtőzik az embere 



szobájába. Annak persze bolond lenne megmondani, miről van szó. Éjjel 
kilopódzik, és besurran Arányi szobájába. Ha minden terv szerint megy, egy 
szúrás az egész, és szépen visszasétál, mint aki jól végezte dolgát. Csak közbejött, 
hogy a tanár úr vagy negyven éve a földön alszik, amit rajtam kívül nem sokan 
tudnak róla. — Még a kis barátnője sem, tette hozzá gondolatban, az ő kedvéért 
hajlandó ágyba bújni az öreg. — A gyilkosnak tehát menekülnie kellett. 

— Ez is jól hangzik — viszonozta az elismerést Keller. — Amikor pedig 
visszatért zihálva, rémülten a szobába, Szabó nekitámad, hogy miről van szó. 
Összevesznek, és Szabó húzza a rövidebbet. 

— így történhetett. De az is elképzelhető, hogy eleve végezni akart a tanújával. 
Elégedetten vigyorogtak egymásra. A közös erőfeszítéssel elért szellemi 

teljesítmény jókedvvel töltötte el őket. — Pincér — emelte föl a karját és a 
hangját Keller. — Két konyakot, de futólépésben! 
Alig ért haza, rögtön látta, hogy valami történt. A kis táncoslány nem volt a 
szobában, Arányi felöltözve, türelmetlenül ácsorgott az ablaknál. A zakó 
elrejtette a kötést, egészségesnek nézett ki. És tettrekésznek. Zogul szíve 
megdobbant. Végre. 

— Csakhogy megjöttél — fogadta Arányi. 
— Történt valami? 
—  Történt. Történni fog. — Egészséges kezével az ablakpárkányra csapott. — 

Elkapjuk azt a nőt! 
— Kit? Chiasellit? 
— Hát persze. — Arányi sóhajtott, és türelmetlenül magyarázni kezdte. — 

Megkeresett az a hotelszolga, aki a múltkor látta azt a férfit azzal a nővel. 
— Milyen férfit? Milyen nővel? Zogul gyanakodva nézett gazdájára. Nem ehhez 

szokott. Kezdene szenilis lenni az öreg? 
— Azt a férfit, akit itt öltek meg felettünk, előzőleg egy kocsmában látta egy 

feltűnően szép nővel. És ezt a nőt látta ma ismét. 
Zogul füttyentett. — Hol? 
— Az Opernringen egy kávéházban, a Munsch Hotellel szemben, — Arányi 

előre tudta a kérdéseket. — Az ablakon át látta. Egyedül volt, úgy tűnt, vár 
valakit. A hotelszolga nem várt, nem követte. Nem ért rá, és azt sem tudta, 
mennyire fontos a dolog. 

Zogul csalódottan leült. — Akkor fújhatjuk. 
— Nem fújjuk. Telefonáltam a magándetektívnek, és utasítottam, hogy azonnal 

menjen az Munsch Hotellel szembeni   kávéházhoz. Költséget ne kíméljen, 
legyen ott minél előbb. Ott találkozunk vele. 

Zogul elismerően nézett rá. Felpattant, és mielőtt kinyitotta az ajtót, ösztönösen 
végigtapogatta zsebeit és az öltönybe varrt ügyes rejtekhelyeit. Ki tudja, mi vár 
rájuk. Leszaladtak a lépcsőn, elöl a kurta lábú, alacsony Arányi, nyomában a 
magas, karcsú, sötéten elegáns Zogul. Átcsörtettek az előcsarnokon, és 
bepattantak egy várakozó taxiba. A sofőr tisztelgett, és felkurblizta a motort. 
Bedőltem, — gondolta Zogul. Harminc éve ismerem az öreget, mégis bedőltem 



neki. Még én is elhittem, hogy ártatlan szoknyabolond kisöreg, szenilis, 
elfelejtette a mesterség alapfogásait. Csak az ismeretlen ellenfél nem dőlt be a 
látszatnak. 

A kocsi elindult, mindketten megkapaszkodtak. A sofőr szikár, középkorú férfiú 
volt, az elválasztó üvegen át látták izmos nyakát, felnyírt tarkóját és a sapkától 
lelapított fülét. Arányi időben kiadta a kellő utasításokat; a sofőr vadul, 
gátlástalanul vezetett. 

— Mennyi időre bérelte a kocsit? — kérdezte Zogul. 
— Egy napra — felelte keserűen Arányi. — Éjfélig a rendelkezésünkre áll. 
Azt már nem kérdezte Zogul, mennyibe került mindez, sem azt, miből fizeti. Jól 

ismerte gazdája anyagi helyzetét. Ha nem fejezik be gyorsan ezt a kalandot, akár 
haza se menjenek. 

Negyed óra sem telt bele, és az Opernringen voltak. Lassan elhaladtak a kávéház 
előtt. A magándetektív aszott alakját nem látták a járdán. 

— Elkéstünk — morogta Arányi. Leállította a kocsit, utasította a sofőrt, hogy 
várjon, majd kiszállt. Zogul követte, gyanakvó tekintettel végigpásztázta a 
járókelőket. A kávéház teli volt, a legtöbben ebédeltek, néhányan ültek csak 
beszélgetve, írogatva, vagy a semmibe merengve, a kávéház törzstagjai. Becker a 
sarokban ült, és újságot olvasott. A lapot szinte az ölében tartotta, és pereme fölött 
át-átpislogva szemmel tartotta a közönséget. Ráncos arca felderült Arányiék 
láttára. Arányi leült vele szemben, Zogul odahúzott magának egy széket, és a 
falhoz támasztotta. Máskor sem ülne háttal az ajtónak, hát még most. 

— Elröpült a madárka — közölte Becker. 
— Hogyhogy? 
—  Mire ideértem, már nem volt itt. A pincér azt mondja, ott ült, annál az 

asztalnál. Aztán telefonhoz hívták. Utána rögtön fizetett, és távozott. 
— Milyen néven hívták? 
— Nem mondtak nevet. Csak azt, hogy ül egy ilyen és ilyen kinézetű hölgy az 

ablak mellett, magában vagy egy úrral, azt hívják a telefonhoz. 
— Ki hívta? Férfi? 
— Női hang. — A magánnyomozó intett, mire egy lúdtalpas, öreg pincér 

kacsázott melléjük. — Mondja el barátom, hogyan nézett ki az a fiatal hölgy? 
— Hát kérem szépen, először is csinos volt. Elegáns, sötétszürke ruhát viselt, és 

fehér kalapot. A ruháján sárga díszítések voltak. A varrása... 
— Ne a ruháját mesélje barátom, hanem a nőt — vágott közbe Arányi. 
— Hát kérem rövid, vöröses haja volt. A nyaka karcsú, a válla pedig viszonylag 

széles, és a dereka olyan, hogy a két kezemmel átérhetném. 
Mindhárman az öreg pincér fáradt, eres kezére néztek. 
— Fűző — morogta Becker. 
— Fűző ám — morogta mérgesen a pincér. — Bejár ide elég elegáns hölgy, és 

mindegyiknek karcsú a dereka, de megmondom én első pillantásra, melyikük az, 
akit a fűző tart össze. Ez a nő, uraim, úgy is ilyen karcsú, vagy legalább is 
majdnem, ahogyan a jóisten megteremtette. — Nagyot nyelt a gondolatra. 



— Rövid vörös haj... — morogta elgondolkodva Arányi. 
— Paróka — vágta rá magabiztosan a magándetektív. — Az urak el sem 

képzelik, hogy megváltoztat egy nőt egy paróka. A rövid szőke hajúból hosszú 
fekete hajú lesz, a barnából szőke copfos. 

— Így igaz — kontrázott a pincér. — Tudnék én mesélni az uraknak... 
— Meséljen — biztatta Arányi. — Milyennek tűnt a hölgy? Ideges volt? 
— Ideges? Az ideges? Ismerem én az ilyen kisasszonyokat. Akkor lesznek csak 

idegesek, amikor megjelennek az első ráncok a kis pofikájukon. Úgy vonult be ez 
is, mint egy királynő, mintha az egész kávéháznak őt kéne bámulnia. 

— Bámulták, nem? — vetette közbe mogorván Arányi. Josephine- re gondolt. 
Vajon mit mondana róla ez a sokat tapasztalt öreg, a maga kávéházi 
bölcsességével? Talán el kéne hoznia. Talán hallgatnia kéne az öregre, mielőtt 
végleg belehabarodik abba a lányba, és teljesen nevetségessé teszi magát. 

— Bámulták — ismerte el az öreg. — Aztán leült ahhoz az asztalhoz, arccal az 
ajtó felé és várt. 

— Miből tudja, hogy várt? 
— Látszik az, kérem. Hol az utcát leste, hol a bejáratot, közben egy pillantást 

vetett magára a kis tükörben, amit a táskájából húzott elő. Valami komoly 
gavallért várt, nekem elhihetik. 

— Mégis nő kereste telefonon... 
— Férfit várt, és nő kereste. Láttam én már ilyet. Talán a gavallér felesége. Talán 

a barátnője, ki tudja. Bocsássanak meg. — Elkacsázott, és egy türelmetlen 
vendéghez vonult, aki a terem közepén lévő kisasztalnál ült. Előzőleg nem nézett 
arrafelé, az úr nem zajongott. Honnan tudta, hová kell mennie, rejtély. 

—Nos, uraim? — kérdezte a magándetektív büszkén. 
Arányi vállat vont. Mindig azt tanította, meg kell dicsérni a beosztottakat, hogy 
kedvvel végezzék feladataikat. A gyakorlatban azonban nem ezt csinálta. Most is 
úgy hervasztotta le Becker büszke mosolyát, mint szárazság a tulipánt. 

— Azt eddig is tudtam, hogy a hölgy szép. Azt is, hogy a férfiak megfordulnak 
utána, sőt, még arról is tudomásom van, ki a gavallérja. Az érdekel, hová megy, 
kikkel találkozik, mit csinál Bécsben. 

— Nem tehetek arról, hogy nem találtam itt — védekezett a magándetektív. 
Zogul nem vett részt a társalgásban. Azt a loboncos hajú, művészfélének látszó 
sovány fiatalembert figyelte, aki elmélyülten rajzolgatott egy mappába a kávéház 
másik sarkában. Üres kávéscsésze volt előtte, a mellette lévő széken mappák, 
vázlattömbök. Zogul elmosolyodott, és felállt. Átkígyózott az útban lévő székek 
között, és csöndesen megállt az ifjú asztalánál. Belepillantott a készülő rajzba. A 
kávéházat ábrázolta elnagyolt, látszólag odavetett vonalakkal. Nem látszottak 
részletesen az arcok, a tapéta arányos díszei, az oszlopok cirádái, a kasszírnő arca. 
De mégis a kávéház volt, olyan, amilyennek akkor látja az ember, amikor egy 
unott, futó pillantást vet rá menet közben az ablakon át. 

Zogulnak tetszett a rajz. Rámosolygott a fiatalemberre, de az ügyet sem vetett rá. 
Megszokhatta, hogy bámészkodó úriemberek nézegetik a munkáját. 



— Mondja barátom, ebédelt már? — kérdezte Zogul. Az ifjú felnézett, egy 
gyors, gyakorlott pillantással felmérte Zogult. Futó mosoly suhant át sovány, 
szakálltalan arcán. 

— Úgy érti uraságod, hogy az idén? Már kétszer is — felelte. 
—  Hm — hökkent meg  Zogul. — Mit szólna egy harmadikhoz? 
A fiatalember válasz helyett felpattant. 
— Józsi bácsi! — kiáltotta a pincér felé. — Bécsi szelet, sok körettel, meg sörrel, 

de gyorsan, mielőtt az úr meggondolja magát. — Aztán Zogul felé fordult. — 
Nem óhajt képet venni, uram? 

Zogul egy kicsit gondolkodott. Soha életében nem vett képet, nem is hiányzott 
az életéből. Most meg egyszercsak kedve támadt rá. 

— De... igen... mondta habozva. — Miért is ne? Ezt, amit most csinál. Ezt 
megveszem. 

— Nézze meg a többit is, legalább ilyen jók. — A fiatalember kapkodva helyet 
csinált maga mellett, Zogul pedig komótosan leült, és átnézte az ölébe szórt 
rajzokat. Ugyanazzal a technikával készült mind, elkent, elegáns vonalakkal, 
mintha a művész vonatablakból szemlélné az egész világot. Újszerű, szinte 
meghökkentő élmény volt Zogulnak. aki mindig a legkisebb részletekig tudni, 
érteni akarta a dolgokat. A képek nagy része a kávéházat ábrázolta. Voltak 
tanulmányok arcokról, sunyin figyelő kártyás, vitatkozó kávéházi Konrád, 
udvarló szépfiú. És nők. Fiatalok, öregedők, szépek és csúnyácskak. 

— Volt itt ma délután egy fiatal nő — mondta unottan. — Azt mondják, ritka 
szépség. 

— Látni akarja az úr? — Itt van. — Egyetlen biztos mozdulattal előhúzott egyet 
a töméntelen rajz közül. Zogul igyekezett leplezni izgalmát. Kézbe se vette a 
rajzot, úgy vetett rá egy közömbös pillantást. Néhány vonal volt ez is, lágy, kerek 
vonalak, az arc ovális, a szemek, az orr puha íve, hattyúnyakra omló tömör fürtök 
köríve. 

— Mennyit kér egy képért? 
A fiatalember nagyot nyelt, mielőtt válaszolt volna. Még egyszer felbecsülte 

Zogult, mennyi pénze lehet, és mennyit hajlandó ebből művészetre, modern 
művészetre kiadni. Nevetségesen olcsó árat mondott, azt is ijedten. Zogul elővette 
puha bőrtárcáját és kiszámolta két kép árát. Elvette a kávéházi hangulatképet és a 
női portrét, aztán hirtelen ötlettel előhúzott még néhány bankjegyet. — És 
befizetem tíz ebédre. — Nem várta meg a hálálkodást, a képekkel kezében 
visszament az asztalukhoz. A magándetektív vörös volt, Arányi további 
kioktatásban részesíthette. Megkönnyebbült, amikor Zogul helyet foglalt 
mellettük. Mindketten kérdő arccal néztek Zogulra, ő pedig a poharakat félretolva 
kiterítette az asztalra a rajzot. — Tessék! Ez az a nő. 
 
Hetedik fejezet 
 



Deierl tanácsos megállt a hűvös, boltíves folyosón. Ma megint fájt a háta, 
nehezére esett ez a néhány méter is. Ma otthon akart maradni, kényelmes fotelje 
mélyén, puha plédekbe takarva borozgatni, olvasgatni a hazavitt aktákat. 
Gondolkodni, jegyzeteket készíteni, és meghagyni a szolgának, hogy tagadja le 
mindenkinek. 

Tegnap este kapta az üzenetet, hogy Wunder hívatja, azon nyomban beszélni 
akart vele, és csakis vele. A tanácsos pedig reggel magára kínlódta a ruhát, hívatta 
a kocsit és odahajtatott. 

Wunder a hátán feküdt, kezeit a tarkója alatt összekulcsolva bámulta a plafont. 
Az őr néhány méterrel odébb valami ponyvát olvasott, puskáját a lábának 
támasztotta. Felpattant, amikor Deierl belépett, az újság a földre esett, a puskát 
sikerült elkapnia. Wunder nem mozdult, csak a szeme villant. 

Deierl intett az őrnek, majd amikor az habozott, csak annyit mondott halkan, 
hogy kifelé, és az őr már szaladt  is, halkan becsukva maga mögött az ajtót. A 
tanácsos óvatosan leereszkedett a székbe. Gyűlölte magát, gyűlölte a 
gyengeségét. Csak Wundert nem, aki idehívatta. Akaraterővel, és sokévi 
szenvedéssel szerzett gyakorlatával elfojtotta a kikívánkozó nyögéseket, 
fintorokat. Ült, és várta, hogy megtudja, miről van szó. 

— Megmaradok — közölte Wunder. Aztán, hogy a tanácsos nem reagált — 
Hallja, tanácsos úr! Nem döglök meg, az öreg Wunderen nem fog a halál, 
erősebb, mint hitték. Azt gondolták, elpusztulok, mi? Hát nem. — Hisztérikusan 
felnevetett. 

— Miről beszél? — kérdezte Deierl. 
— Az ígéretéről — mondta Wunder. — Megígérte, hogy ha szépen elmondok 

mindent, elenged. Tudom miért ígérte meg olyan könnyen. Azt hitte, nem 
maradok meg, nem kell elengednie, nem kell teljesítenie. 

Deierl előredőlt, és megragadta Wunder karját. Maga se vette észre, milyen 
erővel szorítja, csak amikor Wunder felszisszent. Elengedte a bűnözőt. 
Félelmetes szorításának erején a jelek szerint mit sem változtatott a hátát kínzó 
betegség. Sovány vigasz. 

— Azt bízza rám, hogy mit miért ígérek. Ki mondta, hogy életben marad? 
— Az orvos — vigyorgott Wunder. — De ha nem mondja, akkor is tudom. 

Érzem. Meglőttek, de túlélem. Volt már ilyen. Teljesíti az ígéretét, ugye? — tette 
hozzá gyanakodva. 

Deierl nem válaszolt. Nem szolgált rá, hogy gazfickók kételkedjenek a 
szavában. Ha Wunder felgyógyul, természetesen elengedi. Nem tudja még, 
hogyan, hiszen a gazember ellen több országban is kiadták a körözést, és bírósági 
tárgyalás vár rá. Utána meg kötél. Az állása rámegy, mindegy, vigasztalta magát, 
úgy sincs már erő benne, hogy folytassa. Wundert nyilván újra elfogják, és az 
egész hiába volt, de ez már nem az ő dolga. 

— Mihez kezd, ha felgyógyult? — kérdezte. 
— Jó kérdés — mondta Wunder mogorván. — Mihez kezdenék bénán? Az 

orvosok azt mondják, a lábam nem fogom tudni mozdítani. A fene beléjük, minek 



jósolnak ilyeneket? Majd mutogattatom magam cirkuszban. Vagy szakállt 
növesztek, százévesre maszkírozom magamat, kiadom magam magyar 
negyvennyolcas honvédnak és koldulok. 

— Nem is tud magyarul — förmedt rá a tanácsos. 
—  Meglepődne a tanácsos úr, ha hallaná milyen jól beszélek én magyarul, ha a 

szükség úgy hozza. Amíg erőmnél voltam, persze nemigen volt rá szükség. Most 
majd meglátjuk. De elenged, ugye? 
Deierl legyintet. 

— Mihez kezd, ha újra elfogják? Alig éri el Pestet, újra elfogják az ottani 
rendőrük. Vagy azt hiszi, menlevelet tudok adni a Monarchia összes városára? — 
Akarata ellenére némi tiszteletet érzett Wunder iránt. És röstellte magát. Épp egy 
ilyen címeres gazfickótól, egy Európa- szerte keresett gyilkostól, egy tompa, 
érzéketlen kegyetlen gonosztevőtől kell példát látnia? 

— Azt majd meglátom, tanácsos úr. Csak, tessék elengedni, a többi az én 
dolgom. Tudom, mire gondol. Itt van ez a nagy marha ember, amíg ép volt, 
félkézzel fölemelt egy mázsás zsákot, esze meg annyi, mint a tyúknak. Hát lehet, 
hogy annyi, de bizony a tyúknak is megvan a magához való esze, tanácsos úr. És 
ha nem tudok járni, akkor majd többet használom az eszemet. És a kezeimben 
megmarad az erő. 

Egy pillanatra összetalálkozott a tekintetük. Deierl bólintott. 
— Egyelőre maradjon nyugton. Ha az orvos azt mondja, távozhat, majd 

megmondom, mit tegyen. Addig pedig, ha jót akar, ne szóljon erről senkinek! 
Hallgattak, mint akik mindent megbeszéltek. Deierl erőt gyűjtött a felálláshoz, 

és éppen keményen megkapaszkodott a szék karfájában, amikor Wunder 
megszólalt. 

— Az a nő... 
— Tessék? 
— Az a nő, akit Vaszillal láttam... eszembe jutott valami, ami talán érdekli a 

tanácsos urat. 
— No mi? — engedte el Deierl tanácsos a karfát. 
— Magyar volt, de tudott szerbül is. 
— Honnan tudja? 
— Vaszil mondta. Először szerbül beszéltek, ha véletlenül hallgatja őket, 

nehogy megértse. Aztán mégis magyarra váltottak, pedig Vaszil igencsak törte a 
magyart. Tudja, nehogy már kémeknek nézzék őket. 

— Nem azok voltak? — förmedt rá a tanácsos. 
— Mi ugyan nem. Betörtünk, és kész. Ha a tiszt úr szerelmes leveleket őriztet 

odahaza, az az ő dolga, meg a kis hölgyé. Ha a Monarchia felvonulási tervét, hát 
engem az se érdekelt. Csak az, hogy megkapjuk a kialkudott összeget. 

A tanácsos ebben kételkedett. Wunder épp most bizonyította be, hogy megvan a 
magához való esze. Vaszilról pedig mindig is tudták. Kerültek volna csak a 
kezükbe értékes katonai iratok, körbejárták volna velük a legtöbbet kínáló 
vevőket! Pétervár minden bizonnyal szép summát fizetett volna. De Deierl 



tanácsos tudott valamit, amiről Wundemek és társainak nem volt módja 
meggyőződni: Güttler nem tartott odahaza értékes katonai iratokat. Ami azt illeti, 
szerelmes leveleket sem, sem pedig mást, amit érdemes lett volna ellopni tőle. A 
tanácsos kezdett hajlani rá, hogy elfogadja Keller teóriáját. Valaki így akarta 
meggyilkolni Güttlert, anélkül, hogy gyilkosságnak tessék a dolog. Mindössze 
annyi kell hozzá, hogy elhitessék egy ilyen mindenre elszánt bandával, hogy 
értékes zsákmány várja őket, aztán értesíteni Güttlert, hogy baj van, siessen haza. 
A többiről már gondoskodott a katonatiszt bátorsága és a banda vakmerősége. 

De miért akarta valaki ilyen ravaszul megölni Güttlert! És ugyanő — Keller 
elmélete szerint — Friedrich- ket is, egy ravaszul kiprovokált párbajjal? 
Baumeistert egy hosszú és hegyes tőrrel? Kémkedési ügy, morogta magában. 
Nem tetszett neki a dolog. 

Arányi ugyan azt ígérte Pichlernek, hogy nem fogja a pályaudvaron várni 
Knischt, amikor az megérkezik, de Zogul nem tartotta magára nézve kötelezőnek 
az ígéretet. Arányi Lightorne- nal meg a lányokkal tölti a délutánt, biztonságban 
lesz. Kellerrel a Westbahnhof bejárata előtt találkoztak, fél órával a vonat 
érkezése előtt. A bejáratnál strázsáló fejér bajszú vasutastól megtudakolták, 
melyik vágányra érkezik a párizsi vonat, aztán egy vágánnyal odébb letelepedtek, 
és nézték a várakozókat. Meglepően sokan voltak. Mintha Párizs a világ végén 
volna, mintha nem lepne elég egy vonatjegy, hogy ripsz- ropsz ott teremjen az 
ember. Hiába, Párizsnak kalandszaga volt, a várakozók izgatottan fecserésztek, 
mintha még hadarásuk is a franciák kapkodó, ideges beszédét utánozta volna. 
Mintha azt várnák, hogy kánkán- táncosnők hada száll majd le a vonatról, hosszú 
combjaikat és csipkés bugyogójukat mutogatva, Mintha a sínek is édes bűnökről 
suttognának. Mintha Kellert is elfogta volna az izgalom, csak Zogul maradt 
egykedvű. Járt már Párizsban többször is, és nem szerette a francia nőket. A 
Balkán az más. Ott találni csak szép lányokat, de sietnie kell velük, hogy addig 
csábítsa el és hagyja ott őket az ember, amíg ki nem nő a bajuszuk és meg nem 
keményednek a vonásaik. 

Keller rámutatott Knisch családjára. A méltóságteljes apa, monoklival a szemén, 
sötét öltönyben, percenként nézegetve zsebóráját. Az anya, szelíd, ijedt arcú nő, 
Zogul akár szegény polgárasszonynak is nézte volna, ha nem látja, milyen 
anyagból készült egyszerű szabású ruhája. Két kislány, nyilván Knisch húgai. 
Mindkettő gyerek még, bár a nagyobbik lopva nézegeti az arra sétáló csinosabb 
tiszteket. 

— A tékozló fiú hazatér — morogta Keller. 
— Egy másik, akinek az életét eltékozolta pedig többé nem tér haza — mondta 

mogorván Zogul. Arányi valamelyik nap mesélt neki Friedrichról Szegény fiú 
volt, ösztöndíjas, akár Arányi annak idején. És szikrázóan tehetséges. Az a fajta 
tiszt volt, akit a halálba is követnének a katonák, aki elkerüli a fölösleges 
áldozatokat, aki folyamatosan továbbképezi magát és stratégiai tudománya nem 
áll meg ott, hogy felmondja Nagy Sándor valamelyik csatáját. Bátor volt, de nem 
vakmerő. Erős, egyformán jó lovaglásban, vívásban s lövésben, valamennyi, az 



osztrák- magyar hadseregben rendszeresített lőfegyverrel. Csak éppen, hogy 
pengeművész nem volt. Zogul kíváncsi volt, vajon a nő eljött- e, várja- e azt a 
férfiút, aki gyilkolt a kedvéért. Otthagyta Kellert, hadd várakozzon egyedül a 
padon, és lassan, mint aki csak úgy bóklászik, körbejárta a pályaudvart. Soha nem 
látta Chiaselli kisasszonyt, de annyiszor leírták már neki, hogy biztos volt benne, 
megismeri. Igaz, ő mind egyformának látta ezeket a nőket. Chiaselli vagy 
Josephine, Arányi kis barátnője — egyre megy. A kávéházban tegnap megrajzolt 
lány és a vívóbajnok szerelme Zogul szemében csak egy nő volt, unalmas és 
nyafogó s teljességgel érdektelen. 

Öt perc múlva visszaért Kellerhez. A szokásos pályaudvari tömeget látta. 
Motyójukon üldögélő, borostás arcú kivándorlók, köröttük a gyerekek úgy 
játszadoznak, mintha kirándulni mennének, az asszonyok beszélgetés közben 
szórakozottan le- lekevertek nekik egy- egy nyaklevest. Búcsúzkodó családok, a 
világot meghódítani induló sápadt fiatalemberek, zsebtolvajok és rendőrök, 
hordárok. 

Leült Keller mellé a padra. A fogalmazó lepöckölte cigarettájáról a hamut, és 
érdeklődéssel nézett társára. 

— Szóval azt mondta, hogy ez nem az a nő? Zogul mosolygott. 
— Majdnem összetépte a rajzot mérgében. Azt mondta, ez nem rajz, ez kriksz- 

kraksz, ilyet ő is tudna csinálni. Aztán jobban megnézte, és közölte, hogy 
amennyiben mégis kivehető egy női arc rajta, az nem Chiaselli kisasszonyé. 

— Nem is lehet — felelte Keller nyugodtan. — Táviratoztam Ischlbe. Most jött 
meg a válasz, mielőtt ide indultam volna. Chiaselli kisasszony a helyi rendőrség 
szerint nem hagyta el a várost. 

Zogul igazán nem akarta megbántani a fogalmazót. Kezdte megkedvelni a fiút. 
— Nem lehet, hogy a helyi rendőrség téved? — mondta óvatosan. — Vagy 

netán a hercegre való tekintettel nem elég alapos? 
— De — ismerte el Keller. — Lehet. Megkérdezték a herceg inasát, és 

megelégedtek a válasszal. Elképzelhető. Mint ahogy az is, hogy tanuk látták a 
kisasszonyt nyilvános helyen tegnap délután Ischlben. 

Hallgattak, emésztették a dolgot. Beleélték már magukat abba, hogy Arányi 
elmélete beigazolódik, és Chiaselli áll mindegyik disznóság mögött. Ha nem így 
van, kezdhetik elölről az egészet, elvesztve a reményt, hogy egy ember 
leleplezésével egy sor, látszólag különálló bűnügyet oldanak meg. 

Feltűnt a vonat. Felálltak, és lassan elindultak a kijárat felé. Ha Knisch a 
családjával távozik, nyilván hazamegy, kár követni. Egy telefon, és néhány 
percen belül detektív áll a háza előtt. Ha egyedül megy el, valószínűleg titokzatos 
barátnőjéhez tart. Ez esetben ők követik. Jó öt perc eltelt, mire Ludwig Knisch 
megjelent a pályaudvar bejáratánál. Jóképű fiatalember volt, mintha Pichler 
javított, bővített kiadása lett volna. Szőkésbarna haj, mosolygós arc, sötét szemek, 
kis bajusz. Magas, arányos alkat, magabiztos tekintet. 

— Na hogy tetszik? — kérdezi Keller. 
— Önhitt — válaszolt habozás nélkül Zogul. 



Figyelték, hogyan búcsúzkodik a családtól. Rövid bocsánatkérő mosoly az 
anyának, kézfogásba papával, megpaskolja a lányok arcát, és hosszú léptekkel 
eltűnik a tömegben. A nők szomorúan nézik a járókelők közt még egy ideig fel- 
felvillanó útiruháját, az apa a hordárt irányítja a várakozó kocsi felé. 

Zogul és Keller fürgén elindult a fiú nyomában. Elváltak, hol egyikük, hol 
másikuk szakadt le. A belváros felé mentek. Knisch hosszú, határozott lépésekkel 
rótta a járdát. Úgy ment, mint aki jól tudja az utat, s nem kell megállnia 
gondolkodni egy- egy fordulónál. Úgy ment, mint akit sürget az idő, néha szinte 
már futott. Közel lakhat az a nő, — gondolta Zogul. Aztán Knisch hirtelen 
megtorpant. Megtorpant mögötte Keller is, és hirtelen egy kirakat felé fordult, 
Zogul pedig egy hirdetőoszlop mögé húzódott. Épp kidugta a fejét, amikor lövés 
dörrent Látta, amint Knisch rongybábuként összeesik, látta a feléje siető 
embereket, hallotta a női sikolyokat, látta, hogy Keller áttöri magát a 
bámészkodók gyűrűjén. Aztán elfordította onnan a tekintetét. Azt az utcarészt 
pásztázta végig, amerre a fiatalember sietett. Vajon mit láthatott? Vajon ki 
lőhetett? Olyan volt a látvány, mint egy fénykép, vagy egy óriási panoktikum: 
megmerevedett alakok lestek a csoportosulás felé. Kivéve egyet. Egy fiatal férfit, 
aki komótosan épp gépkocsiba szállt. A kocsinak járt a motorja, és Zogul jól látta 
a sofőr alakját is az üveg mögött. Leugrott az úttestre, és futni kezdett feléjük. Jó 
száz méterre volt a kocsi tőle, tudta, nincs esélye, hogy elérje. Azért csak futott. 
Nem gondolt rá, hogy annál a férfinál pisztoly van és őt is lelőheti. Csak az járt az 
eszében, hogy elkapja, és kitekeri a nyakát. Nem mintha Knischt-t sajnálta volna. 
De hirtelen elege lett abból, hogy tehetetlenül kullognak az események után. 
Hogy a tanúk eltűnnek vagy meghalnak, hogy a sötétből kinyúlva támadják meg 
őket titokzatos merénylők. Hát nem! Ebből elég volt. 

A férfinak nem állt szándékában megvárni Zogult. Ahogy meglátta, hirtelen 
beugrott a kocsiba, a vezető gázt adott, a fekete túrakocsi felmordult, és belefúrta 
magát a forgalomba. Mire Zogul észbekapott, már el is tűnt a szeme elől. Zogul 
megállt. Nem lihegett, még csak meg sem izzadt. Körülnézett, lát- e szabad 
bérkocsit, persze hiába. Morgott valami réges- régi török káromkodást, és elindult 
visszafelé. 

Az Orfeumban Max Linder szerepelt. Arányit ugyan nem érdekelte, de a 
lányokat igen. Lightorne telefonon rendelt jegyet az esti előadásra. Aranyi 
nemigen értette, miért érnek rá hirtelen a lányok, hogyhogy nincs fellépésük. De 
jobbnak látta nem megkérdezni. Biztos volt benne, hogy Josephine már 
kimerítően elmesélte, csak ő nem figyelt oda. 

Unta a műsort, öreg teste pihenésre vágyott, sajgott a sebe, az ischli eséskor 
szerzett zúzódások, elbóbiskolt, csak arra ügyelve, hogy udvariasan együtt 
tapsoljon a többiekkel. A pezsgőbe is éppen csak belekóstolt, ízetlennek és 
émelyítőnek találta. Haza kéne utaznia és eltemetkeznie a vidéki nyugalomban, 
gondolta. Hát ez az öregedés. Egy hét kaland, egy hét olyan élet, amelyet szeretett 
és amelyet megszokott — és most elege van belőle. Nemcsak a veszélyekből, de a 
mulatozásból is. Csak az vigasztalta, hogy Lightorne sem tűnt jobb kedvűnek. 



Igaz, a szerencsétlen utolsó napjait tölti Európában. Nem lesz több orfeum, se 
kaszinó, se vidám kis táncosnők. Tarthat egy kínai szeretőt, és soha nem fogja 
tudni, mire gondol a lány, vajon nem vágja-e el a torkát szeretkezés után. 
Nagy sokára véget ért a műsor. Arányi összeszedte magát, megigazította 
nyakkendőjét, és mosolyt kényszerített az arcára. Csinosak voltak a lányok. 
Fodros kis szoknyában, piros arccal, huncut mosollyal. Josephine a 
jelentéktelenebb, Helen az, aki után először megfordultak a férfiak. Feltűnő 
szépség. Josephine arcán viszont annál több apró szépséget vesz észre az ember, 
minél tovább nézi. Arányi szívesen nézte. Most mégis Helent mustrálta. A lány 
tömör, bronzvörös haja puha sisakként borult a fejére. Karcsú nyaka volt, fejét 
büszkén tartotta, a vékony blúzon keresztül látszott milyen tökéletes, kerek a 
válla, és milyen kereken domborodik a melle.  

Az a néhány vonal... — gondolta. Elfordult, behunyta a szemét, majd hirtelen 
kinyitva Helenre pillantott. A hatás döbbenetes volt. Mintha foltokat látott volna, 
kusza vonalakat egy pillanatig. Az arc oválisát, a nyak, a váll, az orr finom 
vonalát. Amit látott, olyan volt, mint az a rajz, amelyet Zogul vett a kávéházban, 
és az a rajz olyan volt, mint Helen. 

Ivott egy pohár pezsgőt, hogy leplezze gondolatait. Talán minden szép nő, 
minden igazán szép nő ilyen, egy ügyes művész, finom, kusza vonalakból meg 
tudja rajzolni. De tudta, hogy nem így van: Chiaselli nem ilyen. Chiaselli 
fenséges, Chiaselli királynői és uralkodó. Chiaselli arca lágy, de csak kemény 
vonalakkal lehetne papírra vetni. 

— Nem vett észre ma délután — mondta látszólag sértődötten. A lány 
meglepetten nézett rá, szép, aranybarna szemében mintha ijedtség villant volna. 
Elkerekedett a szeme, és két kis kezét a dekoltázsára tette. 

— Istenem, hol? — kérdezte. 
— Az Opera Kávéházban — hazudta folyékonyán Arányi. — Az ablak mellett 

ült. Még integettem is magának, de nem vett észre. 
— Én magát, drága barátom észreveszem mindenütt. Már, ha ott vagyok. De az 

Operában minden bizonnyal valami más nőnek integetett. — Kacéran Lightorne- 
hoz fordult. — Ilyen könnyű engem más nőkkel összetéveszteni? 

Lightorne gálánsán kezet csókolt neki. — Csak a legszebbekkel, drágám, és 
azokkal szemben is a te javadra sül ki az összehasonlítás. A barátunkat a divat 
zavarta meg. A hölgyeken mind egyforma ruha van, egyforma kalapot viselnek, a 
hajukkal, arcfestékükkel is minden lehetségest elkövetnek, hogy hasonlítsanak 
egymásra. Ha az ember egy futó pillantást vet egy hölgyre, csak ezt látja. Én is 
hányszor azt hiszem az utcán, hogy te jössz szembe valami jóképű úr oldalán, 
aztán ahogy közelebb érek, látom, hogy az a nő meg sem közelíti a te szépségedet. 

Helen megenyhült, Josephine azonban gyanakodva nézett Arányira. — Mit 
kerestél az Operánál? Amikor otthagytalak, még nagybeteg voltál. Azért küldtél 
el...! 



— Az orvos sétát írt elő. — Döbbenten látta, hogy a lány elhiszi, szigorú kis arca 
megenyhül. — A múltkor én is így jártam — mondta kuncogva Josephine. — 
Rám köszönt egy úr, és kiderült, hogy nem is ismer. 

Arányi gyengéden megpaskolta a lány kezét, aztán visszahúzta. Ismerős figura 
jelent meg az ajtóban. Kutatóan nézett körül, mintha keresne valakit. Lightorne 
háttal ült a bejáratnak, de Arányi tekintete láttán megfordult, és vetett arrafelé egy 
pillantást. — No lám — mondta meglepetten. — Vajon mit keres itt a barátunk? 

— Ki? — kérdezte a két lány kórusban. 
— Csak egy újabb tévedés — felelte Arányi és folytatni akarta a beszélgetést, 

ám a fiatalember szeme megakadt rajta, Pichler intett és megindult felé. Átvágott 
a kis asztalok között, és kisvártatva megállt az asztaluknál. Biccentett Lightorne 
felé, meghajolt a hölgyek irányában, aztán idegesen, köszönés nélkül fordult 
Arányihoz. — Beszélnem kell önnel. 

Az vállat vont. — Foglaljon helyet. A pincér mindjárt hoz egy széket. 
Pichler türelmetlenül legyintett. — Négyszemközt szeretnék beszélni magával. 
— Az más. — Arányi felállt, és elnézést kért a társaságtól. Nem volt üres asztal, 

elindultak kifelé. A ruhatár előtti kis beugró sem látszott alkalmasnak, kimentek 
az utcára, és lassan sétálni kezdtek a sarok felé. 

— Mi történt? — kérdezte Arányi. 
Pichler, aki eddig olyan türelmetlen volt, most mintha megkukult volna. 

Hallgatott, tanácstalannak tűnt, mint aki nem tudja, mit mondjon. 
— Baj van? — firtatta Arányi. 
— Ludwig Knischt- t megölték — bökte ki az ifjú. Arányi megtorpant. — Ki? 
— Nem tudom — kiáltotta zavartan Pichler, aztán megrázta a fejét. — Minden 

úgy összezavarodott. Először azt hittem, maga volt, de... 
— Mondjon el szépen mindent — biztatta Arányi. — Mi történt? 
— Lelőtték az utcán. Lelőtték, hogy még esélye sem volt védekezni. — 

Majdnem sírt tehetetlen dühében, csalódottságában.  Arányiban megmozdult a 
részvét. Kezd rájönni a fiú, milyen az élet. Kezd rájönni, de mekkora áron! 

— Honnan tudja? — kérdezte. 
— Én? Ja! Elmentem hozzájuk. Úgy gondoltam, hogy egy órával a vonat 

érkezése után már otthon lesz, és túl van az első családi öleléseken. — Vállat 
vont. — Nem találtam otthon. A család olyan fagyos volt, mint egy kripta, az apja 
odavetett valami olyasmit, hogy nem is érdekli, mikor jön meg Ludwig, hogy hol 
van, mit csinál. Kár is volt megjönnie Párizsból. Az anyja sírt, ezen veszekedtek. 
Megpróbáltam kimenteni magamat és távozni, de nem engedték. Ott tartottak 
ebédre. Azt mondták, ebédre Ludwig is hazaér, megígérte, és ő mindig tartja a 
szavát. De nem jött meg. Aztán délután érkezett két rendőr és közölték, hogy 
Ludwig Knischt- t lelőtték. Arányi a gondolataiba mélyedt. Elérték a sarkot, ott 
visszafordultak, s lassan sétáltak az Orfeum kivilágított bejárata felé. 

— Az első gondolatom az volt, hogy maga tette — vallotta be ismét a fiú. — 
Aztán... szóval aztán gondolkodtam, és megpróbáltam úgy nézni a dolgokat, 
ahogyan maga mondta. És eszembe jutott néhány dolog. 



Arányi ránézett, és biztatóan bólintott. Pichler folytatta. 
— Ludwig imádta a családját. Egyetlen embert tudok, akinek a kedvéért nem 

haza ment volna. És ez azt támasztja alá, amit maga mondott. 
— A nőhöz indult — biztatta Arányi. Maga is erre a következtetésre jutott, 

ugyanígy Zogul is, de szerette volna hallani, mire megy vele Pichler. 
— Nyilván megírta neki, mikor érkezik. Nekem nem írta meg — tette hozzá 

sértődötten, a családja értesített. Az a nő pedig, odarendelte magához. 
— Csak így? 
— Csak így. Elég egy- két sor. „Kérem, mihelyt megérkezik, azonnal keressen 

fel. Fontos. Minden perc számít." Egy olyan ember, mint szegény barátom volt, 
repül. 

Arányi biccentett. Meg tudta érteni. 
— És útközben lesben állt a gyilkos — segített Pichlernek. 
—  Igen. Ez pedig, azt jelenti, hogy az a nő árulta el, akiben Ludwig megbízott, 

mert más nem tudta, merre vezet az útja. Az a nő értesítette a gyilkost. 
A fiatalember hangja elcsuklott, a keze ökölbe szorult. Arányi alapvetően 

egyetértett vele, ám kibukkant belőle a tanár. Mindig gyűlölte a megalapozatlan 
következtetéseket. 

— Leszámítva azt a lehetőséget, hogy a gyilkos a pályaudvartól követte Knisch- 
t — mondta szárazon. 

— Gondolja, hogy mégsem... — kérdezte Pichler zavartan. 
— Azt gondolom, hogy meg kéne találni azt a nőt és beszélni vele. 
— De hát a múltkor azt mondta, tudja ki az, és azt is, hol található! 
Visszaértek az Orfeum bejáratához. Arányi nem fordult meg ismét, csak kicsit 

félrehúzódott az útból. A fiúnak igaza van, hiába tud a szép Chiaselli bűneiről, ha 
nem képes bizonyítani őket, de még arra sem, hogy beszéljen a nővel. 

— Tudom — ismerte el vonakodva. — De nem biztos, hogy ugyanazon a néven 
ismerte a maga barátja is. És tudom azt is, hogy ha most bíróság elé citálnám, nem 
tudnám az igazamat alátámasztani. Ha bebizonyítjuk, hogy a két nő egy és 
ugyanaz a személy, közelebb jutunk a célunkhoz. Legalábbis világossá tesszük, 
hogy tisztességtelen kettős játékot űz. 

Pichler bólintott. 
— Mit óhajt, mit tegyek? 
— Gondolkodjon! Nem tett-e célzást egyszer a barátja, hol lakik a kisasszony? 

Kérdezze végig óvatosan, feltűnés nélkül a barátokat. De vigyázzon! Nem lehet 
tudni, ki van benne, ki árulja el. 
Elbúcsúztak, és Aranyi visszasietett az asztalukhoz. Most érezte csak, hogy újra 
az Orfeum barátságos, füstös melegében volt, mennyire átfázott odakint. A 
színpadon éppen két lány énekelt valami viccesnek szánt kis dalt. Lightorne 
érdeklődéssel figyelte őket. Helen és Josephine arcán olyan lenézés és utálat 
tükröződött, amiből Arányi rögtön rájött, hogy a színpadon lévő szépségek 
tehetségesek. Csendben leült az asztalhoz, és jobban szemügyre vette őket. 
Hasonlítottak egymásra, testvérek lehettek. Bájos kis hangjuk volt, 



szalmakalapjuk alól kacéran a szemükbe hulló hajuk, tiszta tekintetük. Ivott egy 
pohár pezsgőt, de a szemét eközben sem vette le a lányokról. Érezte, hogy 
mellette Josephine-ben úgy nő a feszültség, mint a nyomás egy gőzmozdonyban, 
ez tetszett neki. Ölne- e ez a lány a kedvéért? Chiasellire gondolt. Vajon miért 
teszi? Pénzért? Túl egyszerűnek tűnt a magyarázat. Egy ilyen szépségnek nem 
lehetnek anyagi gondja. Most Höhendorf herceg büszkélkedik vele, utána ki 
tudja... Az egész város a lábainál heverhet. Vagy egy férfi volna a gyilkosságok 
mögött? Egy kemény, számító férfi, aki céljainak eléréséért feláldozza a nőt, 
odadobja Baumeisternek, Knisch- nek, Höhendorf hercegnek... Maga a herceg 
volna az? Valami rejtélyes és nyilván haszontalan politikai játszma érdekében 
tenné mindezt? Nehéz elhinni, de hát annyi minden hihetetlen ebben a 
históriában. 

Véget ért a szám, a közönség lelkesen tapsolt, talán még lelkesebben, mint 
nemrégiben egy amerikai világsztárnak. Ez a két lány az ő gyermekük, az ő 
felfedezettjük, az ő tapsuk révén, általuk indulhatnak el a siker felé. Tapsolt 
Arányi is, mértéktartóan, nehogy túlzottan felingerelje Josephine- t. Lightorne- 
nak nem voltak aggályai. Arányihoz fordult. 
— Fantasztikusak. Külön- külön is azok volnának, de így együtt még jobbak. Ez a 
két lány ugyanúgy meghódítaná Párizst, vagy Londont is, mint ahogy Bécset is 
meg fogja hódítani. 

— Bájosak — közölte óvatosan Arányi. 
— Ügyesek — mondta Helen, de úgy,  hogy szinte sértésnek hangzott. 
A lányok levonultak a színpadról. Szépek, szerények voltak, mint az édesanyjuk 

estélyén szereplő útilánykák. 
— Hogyan kerültek ezek ide? — kérdezte akaratlanul is Arányi. 
— Hogy hogyan? — acsargott Helen. — Megmondom, hogyan. Úgy, hogy 

összeszűrték a levet a tulajdonossal, a direktorral és a rendezővel. Együtt és 
külön- külön. Talán másokkal is. És most játsszák a szendét, az urak pedig 
készséggel elhiszik. 

Arányi arcára úgy kiült a megdöbbenés és a felháborodás, hogy Lightome 
elnevette magát. 

— Kedves barátom, a mi kis Helenünknek minden bizonnyal igaza van. A 
tehetség fontos, de nem elegendő. Tucatjával, százával várják a lehetőséget ebben 
a városban is a szép és tehetséges lányok, hogy melyikükből lesz valami, sok 
mindenen múlik. 

— Hogyan lehet szerephez jutni? Lightome vállat vont, a lányok összenéztek. 
— Hát, elmegy az ember egy ügynökhöz. Vagy járja a színházakat, kabarékat, és 

megpróbálja eladni magát. Összeáll valakivel, és csinálnak egy számot. Ki, 
hogyan... — Keserű volt a kis Josephine hangja. Mintha egy új, és eddig 
ismeretlen énje tárult volna fel. Arányi szerette volna megsimogatni, de nem volt 
mersze hozzá. Tudta, hogy érintése mire emlékeztetné a lányt. Arra, hogy álmai 
ide vezettek. Csodált művésznő helyett idős gavallért szórakoztató kis táncosnő 
lett. Talán meg kéne nézni a számát, gondolta. Aztán helyesbített. Még száma 



sincs szegénynek, a karban ugrál valahol egy csomó lány között, tán meg sem 
ismerné. Lightorne más irányba terelte a társalgást. 

— Ne szomorkodjunk, barátaim. Ez a búcsúestém, kár volna elrontani. 
— Hogyhogy? — lepődött meg Arányi. . 
— Holnapután indulnom kell. — Elfintorodott. — Igazság szerint azonnal kéne 

indulnom, de van még némi elintéznivalóm Bécsben, így aztán... 
Húsz perc múlva távoztak. A két férfi kezet szorított, feltehetően nem látják 

egymást többé, Josephine szemében könny csillogott, amikor arcon csókolta az 
angolt. Aztán Lightorne felsegítette a konflisba Helent, és könnyedén utána 
ugrott. Arányi elfordult. Intett a következő kocsi felé. Megint egy baráttal 
kevesebb, — gondolta keserűen. Meghalnak, vagy elutaznak, majdnem 
mindegy... Eltűnnek, csak az emlékük marad meg. Tudta, hogy nemcsak 
sznobizmusból tiszteli az angolt. Nemcsak azt becsüli benne, hogy arisztokrata 
létére szóba áll vele. Nemcsak azt értékeli, hogy az ő révén ismerte meg ezt a 
pompás kis teremtést, aki most belékarol, fejét a vállára hajtja. Nem is azért 
kedvelte, mert az angol jó nevű térképész, kolléga (aki mellesleg egy ilyen névvel 
akkor is karriert csinált volna, ha netán félhülye). Nem; azt szerette benne, hogy 
hasonlít hozzá. Hasonló fából faragták őket, és ezért értették egymást mindig is 
olyan jól, társadalmi helyzetük különbsége ellenére. 

Nem nézett a távozó kocsi után. Fölsegítette Josephine-t, utánamászott, ami 
korántsem ment olyan könnyedén, mint a jó húsz évvel fiatalabb angolnak, és 
bemondta a címet. Útközben magához húzta a lányt. Minden percet ki kell 
használni — gondolta. Aztán elvész ez az öröm is, eltűnik az életéből Josephine, 
eltűnnek a lányok, a barátok után. Eltűnik ő maga is. 

Zogul már otthon volt, mire hazaértek. Látszott rajta, hogy fontos mondandója 
van, de Arányi csak intett, menjen ki. Tudta mit akar mondani: megölték Knischt. 
Hát megölték. Ma este nem érdekli. Ma este nem érdekli más, csak ez a lány, aki 
bearanyozza öreg napjait. 

Fáradtan, kialvatlanul ébredt. Óvatosan fölkelt, hogy ne zavarja Josephine 
álmát, aztán kicsoszogott az előszobába. Zogul a földön feküdt. Most felült, és 
várakozással teli tekintettel nézett rá. Nem látszott rajta sem álmosság, sem 
törődöttség, olyan volt, mint máskor. 

— Készülj, — mondta Arányi —, elmegyünk. 
Zogul könnyed, puha mozdulattal fölkelt, majd nyújtózkodott, a bőr megfeszült 

szikár, acélos izmain. Arányit, ha lehet, még mogorvábbá tette a látvány. Bement 
a fürdőszobába, és amíg mosakodott, azon gondolkodott, mit is mondjon a 
színházi ügynöknek, akit fel akar keresni. — Eh — morogta magának. — Már 
csak nem izgatom magam egy ilyen ügynökféle miatt. — Elnevette magát, és 
némileg jobb kedvvel kezdett borotválkozni. 

Josephine nem ébredt fel, amikor távoztak. A szálló legtöbb lakója aludt még, 
egyedül voltak az étteremben, a pincér a reggeli rohamra készítette elő az 
asztalokat, amikor megjelentek. 

— Hová megyünk? — kérdezte Zogul. 



Arányi legyintett, hogy nem igazán fontos az ügy szempontjából. 
— Színházi ügynökhöz. Van egy kis dolgom vele, aztán, ha lehet, érdeklődöm 

Chiaselli kisasszony után is. Mégiscsak énekesnő volna. 
Megreggeliztek és elindultak. Gyalogszerrel. Mindkettejüknek jólesett a séta, 

idejük bőven volt. Egyikük sem ismerte a színházi ügynökök időbeosztását, de 
arra azért látatlanban meg mertek volna esküdni, hogy nem tartoznak a 
koránkelők táborába. 

Nem volt különösképp szép reggel. Némely reggelek olyan tiszták és magával 
ragadók tudnak lenni, hogy az ember dalolni szeretne, és hirtelen bízni kezd az 
életben. Más reggelek pedig, nem hazudnak, olyannak mutatják a napot, mint 
amilyen lesz; szürkének, unalmasnak, s az ember már napkeltekor látja lelki 
szemei előtt a naplementét. 

Arányi morgott valamit, amit Zogul nem értett és nem tartott fontosnak 
megkérdezni. Gyalogoltak, aztán, bár kellően megreggeliztek, beültek egy korán 
nyitó kávéházba, hogy agyonüssék az időt. Mikor kijöttek, a reggeli sápadtságát 
felváltotta a színes forgalom, a kocsik áradata, a lovak megnyugtató látványa, az 
utcasarkon posztoló rendőr magabiztossága, a házak előtt sepregető házmesterek 
képe. 

Valamivel céltudatosabban indultak a Maximilian strasse felé. Arányi 
szórakozottan, Zogul annál feszültebben figyelve. Nagyon is előtte volt a tegnapi 
merénylet. Maga is ölt már, nem is egyszer, mégis megrázta e gyilkosság hideg 
profizmusa. Úgy hajtották végre, mint egy halálos ítéletet, esélyt sem adva a 
védekezésre, vagy akár arra, hogy Knisch gondolatban elbúcsúzzon az élettől. 
Azt sem tudta, mire figyeljen. Magányos, várakozó férfiakra? Lassan hajtó 
kocsikra? Lefátyolozott arcú titokzatos asszonyokra, az út közepén vitatkozó 
csoportokra? Távolról lőnek rájuk, megkéselni próbálják őket, mintha valami 
verekedésbe csöppentek volna, vagy kár is figyelnie, a titokzatos ellenség nem 
tervez mára semmit? 

Zogulnak szerencséje volt. Nem ismerte a kocsikat, soha nem érdekelték a 
gépjárművek. Amikor reggel elmesélte a tegnap történteket Arányinak, sem a 
kocsi rendszámát nem tudta megmondani, sem a márkáját. Csak azt, hogy sötét 
túrakocsi volt, amilyenből Arányi szerint több tucatnyi szaladgál. S azt, hogy 
megismerné a kocsit ezer másik közt is, ha látná. 

Megismerte. Ugyanaz a kocsi volt, a sárvédő fölött sötétbarna díszítéssel, a 
kerekeken fehér csíkkal, még a benne ülők sziluettjét is megismerte. Arányiék 
épp a túloldalra akartak átmenni, gyakorlott bécsiek módjára, mint a bátor úszó, 
az örvényes folyón. Megálltak, hogy elengedjenek egy autóbuszt, gyorsan 
elhaladtak egy taxi előtt, lassítottak ismét... Ekkor látta meg Zogul a tegnapi autót. 
Mindig gyorsan döntött, most egy pillanatra mégis megdermedt. Lőni fognak? 
Már mozdult a keze a kabátja alá, a nadrágszíjhoz, ahol a revolvert tartotta, 
amikor kapcsolt. Úristen! Ezek elütik őket! Akármilyen kocsi volt is, erős, királyi 
jószág. Halkan, de fenyegetően mordult a motorja, és a fekete doboz párducként 
vetette magát feléjük. Zogul nem tétovázott tovább. Ugrott, és magával rántotta 



Arányit is. Nem volt sem hely, sem idő úgy esni, hogy ne fájjon. Nagyot 
nyekkenve terültek el a kövezeten, de a kerekek mögöttük zúgtak el. Nem várt 
meg, hogy gazdája összeszedje magát. Megperdült, felugrott és egy csikorogva 
fékező autó elé ugrott. 

— Megőrült, ember? — üvöltötte vörös arccal a vezető. Taxisofőr volt, sötét 
tányérsapkáját a homlokára tolta, ahogy kihajolt az ablakon. 

Zogul bepattant mellé. 
— Kövesse azt a kocsit! — mondta. Induljon már, az ördög vigye el! Egy 

húszast kap, ha utoléri. 
Ez hatott. A kocsi elindult, és zörögve, morogva száguldott a merénylők 

nyomában. 
— Rendőr? — kérdezte a sofőr, de a szemét nem vette le az útról. 
— Nem — mondta Zogul. Legszívesebben behunyta volna a   szemét,   olyan   

közel   suhantak   el   kerékpárosokhoz, gyalogosokhoz, no meg a kanyarodó, 
szembejövő kocsikhoz. De kényszerítette magát, hogy figyeljen. Egész életében a 
gyengesége ellen harcolt, és nem engedheti meg, hogy egy nyavalyás automobil a 
sofőrjével kifogjon rajta. 

— Ha nyílt útra érünk soha utol nem érem — közölte a sofőr. — Sokkal erősebb 
kocsi, egy Wolseley, ha igazán gázt tud adni, úgy elmegy, hogy a füstjét se fogjuk 
látni. 

— És a városban nem? 
— Ja, itt kevés a jó kocsi — mondta a sofőr büszkén. — Itt vezetni is tudni kell. 

Én itt ismerek kérem minden sarkot, minden kanyart, minden utcát. Itt 
megkereshetem azt a húszast, ha komolyan gondolja az úr. 

Zogul szemügyre vette a sofőrt. No lám, hát ilyen különbségek vannak ebben a 
szakmában is. Hát ilyen öntudata van a derék bécsi taxisofőrnek. Talán nem volt 
igaza, amikor utálattal mindig elfordult a gépkocsiktól és kinevette az ezzel 
foglalkozókat? 

Döbling felé haladtak, végig a IX. kerületen, elhagyták a katonai kórházat, s 
valóban fokozatosan csökkent köztük a távolság. Amikor a Ferenc József 
pályaudvarhoz értek, már csak alig húsz méter választotta el őket, amikor a fekete 
kocsi ablakában megjelent egy fej, egy kar. 

Zogul kapcsolt. 
— Vigyázzon! — kiáltotta. — Lőnek. — Szidta magát, hogy nem gondolt előbb 

erre, annyira lekötötte az autós üldözés élménye. 
Eldördült a lövés, de nem talált. A taxis lassított. 
— Hát uram, ez nekem nem kell — mondta nyugodtan. — Egy húszasért 

szívesen utolérek bárkit, de céltáblát nem csinálok magamból. 
Zogul egy mozdulattal előhúzta a pisztolyt. Kibiztosította és lehúzta az ablakot. 
— Ha meg mer állni, én lövöm keresztül. — Kihajolt és gondosan célzott. Lőtt, 

aztán visszahúzódott a kocsiba. Rá kellett jönnie, hogy a száguldó kocsiból 
korántsem könnyű a célzás. A sofőr nem szólt semmit, csak összeharapta az ajkát, 
és mereven fogta a kormánykereket. Zogul ismét kidugta a fejét az ablakon. Az 



autó rázkódott a macskaköveken, váratlan kanyarokat tett. Zogulnak soha nem 
volt erőssége a célbalövés, de azért megpróbálta összeszedni magát. Behunyta bal 
szemét, a jobbat az előttük száguldó kocsi  utasára szögezte. Visszatartotta 
lélegzetét, bal kezét a jobb alá tette, hogy csillapítsa a rezgést, és meghúzta a 
ravaszt. Gonosz mosolyba rándult az arca, amikor látta, hogy talált. Aztán hirtelen 
éles fájdalmat érzett, valami villant előtte, majd rögtön el is homályosult. Üvöltött 
volna tehetetlen mérgében, mielőtt elájult. Magára haragudott, hogy nem jött rá 
előbb, hogy nem készült, hogy kiszolgáltatta magát. Hogy egy kis bécsi taxisofőr 
csapdába csalja és elbánjon vele! Kitekeri a nyakát. Kitekeri... És a feje 
tehetetlenül lebicsaklott 

Arányinak kezdett elege lenni. Több évtizede már, hogy utoljára ennyi fizikai 
megpróbáltatáson ment keresztül. Elszokott tőle, meg is öregedett, csoda, hogy 
eddig ilyen jól bírta. Ischlben, az éjszakai támadás után még volt ereje gyalogolni. 
Összeszedte magát az után is, hogy megverték Höhendorf herceg emberei, és a 
párbajban kapott sebe sem akadályozta semmiben. Most úgy érezte, teste 
fellázadt, nemet mondott. Feküdt a piszkos kövön, ahová Zogul lökte, és nem volt 
ereje megmozdulni. Fájt, nagyon fájt a sebe. A karjában nem volt elég erő, hogy 
letompítsa az esést, így aztán a feje is a kőhöz csapódott. Vérzett, de arra sem volt 
ereje, hogy megtörölje az arcát. 

Nem lehet, — mondta magában. Nem lehet, össze kell szedned magad! Hallod? 
Ez parancs! Felállni! Mit mondtam! Mozdulj, vagy agyonváglak, hogy itt dögölsz 
meg! Mozdulj, vagy itt dögölsz meg! Érezte, hogy segítőkész kezek fogják a 
kezét, a fejét. Összeszedte magát, megpróbálta lerázni őket. Magának kell 
felállnia. Megszédült közben, majdnem elesett, de elkapták. Aztán végre állt. 
Körötte bámészkodók sorakoztak, istenem, csak ismerős ne legyen köztük. A 
félelem erőt adott neki. 

— Egy kocsi... egy kocsi kellene... — mondta. Zsebkendőjével letörölte az 
arcát. 

— Kórházba kéne mennie — mondta valaki. 
— Kocsit kérek — ismételte meg erőteljesebben. 
— Az enyém jó lesz? — hallotta. 
Arra fordult. Korosodó kocsist látott, kifakult kabátban, hóna alá dugott ostorral. 

Bólintott. 
— Akkor jöjjön az úr. Én hazaviszem, vagy a kórházba, ha úgy akarja. Majd 

eldönti. — Felsegítette a kocsiba, és anélkül, hogy kérdezte volna, merre 
menjenek, elindult. Arányi hálásan hátradőlt az ülésen, végre elengedhette magát. 
A konflis békésen kocogott. Félálomban utazott, hányingere volt, de lassan 
elmúlt. Aztán megálltak megint. 

Kinyitotta a szemét. A kocsis hátrafordult. 
— Itt lemosakodhat az úr, ha akarja, aludhat is egyet. Kertes külvárosi házikó 

előtt álltak. 
— Itt lakom — mondta a kocsis. — Az úrnak mindegy volt, merre megyünk, 

gondoltam hazajövök, megebédelek közben. Ritkán van olyan jó dolgom, hogy 



fizessék. — Közben azért sanda pillantást vetett Arányira. Az bólintott. Üsse kő, 
ebédeljen odahaza a fuvardíjért a kocsis, megérdemli. Követte a házba. 
Egyszerűen berendezett kis ház volt. A falon szentkép, alatta vetett ágy, a kis 
konyha is spártai, tiszta, szinte üres. 

— Egyedül élek — mondta a férfi. — Az asszony elment három éve, a lányom 
Prágában él a férjével, egy hivatalnokkal, a fiam őrmester a tiroli 
császárvadászoknál Innsbruckban. Néha hazalátogat. — Legyintett. — Legalább 
huszár volna, hogy lóval legyen. Dehát milyen élet az, tessék mondani, 
gyalogbakának lenni? 

Arányi rosszulléte ellenére elnevette magát. 
— Cudar, barátom. — Megmosakodott, és rendbeszedte magát. A kocsis 

biztatására ivott egy kis bort, evett hozzá egy kis meleg levest, és csodák csodája 
kezdte jobban érezni magát. — No, máskor is magát fogom hívni, ha nyavalyás 
vagyok — mondta. Az órájára pillantott. Nem akarta sürgetni ezt a derék embert, 
de ment az idő. Az pedig mintha csak megérezte volna, felállt, lesöprögette 
magáról a morzsákat. 

Fél óra múlva megérkeztek. Arányi fizetett, gavalléros borravalót adott, aztán 
belépett a Maximilian strasse 8. kapuján. 

Talán jó is, hogy így történt, — gondolta. Nem követhették, a merénylője örül, 
ha meglépett Zogul elől. Nem tudja senki, merre jár. A hűvös, boltíves kapualjban 
megállt. Nem látott táblát, amely mutatná, merre kell mennie. A házmesterlakás 
ajtaja csukva volt. Bekopogott és benyitott. Pirospozsgás, harminc körüli asszony 
szorgoskodott a konyhában. Megfordult a kopogásra, és Arányira mosolygott Bal 
kezében egy félig megkopasztott tyúk volt. 

— Mi járatban van az úr? 
— Uhlmann urat keresem. 
— Uhlmann urat — ismételte csodálkozva az aszszony. — Nem lakik nálunk 

olyan. Nem rég óta vagyok itt, de azért ismerem az egész házat. Biztosan jól 
tetszik tudni a nevet? 

Arányi bosszankodott. Hát persze, hogy jól tudja. — A színházi ügynök — 
mondta mérgesen. 

— Ja, akkor rossz helyen tetszik keresni. Itt nem lakik színházi ügynök, itt csak 
rendes emberek laknak. Biztosan a kávéházban tetszik megtalálni. Oda járnak 
mindenféle színházi emberek, még filmszínészek is. 

— Milyen kávéházba? 
— Ejnye, hát itt a sarkon. 
Nem látott semmiféle kávéházat, igaz nem is figyelte. Megemelte a kalapját, és 

távozott. A sarkon megtalálta a kávéházat. Jelentéktelen hely volt, nem úgy tűnt, 
mint Bécs színházi elitjének törzshelye. De a cím stimmelt. Belépett. A legtöbben 
a biliárdasztal körül ácsorogtak, bár a játékosok elég unatkozó képpel lökdösték a 
golyóbisokat. Az egyik asztalnál hárman vitatkoztak: egy pepita zakós, kopasz 
férfi, egy fiatal nő, meg egy másik, akin a festék hiába próbálta a fiatalság 



látszatát kelteni. Néhányan olvastak, a pincér a tálalószekrénynek támaszkodva 
unatkozott. Arányi közeledtére kedvetlenül felnézett. 

— Parancsol? 
— Uhlmann urat keresem. 
— Ott van a sarokban. — A sarokasztalnál, hátát a falnak vetve, negyven körüli, 

sovány férfi ült. Öltönye kopott volt. Arányi úgy látta, nem is teljesen tiszta, a 
haja ritkás, fekete, kabátja vállán korpaszemcsék. Két kis asztal volt összetolva a 
számára, mindkettőt papírok borították, mellette a földön hatalmas fekete 
aktatáska díszelgett. A feje fölött függő aranyozott keretű tükörben Arányi jól 
látta a kétkedést és a zavart saját arcán. 

— Maga Uhlamnn úr — kérdezte. 
— Hát, ha jól tudom, én volnék az — bölcselkedett a másik. — Én csak tudnám, 

ha nem én volnék az, merthogy így hívnak. De talán az úr nem engem keres, 
hanem másvalakit, akinek ugyanez a neve. Ki tudja? 

— A színházi ügynök — közölte Arányi megviselten. 
— Színházi ügynök... ilyet nem ismerek. Nem mondom, járatos vagyok a 

színházi világban, és ha az úrnak segítségre van szüksége, jó helyre fordult. 
Arányinak most már ismerős volt a dagályos bőbeszédűség. Úristen — 

gondolta, — nem lesz könnyű dolgom ezzel az alakkal. 
— Magával beszéltem telefonon — állapította meg. 
A férfi óvatosan az előtte heverő egyik papírlapra nézett. — Arányi úr? — 

Fölállt és ideges arcán mosoly jelent meg. — Arányi doktor személyesen. 
Foglaljon helyet. Iszik valamit? A kávéjuk csapnivaló, de legalább meleg. 

Arányi nem ült le. — Azt hittem, irodája van. 
— Voila. Az irodám. — Uhlmann körbemutatott birodalmán. — Talán nem felel 

meg az úrnak? Nekem igen. Télen fűtik, nyáron hűvös, bérleti díj nincs, amit 
pedig itt elfogyasztok, annyit amúgy is költenék egy nap. Telefon van, 
mindenkivel találkozom, minden hírről elsőnek értesülök. — Büszkén nézett, 
mint aki a század felfedezését tette. Arányinak el kellett ismernie, hogy ebben van 
valami. Letelepedett. A pincér feléjük pillantott, de aztán békén hagyta őket, 
Uhlmann klienseinek nagyrésze nem lendítheti fel túlzottan a fogyasztást. 

— Miben állhatok az úr rendelkezésére? — kérdezte Uhlmann olajozottan. — 
Revüt akar rendezni? Színházat akar nyitni? Semmi akadálya. Olcsón megússza, 
bár a minőséget meg kell fizetni, és én kérem a legjobbakkal tudom összehozni. 
— Megismételte, lassan, mintha gyengeelméjűhöz beszélne. — A legjobbakkal. 

Arányi megcsóválta a fejét, aztán felnevetett. Intett a pincérnek, hogy mégis 
tisztelje meg őket. Rendelt, s Uhlmann bólintott a pincér felé, mint egy régi, 
összeszokott üzlettárs. 

— Nézze barátom — mondta Arányi halkan. — Nem vonom kétségbe a 
képességeit, és ha egyszer mégis színházat kívánnék alapítani, magához fordulok 
elsőként. Addig is beérném néhány információval. 

— Kérem — közölte Uhlmann tárgyilagosan, és ravasz kis szemét Arányira 
függesztette. — Számomra nincs kis üzlet. 



— Mondjuk azzal, hogyan támogathatja egy úr egy tehetséges fiatal művésznő 
karrierjét? 

Uhlmann elmosolyodott. 
— Bocsásson meg, hogy nem találtam ki rögtön. De az úr valahogy nem úgy 
tűnt, mint aki ebben érdekelt. Inkább azt hittem, hogy műkedvelő társulatot kíván 
alapítani. Tetszik látni? Ezer éve vagyok a szakmában, idenőttem a kávéházba, ha 
nem vagyok itt, hiányérzete van a fenekemnek, és még én is tévedek. 

Megjött a pincér. Aranyi elé kávét és brióst tett, Uhlmann elé egy pohár vizet. 
Arányi végigsimított őszes haján. 

— Szívesen meghívom egy kávéra — mondta. 
— Óh, nagyon kedves, de már megtörtént Az előbb is értettem, hogy ez a 

szándéka. De ha én annyi kávét innék itt meg, ahány klienssel tárgyalok, teljesen 
átitatódnék vele és a végén olyan lennék, kívül is, mint egy szerecsen, így aztán 
tudomásul veszem, hogy ön volt olyan szíves és meghívott, a pincér kihoz nekem 
egy pohár friss, tiszta vizet, és ön kifizeti a kávét. A fele pénz az enyém, a fele az 
üzleté. 

Arányi le volt fegyverezve. Hogy valaki ilyen vidáman vállalja kisstílű 
csirkefogóságát, ez új volt neki. Egyszerűen nem tudott mit mondani. Belekóstolt 
a kávéjába — nem volt olyan rossz, mint Uhlmann beharangozta —, aztán letette 
a csészét. — Ez lett volna az egyik kérdésem, de van még több is. És ha választ 
kapok rájuk, bőségesen megfizetem az idejét. 

Uhlmann széttárta a karját. 
— Időm s tudásom rendelkezésére áll. Ja persze, hiszen már kérdezett is. Na 

igen. Egy tehetséges ifjú művésznőről van szó... Attól függ, milyen műfajban 
tehetséges a virágszál. Táncol? Énekel? Netán drámai színésznő óhajt lenni? 

— Ez éppenséggel táncol. 
— Úgy. Hát akkor viszonylag könnyen elintézhető valamelyik kabaréban. Mert 

gondolom nem a cári balettről van szó. 
— Igen. Feltelezem — mondta Arányi bizonytalanul. Úgy érezte, mintha ezzel a 

cinkos összekacsintással elárulná a kis Josephine- t — Valahol fellép... 
— Szóval a karban táncol, és egy kis szólószámot szeretne. Hát ... elintézhető. 
Arányi úgy jött ide, mint aki Josephine kapcsán ugyan, de csak elvileg 

érdeklődik, és ha tudja, Chiasellire tereli a beszélgetést. Most, magának is 
váratlanul, nagyon is gyakorlati kérdést tett fel. 

— Mennyi? 
— Attól függ — mondta Uhlmann óvatosan. — Mennyire tehetséges a kislány. 

Hol óhajt fellépni. Kiket kell onnét esetleg kiszorítania... Nem könnyű ám a 
művészélet, drága uram. 
Arányi gondolkodott. Sejtelme sem volt, hol szeretne fellépni a lány, még azt sem 
tudtam, most hol táncol a karban Helen oldalán. Annyit tudott, hogy az 
Orfeumnak örülne a kicsi. 

— Mondjuk az Orfeumban — felelte. Uhlmann halkan füttyentett. — Pont ott? 
Hát-Arányi sejtette, mi a baj. Minél nívósabb hely, annál kevésbé engedheti meg 



a vezetőség, hogy pénzért színpadra engedjen valakit. Bárhogy is epéskedtek 
tegnap a lányok, az a kis testvérpár tehetséges. 

— Mi a menete a dolognak? — kérdezte. 
— Sajnos uram, míg a művészet gazdag, a művész többnyire szegény. Egy kis 

támogatást a direktorok jelentős része szívesen fogad. Olyan szívesen, hogy 
cserében ő is hajlandó némi szolgálatot tenni. Természetesen teljes diszkrécióval. 
Az adományozó úr neve szóba sem kerülhet a későbbiekben. 

— Sokan fordulnak magához ilyen kéréssel? 
— Nem mondhatnám — felelte sajnálkozva Uhlmann. — Az urak többnyire 

más módon fejezik ki barátságukat az illető hölgy iránt. Ékszerrel, szép ruhával, 
kis lakással... de azért előfordul ilyen műpártoló gavallér is. 

— No és, ha a kisasszonynak nincs pártfogója? 
— Akkor bizony nagyon nehéz dolga van. Persze pártfogót könnyű találni. Egy- 

egy írót, akinek jó kapcsolatai vannak, fiatalabb színészeket, akiknek azért már 
van némi befolyásuk... de mondok valamit az úrnak, aztán ha akarja, elhiszi, ha 
nem, nekem az sem baj. Nincs az a szegény, asszonybolond, lezüllött 
kabaréigazgató, szinidirektor, aki nem szerződtet boldogan bárkit, akiről 
meglátja, hogy nagyon, de nagyon tehetséges. 
— Nos — közölte Arányi őszintén —, nekem fogalmam sincs, hogy a hölgy, akit 
támogatnék, mennyire tehetséges. 

— Szabadna tudnom a nevét? 
Arányi megmondta, és a kis ügynök arcán meglepetés tükröződött. 
— Mi a baj? 
— Semmi... csak... 
— Nyögje már ki, ne féljen. Nem szívügyem a dolog, de szeretek tisztán látni. A 

hölgy teljesen tehetségtelen? 
—  Nem mondanám — Uhlmann behúzta a nyakát, mintha verést várt volna. — 

Nem tudom, de azt hiszem... 
Arányi felsóhajtott. — Tudom, tudom... a diszkréció. 
— Igen — kapott a szón Uhlmann. 
— Vagyis valaki már lépéseket tett a kisasszony érdekében. 
— Nem nálam, tessék elhinni, nem nálam. Egész véletlenül tudok róla. Régi 

barátom mesélte, egy nagyon finom kis kabaré tulajdonosa, hogy milyen mesés 
ősszeget kapott. 

— Azért, hogy alkalmazza a kisasszonyt? 
— A kisasszonyt meg a barátnőjét. Mindkettőt, egyazon revübe. Ittunk egy- két 

pohárral a derék jótevő egészségére, aztán kíváncsi lettem, ki az a két kisasszony, 
és megkérdeztem. Ezért volt ismerős a név. 

— És ki az az úr? Uhlmann vállat vont. 
— Azt sajnos nem tudom. A barátom nem mondta, engem nem érdekelt. 
Otromba hazugság volt, de Arányi tiszteletben tartotta. Nagyon is jól tudta, ki 

az, az úr. Lightorne megelőzte, s lám, még a kis Joscphine- re is volt gondja. 
—Nos, és mit tud a hölgyekről? — kérdezte inkább. 



— Nem sokat. De ha óhajtja, körülnézhetek. 
Arányi vonakodva bólintott. Nem akart nyomozni Josephine után, nem érdekelte 

a lány múltja, nem akarta elveszíteni kevéske, maradék illúzióját. Már megbánta 
futó kíváncsiságát, hogy az előbb rákérdezett. 

—  Ismer-e egy Chiaselli nevű hölgyet? — kérdezte inkább. 
— Hallomásból — válaszolt Uhlmann. — Ivott egy korty vizet. — 

Operaénekesnő volna, ha a hangja is olyan lenne, mint a külseje. 
— Egyéb? 
— Mi érdekli az urat? 
— Minden — közölte Arányi vidáman. — Minden, amit csak sikerül megtudnia 

róla. Gyorsan. És diszkréten, úgy, hogy ne tudja meg senki, hogy érdeklődik, 
legkevésbé azt, hogy az én megbízásomból. — Látta a ravasz villanást Uhlmann 
szemében, és az elmélázó kifejezést az arcán. — Busásan honorálom a fáradságát. 

Uhlmann először, mióta találkoztak, elégedetten felnevetett — Erre iszunk — 
mondta. Intett, aztán visszafordult Arányihoz. — Azért ha nem haragszik, 
állapodjunk meg abban, mit is értsünk busás alatt. 

Ismerte ezt az érzést, te jó ég, de mennyire ismerte. Igaz, elszokott tőle, de a fájó 
rosszullét első hullámai máris ismerősek voltak. Hányszor tért magához így, 
hányinger és szédülés kíséretében, szégyenkezve, vissza- vissza- vágyva az 
öntudatlanságba, hasogató koponyával, dühösen. 

Vett néhány mély, lassú lélegzetet, aztán kinyitotta a szemét. Nem volt nehéz 
megállapítania, hol is van. A cella az cella, ha Törökországban van az ember, ha 
Bulgáriában, ha Ausztria- Magyarországon. Ez egyszemélyes, úri cella, pokrócos 
priccsel, küblivel, főúri kényelem némelyekhez képest, amelyeket már megjárt. 
Kalandos élete volt. Ifjúkorában hol csavargásért tartóztatták le néha, hol azért, 
mert nem vesztegette meg a falu rendőrparancsnokát — talán a kettő egy és 
ugyanaz is volt? Aztán Arányi mellett ő végezte gazdája oldalán a piszkos 
munkát, annak titkos feladataiban. Emiatt néha rajtakapták idegen villákban, 
idegen szekrényekben, íróasztalokban kotorászva. És ha a parancs az volt, hogy 
nem alkalmazhat erőszakot, akkor megadta magát, és mint tolvajt szállították el a 
rendőrök. Nem izgatta, ő tudta magáról, hogy nem lop, és tudta Arányi is, más 
nem érdekelte. S gazdája valahogy, a jó ég tudja hogyan, mindig kiszabadította. 

De most hogyan került ide és miért? Lassan, újabb fejgörcsöket okozva jöttek 
elő a történtek. A merénylet. Az üldözés. A sofőr gonosz kis trükkje; a hirtelen 
fékezéssel, mikor ő az ablakon kihajolva célzott. Óvatosan a fejéhez nyúlt. Érezte, 
hogy sűrű haja ragacsos a vértől. Kötés nem volt a fején, nem is hiányolta. 
Megrepedt a koponyája, vagy inkább csak a bőr szakadhatott fel. Kemény az ő 
feje, nem olyan könnyű betömi. A sofőrje nyilván elgurult a legközelebbi 
őrszobára, vagy megállt egy rendőrnél, és az idehozatta, gondolkodott tovább. 
Hát jó. Akkor most ki kell jutni innen. 

Lassan felállt: tapasztalatból tudta, hogy ilyenkor kár hősködni. 
Megtámaszkodott a falnál, lassú, mély légzéssel csillapította szapora szívverését, 
és várt egy kicsit, hogy visszatérjen valami az erejéből. Aztán tett néhány óvatos 



lépést, egyre biztosabban ment. Eddig helyes. Az ajtóhoz lépett, és ököllel a fémre 
csapott. A kongás vé-gigvisszhangzott a kis cellában, kínzóan dörömbölt Zogul 
fájó koponyájában. 

— Mit akar, he? — Nagy darab vörös képű rendőr jelent meg résnyire kinyitva 
az ajtót. Széles válla mögött Zogul unatkozó őrmestert látott pultjánál állva. Egy 
pillanatra meghökkent a kérdésen. Mit is akarna itt az ember? 

— Hazamenni — felelte az igazsághoz híven. 
— Vicceljen a jó nénikéjével — emelte meg a hangját a rendőr. Emelte a kezét 

is, de csak úgy fenyegetésképpen, hogy megmutassa, mekkora tenyere van. Zogul 
könnyen leküzdötte magában a vágyat, hogy gyomron vágja. Az álmoskönyv 
szerint nem szerencsés rendőrt verni, ha a közelben sok társa van, vagy ha 
valószínűleg átnézték már minden iratod, és jól tudják, ki vagy. 

— Hívják ide Keller fogalmazó urat — mondta gyorsan. 
— Nofene — viccelt a poszt. — És minek? Mit mondjunk neki? Hogy egyik 

kedves barátunk beszélgetni óhajt vele...? — folytatta, de Zogul közbevágott. 
Halk volt, de kemény. Arányi mellett megtanult parancsolni. — Mondja, hogy 
Zogul úr hívatja. Azonnal. 

Néhány másodpercnyi tanácstalan habozás után a rendőr rázárta az ajtót, és 
dünnyögve eltávozott. Zogul nem értette, mit mond, de könnyű volt elképzelnie. 
Na, legyen csak ez egy blöff, nem simogatást kap a letartóztatott. 

Zogul persze nem aggódott. Keller eljön. Volt alkalma megismerni a fiút. 
Megbízott benne. Futva jön, bérkocsival, hogy a lehető leghamarabb ideérjen. 
Nem ez idegesítette, hanem az, hogy még mindig áldozatok, akikre vadásznak, és 
amikor egyszer végre ő üldözi a csirkefogókat, börtönbe juttatja egy 
törvénytisztelő polgár. 

Telt az idő. Zogul igyekezett uralkodni bosszúságán. Arányi feltehetően 
biztonságban van, neki pedig, vissza kell nyernie erejét. Lefeküdt és behunyta a 
szemét. Agyrázkódás, semmi több, arra úgyis jó a pihenés. Várt. Gondolkodott. 
Vajon mi következik? Volt merénylet késsel. Párbaj. Verés, baltás támadás, s 
most automobil. Igazán találékony ellenfelek. Kényszerítette magát, hogy ne 
pattanjon fel mérgében. Mozdulatlanul feküdt tovább, a szemét is becsukta. 
Hallgatta az őrszoba zajait, és várta a szabadító sietős lépteit. 

Aztán nyílt az ajtó. Nem Keller jött meg, egy magas, hajlott hátú, ősz hajú, fáradt 
arcú férfi állt ott helyette. Mielőtt megszólalt volna, Zogul rájött, kicsoda. Felállt, 
leküzdve váratlan szédülését. 

— Deierl tanácsos úr. Megtiszteltetés, hogy eljött. 
A férfi mosolyogva bólogatott. Behúzta maga mögött az ajtót, s mintha 

szállodában volna, kiszólt a rendőrnek, hogy hozzon sört meg virslit. Zogul 
gyanakodva figyelte. Jobb szerette volna, ha azonnal távoznak innen. 

Deierl mintha olvasott volna a gondolataiban, vagy talán olvasott is, Zogult ez 
sem lepte volna meg. — Ne aggódjon! Pusztán arról van szó, hogy itt nyugodtan 
beszélgethetünk. 



Zogul biccentett, és szótlanul tanulmányozta a tanácsost, összevetve a képet 
mindazzal, amit hallott róla. A tőmondatokat Arányitól, a hosszú lelkendezéseket 
Kellertől. Arányi annyit mondott, vigyázni kell, nehogy beleköpjön a levesbe. 
Adott esetben ez nagyobb dicséret volt, mint a fogalmazó összes ömlengése. Mit 
tud róla? Hogy belerokkant a magyar betyárok elleni küzdelembe, a puszta földön 
töltött hosszú éjszakákba. Hogy a legmegátalkodottabb gonosztevők is rettegik, 
respektálják. Hogy Arányi valamiért vetélytársat lát benne. Zogul kezdett rájönni, 
miért is akarta elkerülni gazdája a rendőrséget. A rendőrség Deierl tanácsost 
jelentette volna, aki mint Arányi, megszokta, hogy ő irányítja az eseményeket. 
Túlságosan is egyvágású volt ez a két férfi ahhoz, hogy együtt tudjanak működni. 
Deierl leült. Arca eltorzult egy pillanatra a fájdalomtól, aztán úrrá lett rajta, sőt 
elmosolyodott. 

— Van abban valami jó — mondta —, ha az embernek minden mozdulata fáj. 
Az élet tele lesz apró győzelmekkel. 

— És vereségekkel — mondta talán durván Zogul. 
— Azokkal is — egyezett bele Deierl. Kopogtak és a rendőr jelent meg, 

hatalmas kezében ügyetlenül egyensúlyozva egy tálcán a virslit meg a sört. Egy 
társa asztalt cipelt be és tett le az ágy mellé, kettejük közé. Aztán egy szó nélkül 
távoztak. Ki tudja, mire gondoltak közben. Talán arra, hogy Deierl kihallgatási 
módszerei köztudottan különlegesek. Talán, hogy Zogul ritka nagy gazember 
lehet. Talán csak arra, hogy ők is szívesen legurítanának egy korsóval. 

— Milyen meghitt így — mondta Zogul. 
— Igen? Valóban. — Deierl egy pillanatra kiegyenesedett és Zogul szemébe 

nézett. Sötétbarna szeme volt, eltökélt tekintete. — És meglepő is — mondta 
mély hangján. — Nem kell egy tanácsosnak kiszabadítania mindenkit, aki 
lövöldözve száguld a főváros utcáin és békés polgárokat fenyeget a revolverével. 
Ott is hagyhatja az illetőt megrohadni, ahol van. Még be is segíthet. 

Zogul várt. Várt, hogy elmúljon mindkettejük dühe. Ő is tudta, hogy Deierl arról 
híres, milyen barátságosan, emberségesen hallgatja ki a bűnözőket. Most akarja 
megmutatni, hogy tud ő kemény is lenni, ha kell? Pont vele? Állta Deierl 
tekintetét. — Valaki el akart ütni minket, és én üldözőbe vettem. — Vállat vont. 
— El is fogtam volna, ha a rend és a törvény engem segít. 

— Ne nézzük egymást bolondnak, fiam — mondta Deierl szomorúan. A 
söröskorsó után nyúlt, és néhány hosszú, sima korttyal leeresztette a torkán az 
egészet. — Maga nem elfogta, hanem megölte volna az illetőt. Nagyon is jól 
tudom, hogy merényletet követtek el maguk ellen, nem is az elsőt. Mondja el 
szépen mi történt, és talán én is segíthetek magának. 

Zogul habozott. 
Deierl a virslihez nyúlt, de nem harapott bele, csak tartotta a kezében s 

gesztikulált vele, mintha így akarna nagyobb nyomatékot adni szavainak. 
— Megalkudott Kellerrel. Keller ennyit, elárult nekem. Azt, hogy mire mentek, 

nem. Köti a becsület. Kösse. Úgyis tudom, amit tudok. Amit pedig nem, azt 
elmondja maga. 



— S mit kapok cserébe? Deierl felnevetett. 
— Cserébe fiam hazamehet. Nem tartóztatom le a gazdáját, pedig lenne rá 

kedvem és alapom is. Ez itt nem Törökország fiam, nem is a Balkán valamelyik 
eldugott falucskája. Itt rend és törvény uralkodik, amin maguk úgy gázolnak 
keresztül, mintha hírét se hallották volna. Azt hiszi, nem találtam ki, ki ölte meg 
Vaszilt olyan szépen egy késdobással? Nem csináltam semmit, behunytam a 
szemem, pedig isten látja a lelkem, nem szeretem, ha hülyének néznek. De arra 
gondoltam, hogy aki azt a kést dobta, megmentette Kellert, és Vaszilért sem sok 
könnyet hullattam, hát legyen. Nem akarom fenyegetni fiam, látom, hogy nem az 
a fajta, akit könnyű megtörni. Csak azt akarom, hogy értsen. Eljött az idő, hogy 
tisztázzuk a dolgokat. 

— Mit akar tudni? — kérdezte Zogul udvariatlanul. Nem nyúlt sem az ételhez, 
sem az italhoz. Még nem kötöttek békét. 

— Először is azt, hogy mi történt ma? 
Hát ezt könnyű volt elmesélni. De Deierlt persze nem is annyira a mai nap 

eseményei érdekelték. 
— Vagyis — gondolkodott — ugyanazt a kocsit látta, amelyen tegnap Ludwig 

Knisch gyilkosa elmenekült. 
— Igen. 
— Furcsa — mondta Deierl. — Rafinált, mindenre elszánt emberek, s úgy tűnik, 

pénzük is van bőven. Vajon miért nem szabadultak meg rögtön a kocsitól és 
támadtak ma másikkal? Mi okuk lehetett rá? 

Zogul ezen eddig nem gondolkodott. — Talán — mondta bizonytalanul — nem 
volt idejük másikat szerezni. Talán nem beszéltek azzal, aki irányítja őket, és saját 
maguktól nem jutott eszükbe. A fenébe is! — tört ki. — Nem tartom butának 
magam, kezdőnek sem bizonyos dolgokban, de nekem se jutott volna eszembe. 

Deierl elmosolyodott. 
— Lehet, hogy igaza van. Akkor pedig, elgondolkodhatunk azon, hogyan 

találjuk meg azt az autót. 
Zogul csak egy pillanatig gondolkodott. Jó memóriája volt, csakhogy az 

autómárkákat, egy- kettő kivételével, nem ismerte, a nevek többsége semmit sem 
mondott neki. — Wolseley volt — mondta végül. — A taxisofőr szerint 
legalábbis. És úgy tűnt nekem, tudja, mit mond. 

Deierl arca szinte megfiatalodott, ahogy a közös gondolkodás, a vadászat 
kezdetének izgalmában elmúlt a fájdalma, s helyét a kellemes, bizsergő feszültség 
foglalta el. — Mégpedig tavalyi modell, ha hinni lehet a fickónak — közölte. 

— Úgy! — Szóval azért ért ide olyan lassan a tanácsos úr — gondolta Zogul. — 
És ez segít nekünk? 

— Valamicskét. Nem sok ilyen automobil gurul Bécs utcáin. Jó, tudom, hogy 
elmúltak az idők, amikor az automobil- klub tagjai mind személyesen ismerték 
egymást, de azért egy autót még csak ki tudunk nyomozni. Ez a Wolseley, ha nem 
tudná, a drágább jószágok közé tartozik. A rendszámát persze nem látta? 



Zogul csak vállat vont. Tudta ugyan, hogy van ilyesmi, mint rendszám, de eszébe 
se jutott, ő már csak marad a lónál, a hegyek között meg leginkább a saját két 
lábába bízik. Rendszám... még csak az kéne. 

— Sejtettem. A sofőrje, az persze megpróbálta leolvasni, de nem tudta. Azt 
mondta, mintha szándékosan besározták volna, és valószínűleg így is történt. 

Zogul nem firtatta tovább, mi a teendő, hogyan próbál a rendőrség a Wolseley 
nyomába jutni. Ha ilyen egyszerű a dolog, majd csak megoldja maga is, talán 
hamarább is, mint Deierl emberei, akiket nem kerget a tatár. Csak engedjék ki 
innét! 

— Mondja fiam — váltott témát a tanácsos —, biztos abban, hogy minden 
olyasmit tud, amit a gazdája tud erről az ügyről? 

— Egészen biztos — mosolygott Zogul. — Mert hogy ő sem tud semmit. Úgy 
csöppent bele, mint Pilátus a Crédóbe, és most próbálja megérteni, miről is van 
szó. 

— Nem hiszem. — Deierl arca komoly, sőt komor volt. — Ezt mondta nekem 
Arányi is, de már akkor is gyanús volt. Most pedig egyszerűen nem hiszem. 
Túlságosan belemászott a maga gazdája ebbe az ügybe ahhoz, hogy ne is sejtse, 
miről lehet szó. 

Zogul mérges lett. Biztos volt benne, hogy maga Deierl tanácsos ugyanígy 
belemászott volna az ügybe, ahogy a tanár úr. 

— Arányi doktor úr úgy véli — magyarázta óvatosan —, hogy egy veszélyes és 
nagyszabású összeesküvés nyomára bukkant. Hogy mi a célja ennek az 
összeesküvésnek, nem tudja megmondani, azt sem, hogy ki áll mögötte. De meg 
van győződve arról, hogy a kitervelője egy Chiaselli nevű szépasszony. 

— Nevetséges — morgott a tanácsos. 
Zogul, aki talán egyetértett volna vele, felhúzta az orrát. — Tagadhatatlan, hogy 
az összes gyanús haláleset mögött nem nehéz felfedezni egy feltűnően szép nőt. 
Miért ne lehetne ez Chiaselli? 

— Na jó — mondta a tanácsos, és utálkozva nézett az üres tányérra, a korsó alján 
maradt kortynyi sörre. — Nézzük, hány nőről tudunk az ügy kapcsán. Van először 
is ez a bizonyos Chiaselli kisasszony, aki a meggyilkolt Baumeister százados 
szomszédja volt. Jelenleg Ischlben van Höhendorf herceg társaságában. 

—  A gazdájának jól össze kell szednie a bizonyítékokat, ha kenyértörésre akarja 
vinni a dolgot. A hercegnek már a puszta neve is sok rendőrnek, bírónak elveszi a 
bátorságát. 

Zogul vállat vont. Arányi elmesélte neki, mi történt a fürdővárosban, és 
szigorúan megtiltotta, hogy lemenjen megbüntetni a tetteseket. Neki magának 
lesz gondja rá. Zogul mindenesetre remélte, nem fog kimaradni a dologból. 
Arányi bosszúálló természet, ám ki tudja, nem hajol- e meg mégis, ha egy 
főnemesről van szó. Akkor mégis ő veszi a kezébe az ügyet, neki mindegy, ha 
maga Ferenc József is a célpont. 

— Mit tud róla? — zökkentette ki gondolataiból De-ierl. 



— Nem sokat. Lehet benne valami, ami megbabonázza a férfiakat... ha nem is 
mindet — tette hozzá mogorván. 

— Főleg a maga gazdáját. 
Zogul biccentett. Deierl nyilván utánanézett Arányinak, és rájöhetett, mi az öreg 

gyenge pontja. 
— Szereti a nőket. Szeret beléjük szeretni. Még mindig úgy tud lelkesedni értük, 

mint egy kamasz. Álmodozik, talán verseket is ír némelyikhez. Ez a Chiaselli 
pedig bebújt a bőre alá, a gondolataiba. Vele fekszik, vele kel, rá gondol akkor is, 
amikor a legújabb barátnőjét öleli. Az a nő rávehetne gyilkosságra, rablásra, vagy 
arra, hogy szökjenek el együtt a világ túlfelére. 

—  S mindebből az következik, hogy mást is rá tud venni gyilkosságra, rablásra. 
— Deierl bólintott. — Ez is egyfajta logika. 

— Miért ne? Én már közel álltam gyermekkoromban ahhoz, hogy egy darab 
kenyérért embert öljek. És igenis el tudom képzelni, hogy valaki megtegye. 

A tanácsos lehajtotta a fejét. Hát ennek az egykori kis török birkózógyereknek, 
csavargónak, baráttá előlépett szolgának kell helyreigazítania? Hát nem látott 
elég családot, amelyet fillérekért irtottak ki, házat, amit egy rossz szó miatt 
égettek porrá, legényt, aki virtusból késeltek meg? 

—  Azt hiszem, olyan ez nála, mint egy szerep — morfondírozott az egykori 
szolgagyerek, aki Freudot olvasott, a Földrajzi Társaság értesítőit, szakcikkeket 
írt Bíró Ede álnéven, és a világ minden tájára, egy tucat nyelven levelezett. — 
Úgy hangolja rá magát egy-egy ilyen nőre, aki megpendít benne egy húrt, mint a 
művész a hangversenyre, a hadvezér a csatára. 

— Addig gondolkodik róla, míg meg nem telik vele — segített a tanácsos, ő 
regényeket olvasgatott, és meg volt győződve arról, hogy ezekből minden, de 
minden megtanulható, amit az ember lelkéről tudni lehet. — Nos, tegyük föl, 
hogy igaza van, és vegyük sorra, hol jelent meg ez a végzet asszonya. 

Zogul feszülten figyelt. Érezte, most kezd megváltozni a beszélgetés. Eddig 
tapogatózó összecsapás volt, most közös irányba fordíthatják energiájukat. 

— Van egy elegáns hölgy, akivel Vaszil Pesten egy kávéházban találkozott. Úgy 
tűnik, ez a nő uszította a bandát Güttlerre, és könnyen lehet, hogy ő küldte haza az 
őrnagyot valamilyen ürüggyel. 

— Aztán van egy titokzatos szépség — vette át a szót Zogul. — Aki miatt 
Knisch párbajban megölte Friedrich- ket. A hölgy nevét Ludwig Knisch legjobb 
barátai sem tudják, Knischt magát pedig, meggyilkolják, amikor hazaér Párizsból. 

— Mit gondol, hová tartott? 
— Ahhoz a nőhöz természetesen. Mi másért hagyta volna ott a családját a 

pályaudvaron? 
— Chiaselli kisasszony állítólag Ischlben van. Zogul egy pillanatig 

gondolkodott. 
— Nem kellett tudnia. 
— Chiaselli lakása nem arrafelé van. 



— Kivehetett arrafelé is, egy lakást valamilyen néven. Könnyen lehet, hogy 
Knisch egészen más néven ismerte. 

Jól gondolkozik, gyorsan vág az agya, nézett elismeréssel Zogulra a tanácsos. Jó 
együtt dolgozni vele, rossz a túloldalon tudni. De most téved. A bűnügyi rutin 
hiánya teszi, vagy az, hogy valaki más elméletét kell védenie. Vagy az, hogy 
hiányzott egy fontos láncszem. 

— Ebben az esetben honnan tudta a gyilkos, hogy Knisch mikor ér haza? A 
logikus ugye az, hogy Knisch ír, vagy táviratozik a nőnek, aki pánikba esik és 
elhatározza, hogy végez vele. 

— Elhatározzák — szólt bele tétován Zogul. Deierl nem szerette, ha 
közbeszólnak, de most bólintott, igen, valószínűleg, elhatározzák. 

—  A nő válaszol, és arra kéri, hogy mihelyt megérkezik, azonnal keresse föl, a 
dolog fontos, sürgős, nem tűr halasztást, életbe vágó, vagy a szerelmük múlik 
rajta, így érthető, miért hagyja ott a fiatalember a családját, kétségbeesésbe 
taszítva anyját, megsértve apját és minden elemi udvariasságot. 

— Talán Chiaselli után küldték Ischlbe a levelet — próbálkozott tétován Zogul. 
— Talán. Talán a nő már rég nincs Ischlben, csak nem értesültünk róla — 

engedte meg a tanácsos. — Vagy talán a két nő nem egy és ugyanaz. De menjünk 
tovább. 

— Az a nő a következő, akivel egy sörözőben látták az urat, akit a Fehér Kereszt 
szállóban gyilkoltak meg. 

— Miről van szó? — csapott le Deierl. Zogul röviden elmesélte neki, mit 
mondott az öreg hotelszolga, hogyan siettek az Opera kávéházba, s némi habozás 
után beszámolt a képvásárlásról is. Deierl gúnyosan elmosolyodott, Zogul maga 
vonta le a következtetést. 

— Amennyiben Chiaselli még Ischlben van, nem láthatták az Operában. De 
talán egy ilyen Wolseley kocsival, amit olyan nagyon dicsért az előbb, hamar meg 
lehet tenni az utat. Elindul éjfél után, reggelre ott van, és ugyan ki tudja, hogy nem 
aludt a szobájában. 

— Rendben van — mondta a tanácsos. — Hadd segítsek. Miután beszéltem 
Arányival a Baumeister gyilkosság után, utánanéztem, halt- e még meg váratlanul 
a gazdájának nagy reményekre jogosító fiatal tanítványa. Nem volt könnyű, ezek 
a katonák gyanakvók, és lenézik a magamfajta civilt. De azért találtam még két 
esetet. A legnagyobb hiba, amit nyomozó elkövethet az, hogy az elméletéhez 
keresi a tényeket, de ebben az esetben kívánkozik a párhuzam. Schönt 1913 
decemberében Prágában elütötte egy gépkocsi, majd továbbhajtott. Schön 
meghalt, a gázolót nem találták meg. Schön kitüntetéssel végezte a vezérkari 
iskolát. Balkán- szakértőnek számított, a jellemzésére a legmelegebb szavakat 
Arányi írta. Kitűnő reflexű katona volt, remekül és villámgyorsan ismerte föl a 
helyzeteket. Ha nem ittasan megy haza egy hölgynél tett látogatása után, szinte a 
fellegekben járva, talán félre tud ugrani, a gázoló kocsi elöl. 

— Úgy? — mondta Zogul. 



— Úgy. Az ügyet balesetként zárták le. De van még valami, amiről nem tud, és 
ami romba döntheti az elméletüket, legalábbis azt a részét, ami Chiaselli 
kisasszonyt illeti. Az a nő, akivel Vaszil Pesten találkozott, nem lehetett Chiaselli. 
Chiaselli akkor este fellépett az Operában, és bár a vonat néhány óra alatt 
megteszi a Bécs— Budapest távolságot, nem érhetett volna oda az előadásra. 
Ráadásul az a nő Wunder szerint született pesti, és Vaszillal szerbül beszélt. 

— Chiaselli pedig? — kérdezte Zogul. 
— Óh, a szép Chiaselli kisasszony pedig tőzsgyökeres bécsi, s a németen kívül 

mindössze franciául tud, és természetesen olaszul énekel. 
 
Nyolcadik fejezet 
 

Ismét a III. kerületben. Fiáker mélyére húzódva, lehetőleg nem törődve a kosszal 
és nyomorral, a szagokkal, és azzal, hogy barátjának itt kell élnie. Hauptman. 
Ismét. Nem kerülhette ki a látogatást. Néhány napon belül elutazik, szegény öreg 
— atyaisten, hiszen egyidősek! — halálosan megsértődik, ha nem látogatja még 
meg előtte. Tudta, hogy kifogást keres. Hauptmant elintézhetné egy levéllel, egy 
távirattal, Hauptman persze megsértődne, s néhány perccel hosszabban duzzogna 
legközelebb. Kibírnák mindketten. Tudta jól, mi zavarja, s ezt még magának sem 
akarta bevallani. A gyanú, ami egy ideje motoszkál benne, a gyanú, amelyet 
Hauptman segíthet eloszlatni vagy megerősíteni. 

Megálltak. A kocsis hátrafordult, arcán némi csodálkozás, mit kereshet itt az úr. 
Fizetett és kiszállt, nem nézett a hentesüzlet felé, a kapuk előtt üldögélő 
házmes-ternékre, a dolguk után siető, kopott ruhás emberekre, azokra, akik között 
Hauptmannak élnie kell. Másra gondolt: a háborúra. 

Hauptmann mintha végképp tönkrement volna néhány nap alatt. Talán ő is — 
észrevette a meghökkenést Hauptman szemében, ahogy ránézett az ajtóban. 

— Hát élsz még? 
— Miért? 
— Mit gondoltam volna? Belekezdesz egy ilyen ügybe, és eltűnsz a szemem 

elől. Meghaltál, és még az újságokba sem került a híre. — Vállat vont. A falak és 
bútorok ösvényén visszabicegett a szobába, és csak úgy morogta maga elé, 
Arányira bízva, követi- e, hallja- e. — A párbajodról olvastam. Gyerekség. A te 
korodban. Olvastam Ludwig Knisch haláláról is. Szépen összegyűjtöttem 
mindent, vártam, hogy eljössz, felhasználod, megbeszéled velem a dolgot, de te 
nem jöttél. Mire gondolhattam volna? 

Arányi lenyelte a választ. Félresöpört egy tucat könyvet egy karosszékből, és 
leült. Kíváncsi lett volna, mi mindent gyűjtött össze Hauptman az újságokból az 
ügyről, ahogy ő mondta, mit tudott meg Baumeisterről és a többiekről, de tudta, 
ha belekezd, az egész napja rámegy. 

— Ülj le — morgott az megkésve. — Nem tudlak megkínálni. Nincs semmim, 
ami elég jó volna egy magadfajta úriembernek. 



Arányi a szemébe nézett. — Komoly dologról van szó, öreg barátom, 
komolyabbról, mint néhány tisztecske halála, ha nem tévedek. És nem az érdekel, 
mit szedtél össze egy olyan ügyről, amihez nem állnak rendelkezésedre az 
információk. Az érdekel, amihez értesz. 

— És mi volna az? 
— A hadvezetés. 
Hallgattak. Mindketten tudták, hogy ebből a szobából eredményesen lehetne 

irányítani a Monarchia bármely háborúját. Hauptman szaklapokból, az Európa 
minden tájáról érkező újságokból, valamint a régi ismerősöktől érzelmi zsarolás 
útján beszerzett bizalmas értesülésekből szinte az utolsó katonáig tudja az egyes 
országok csapatmozdulatait. Elejtett szavakból, könnyelmű utalásokból komplett 
hadműveleti terveket rak össze, többnyire helyesen. Magának. Ha kitudódna, 
ártatlan informátorai többé szóba sem állnának vele ebben a mostani 
kémhisztériában, talán le is csuknák, ha nem, orosz ügynökök hamar feltörnék a 
lakását. Arányiban bízott. Arányi tudta, mivel játszik, és tartotta a száját. 
Arányinak a szeme se rebbent, még aktív korában sem, amikor elolvasta 
Hauptman egy- egy elemzését, és döbbenten látta, hogy szinte szóról- szóra 
egyezik a hivatalossal. Tudta, hogy Hauptman lesi, és az arcáról próbálja 
leolvasni az igazságot. Nehéz volt megállnia olykor, hogy ne gratuláljon, ne 
kiáltson fel döbbenten néha, vagy ne gyanúsítsa barátját azzal, hogy hozzájutott 
az eredeti dokumentumokhoz. De mindig uralkodott magán, s Hauptman 
alkalmazkodott a játékszabályokhoz. Úgy tett, mint aki nem figyeli Arányi arcát, 
mikor az olvas, és nem von le következtetésekét annak egy- egy arcrezdüléséből, 
vagy abból, ahogyan lapoz, ahogyan leteszi az iratokat. 

Hauptman gyanakvó arccal figyelte. Gúnyolódáson vagy lesajnáló 
vállveregetésen túl nemigen kapott egyebet az utóbbi évtizedekben, csak a 
környékbeli szegényektől néha ezt- azt, amikor jól képviselte ügyüket. 

— Mit akarsz? 
— Beszélgetni. 
— Miről? 
— Óh, semmi különös. A háborúról. Farkasszemet néztek, mintha ellenfelek 

volnának. 
— Melyikről? 
—- Amelyik most jön — felelte Arányi. — Mert jön, vagy nem? 
— Mindig jön. — Hauptman morogva lesöpört széke karfájáról néhány 

könyvet. — Te is tudod. Mit akarsz? 
Arányi visszafojtott egy sóhajt. Hauptmannak voltaképpen igaza van. 
— Ez az egész história messziről bűzlik. Tehetséges fiatal tisztek váratlan, 

tragikus halála. Semmi feltűnő, párbaj, baleset, orgyilkos, látszólag minden 
összefüggés nélkül. Ha az a szerencsétlen Baumeister nem figyel föl valamire, 
nem sejt meg valamit, senki észre nem veszi, hogy van valami összefüggés 
közöttük. De van. Valami komoly disznóság, és aki mögötte áll, az eltökélte, hogy 
megőrzi a titkot. Négyszer próbáltak megölni néhány nap alatt. 



— Egy pillanatra elhallgatott és előrehajolt, mintha szuggerálni akarná 
Hauptmant. 

— Kémügy. Ez volt az első gondolatom, és ez a második, a harmadik, nem 
találok más megoldást.                             '. 

— És? — vont vállat Hauptman.                                               
— Arányi a széke karfájára csapott, kis porfelhő szállt fel, s kezdte kaparni a 

torkát.                                                        
— Ki kémkedett, az istenért?  Mit? Kinek? Egyszerűen nem tudom elhinni, hogy 

ezek a derék, fiatal tisztek egytől- egyig árulók lettek volna. És ha azok volnának 
is,  a miért gyilkolná meg őket az ellenség?                                           —  Miért az 
ellenség? — kérdezte Hauptman gonoszul. — A mieink. A Nyilvántartó Iroda. 
Ismered őket, ismered a helyzetet. Irtóznak még egy botránytól. Ha ezek a fiúk 
kémek voltak, a legjobb megoldás szépen csendben eltenni őket láb alól. S ha 
valaki nagyon kutat utánuk, gyorsan leállítani.                                                             
Arányi a kezébe temette az arcát. Erre nem gondolt.               

Mi történt vele, hogy erre nem gondolt? Logikus, és mindenre kielégítő 
magyarázatot adó megoldás. Ismerte a kémelhárítást, tudta, hogyan dolgoznak. 
Ha ők állnak a háttérben, nem csodálhatja, hogy láthatatlan falakba ütközik, hogy 
eltűnnek tanuk, hogy előre tudnak minden mozdulatáról. Igen, ebben a 
megoldásban minden a helyén van, egyedül a kiindulópontja nem, mert azt nem 
tudja elfogadni. 

— Ha ezek a fiúk kémek voltak... — ismételte. 
—  Nem tudod elhinni — mosolygott gúnyosan Hauptman. — Mondjál jobbat. 
— Van más megoldás. Biztos vagyok benne. Érzem, tudom, hogy kell lennie. És 

te segítesz megtalálni.                        
Hauptman tétován intett a konyha felé. — Van még abból a múltkori borból, ha 
jól emlékszem. 

Arányi se a bort nem kívánta, se azt, hogy felálljon, de engedelmesen 
feltápászkodott, a rendetlen, és szerinte koszos konyhában megtalálta az üveget, 
és igyekezett jó képet vágni az egész rituáléhoz. 

— Mit akarsz tudni? — kérdezte ismét Hauptman, de már más hangon. 
Arányi vállat vont. 
— Magam se tudom. Van egy megérzésem, és ahhoz keresek tényeket. Vagy 

talán még ez sem. Mondd el inkább, miért gondolod, hogy háború lesz. 
— Hogy miért? — nevetett élesen Hauptman. — Tanultál történelmet te is, 

mindig  éltanuló    voltál. Hogy kérdezhetsz ilyen marhaságot? Az ember 
háborúzik, mert olyan állat, aki nem bírja a békét. Katona vagy. 

— Miért gondolod, hogy most, a közeljövőben fog kitörni? Annyiszor álltunk 
már a háború szélén, az elmúlt években és mégis, mindig az utolsó pillanatban 
visszavonultak a háborút hirdetők és folytatódtak a tárgyalások. 

— Amelyekkel nem mentek semmire, csak épp azt a kis válságot kenték el úgy- 
ahogy. Éppen azért lesz háború, mert már ennyiszer elmaradt. Legközelebb, vagy 



azután, vagy talán csak később nem folytatódnak a tárgyalások. Ultimátum jön, 
hadüzenet. 

— Kivel? 
Hauptman hosszan, átható tekintettel figyelte. — Viccelsz? Vagy próbára akarsz 

tenni? 
— Egyiket sem. Ha ez neked jólesik, gondold, hogy magamat kívánom 

ellenőrizni. Csak válaszolj, az ég szerelmére, mert ha nem, engem többé nem 
látsz. — Ahogy kimondta, megbánta a fenyegetést. Tudta, milyen büszke 
Hauptman. Ha teljesen egyedül marad, ha többé ember nem nyitja rá az ajtót, 
akkor sem hagyja ezzel megzsarolni magát. De neki is elege volt. 

— Fáradt vagy — mondta Hauptman csendesen. — Na, igyál! És ha ez kell 
neked, hát akkor a szerbekkel lesz a háború, ahogyan te is nagyon jól tudod. 

— Elbánunk velük? 
— Igen — mondta Hauptman, mint a türelmet magára erőltető tanító az ostoba 

gyereknek. — Elbánunk velük. Jobb a hadseregük, mint a feltüzelt 
közvéleményünk hiszi, de hát Szerbia akkor is csak egérke, aki fenyegeti az 
elefántot. 

— Az angolok is alig bántak el a búrokkal — vetette közbe Arányi. 
— Az angolok végül is elbántak a búrokkal. Mihelyt ráébredtek, hogy nem az a 

kirándulás lesz a búrokkal vívott háború, mint hitték, összeszedték magukat és 
megnyerték a háborújukat. És a búrok otthon voltak, az angolok utánpótlási 
vonala az Atlanti- óceánon át húzódott, és vigyázniuk kellett, nehogy túl sok erőt 
vonjanak el máshonnan. 

Arányi vállat vont. Nem akart a búr háborúról vitatkozni Hauptmannal, őt 
Európa érdekelte. 

— Úgy gondolod, hogy mi is úgy járunk a szerbekkel? 
— Úgy gondolom, hogy tíz nap alatt Belgrádban lennénk, ha nem állnának a 

szerbek mögött az oroszok. 
— De ha az oroszok beavatkoznak Szerbia oldalán, minket megsegít 

Németország. 
— Franciaország pedig csak arra vár, hogy a németeknek eshessen. 
Arányi végigsimított ritkuló haján. Eddig nem mentek túl a kávéházi 

politizálgatás szintjén. — No és Anglia? — kérdezte. 
— Óh, hát természetesen ellenünk. 
Tudta Arányi is, csak ez a természetesen zavarta. A politikai szövetségek úgy 

alakulnak és bomlanak föl, mint a szerelmek. Anglia és Franciaország nem is oly 
rég még harcolt az oroszok ellen a Krímben. Most meg melléjük állnának. 

— Hogyan győzzük le őket? — kérdezte. Azt nem kérdezte, hogy legyőzik- e 
őket. Hauptman is csak olyan volt, mint a vezérkari stratégák, nála veszíteni nem 
lehetett, veszteségek csak a múltban voltak, ami a jövőt illeti, csak a győzelmet 
ismerték. Feltéve, hogy a legfelsőbb hadvezetés elfogadja zseniális 
elképzeléseiket. 



— Egyszerű — felelt magabiztosan Hauptman. — Oroszország gyenge, te is 
tudod. A franciák, angolok, néhány hét alatt megrakták őket, a japánokkal se 
bírtak el, és azóta, nemhogy erősödtek volna, csak tovább rothadt a végtelen nagy 
birodalmuk. Agyaglábakon álló óriás. A németekkel összefogva gyorsan térdre 
kényszeríthetjük, és aztán vállvetve a franciák ellen fordulunk. A franciák pedig 
nem fognak tudni ellenállni. Egy- két vesztes csata után boldogan fognak 
fegyverszünetet kötni, és ha méltányos feltételekhez kötjük a békét, Angliának 
sem lesz kifogása. 

Túl szépen hangzott. Arányi nem tudott mit mondani ellene. Oroszország 
gyenge, így igaz. Ipara elmaradott, forrongások kezdik ki a cár uralmát, s jó száz 
éve nem értek el jelentősebb hadi sikereket. Franciaország minden jelentés szerint 
erősebb, mint valaha, modernizálta fegyverzetét, ám senki nem felejtette el, 
hogyan zúzta szét az alakuló Németország az akkor is erősnek tartott francia 
seregeket. Igen, minden igaz, mégis túl szép volt az egész. Túlontúl papírszagú, 
nem érezte benne a verejték- és puskaporszagot, a föld keménységét, a váratlan 
seb fájdalmát, a zűrzavart, a lehetőségét annak, hogy valami nem sikerül. 

—No és ha nem verjük el idejében az oroszokat? Hauptman olyan pillantást 
vetett rá, amelytől szinte elszégyellte magát. 

—Az lehetetlen. Néhány nap alatt lerohanjuk a szerbeket, móresre tanítjuk őket, 
amíg az oroszok mozgósítanak, hadseregük egy részével védekeznek. Az 
oroszokat Németország leköti. Aztán egyesült erővel nekiesünk a medvének. 

Arányi már látta, hol van az első gyenge láncszem a tervben. — Vagyis, ha a 
hadiszerencse úgy hozná, hogy nem vagyunk egy hét alatt Belgrádban, nem 
kérnek békét, hanem hosszan, kegyetlenül kell megküzdenünk a győzelemért, 
mint az angoloknak Dél- Afrikában, az oroszok ellen sem vonulhatunk fel időben, 
így aztán az oldalunkba kapjuk a franciákat meg az angolokat. 

— Ha úgy fordul a hadiszerencse — mondta vonakodva Hauptman. — De 
ugyan miért fordulna úgy a hadiszerencse? 

Arányi szomorúan nézett rá. Azt hallotta, amit várt, ami eddig csak gyanúként 
élt benne, az most lassan bizonyossággá vált. Tudta már, miért fordulhat így a 
hadiszerencse, az nem volt kérdéses, kinek áll ez érdekében, és azt is sejtette, ki 
tudja ravaszul irányítani Fortunát, 

— Igazad van — Felállt, és Hauptman kivételesen nem tartóztatta. Nem 
búcsúzkodott, nem ígérte, hogy még visszajön. Úgy ment, mint egy alvajáró, s 
amikor az utcán fogott egy üres konflist — ki tudja, hogy került erre a környékre 
—, néhány másodpercig gondolkodnia kellett a címen. Jó negyven perc múlva 
érkezett vissza a szállodába. Útközben megállt egy postahivatalban és felhívta 
Uhlmannt a kávéházban. Furcsa érzés volt hallgatni a kis ügynök tirádáit, és 
tudni, milyen veszély fenyegeti jámbor kávéházi világát. Adott néhány utasítást, 
és igyekezett leplezni a türelmetlenséget a hangjában. Uhlmann úgy vélte, könnyű 
dolga lesz, néhány órán belül, vagy még hamarább meglesz a válasz Arányi 
kérdéseire. 



Arányi pedig, úgy érezte, hogy sok ez a néhány óra is. Kifizette a kocsist, 
biccentett a portásnak, és mogorván átvágott a hallon. Tudta, mit kell tennie, ha 
gyanúja beigazolódik, s éppen ez volt a baj. Mert nagyon nem fűlött hozzá a foga. 

Josephine Arányi szobájában volt. Könnyű, világos kis nyári ruhában ült az 
asztalnál, és karcsú kis ujjaival türelmetlenül dobolt a lapján. Földerült az arca, 
amikor Arányit meglátta, és felállt, kecsesen, mint egy izmos ragadozó. 

— Hol voltál ennyi ideig? És mi történt veled? — Női szeme azonnal észrevette 
Arányi öltönyén az esés nyomait. Odalépett a férfihoz és lassan, puhán 
végigsimított az arcán. 

— Valami baj van? — Olyan feldúltnak látszol. Arányi megfogta a lány vállát, 
és megszorította. 

— Semmi baj kicsim — mondta rövid habozás után. — Semmi baj. — 
Elengedte a lányt, hátralépett, és végigsimított a homlokán. — Holnap elutazom. 

— Igen? 
Nem látta, milyen kifejezést ölt a lány bájos kis arca, mert Josephine elfordult, 

Arányi egy pillanatig tanácstalanul nézte az izmos kis hátat. 
— Miért ilyen hirtelen? 
Habozott, mit mondjon. — Dolgom van odahaza — morogta. 
— És itt? 
— Befejezem. Még ma befejezem. Leült, rágyújtott. 
— Úgy döntöttem, gondoskodom rólad, kicsim. — Ha azt hitte, hogy a lány ettől 

visszafordul és láthatóan reá figyel, tévednie kellett. 
— Elmentem egy ügynökhöz, és intézkedtem, hogy megfelelő szerződést 

kapjál. 
— Köszönöm — jött tompán a válasz. Arányi nem értette. Nem hitte egy percig 

sem, hogy valóban szereti a lány, legfeljebb jól esett áltatnia magát ezzel. Most, 
hogy a maga módján fizetni akar az örömökért, mintha megsértené Josephine- t. 

— Megtudtam, hogy nem én vagyok az egyetlen. Lightorne megelőzött. 
A lány megperdült. 
— Igen? És? Mit gondoltál, nem egyeztünk meg az angol barátoddal ebben még 

az első randevú előtt? Ne nézz rám így, mintha megsértettelek volna. Te is tudod, 
milyen az élet. és mi is, megtanultuk. Szerettek, gyengédek vagytok, őrültségeket 
duruzsoltok, de azért egyszer mégis hazamentek az asszonyhoz, a birtokra, és 
eltűntök az életünkből, ugyanúgy, ahogyan belecsöppentetek. És ha közben 
megkedvelünk titeket, óh, csak megkedvelünk, mert szerelemről szó sem lehet, az 
a mi bajunk? Ti el sem hiszitek, vagy ha mégis, csak némi kellemes büszkeséget 
éreztek amikor ránk gondoltok. 

Arányi megcsóválta a fejét. Zavarta és meghatotta, amit hallott. Szeretett volna 
hinni benne, de nem tudott. Szerette volna megölelni a lányt, de nem volt itt az idő 
rá. 

— Lightorne mikor keresett meg? — kérdezte. 
— Vagy egy hónapja jött össze Helennel. Fogalmam sincs, hol ismerkedtek 

meg, ne is kérdezd. Bármit tartasz is rólunk, hidd el, hogy tisztességes lányok 



vagyunk. Nem mondom, hogy alkalomadtán nem ismerkedtünk tehetősebb 
urakkal, de hát ezt teszi minden lány, aki gazdag férjet akar, mégsem mondanak rá 
rosszat. De nem vagyunk pénzért kaphatók. Az angol udvarolt Helennek, 
színházba vitte meg vacsorázni, és úgy bánt vele, mint egy úrinővel. Aztán 
megígérte, hogy támogatja a karrierünket. Ja igen. És megkérte Helent, hogy 
hívja el egy barátnőjét, mert szeretné bemutatni valakinek. Arányi bólintott. 

— Mikor? 
— Mikor is? Nem mindegy? 
— Nekem nem. 
Valóban nem, mondta magában, amikor meghallotta a választ. Sóhajtott. 

Lightorne azt mondta Helennek, hogy karcsú, fiatal, jószívű lányt keressen, olyat, 
aki vidám természetű, de nem túl önálló, akit egy férfi védeni és becézgetni akar. 
Josephine ilyen volt. Arányi nézte, és arra gondolt, íme, a megvalósult álom. 
Milyen okos ez az angol, és mennyire ismeri! Ha őt kérdezik meg, milyen nőt 
szeretne, nem ilyet mondott volna. Talán Chiasellit próbálja leírni, talán más, vad, 
uralkodó szépséget. De Lightorne- nak igaza volt. Chiaselliről álmodik, Chiaselli 
talán megbolondítaná, ha fiatalabb volna csak húsz évvel, Chiaselli 
öngyilkosságba kergethetné, elvehetne az álmát, az étvágyát. De nem bírná soká. 
Chiasellinek szerenádot adna, párbajozna és ölne érte, aztán megunná. Ez a lány 
napról napra jobban kell neki. Ezt a lányt elégedetten és unottan dobta ki ágyából 
az első nap, most pedig minden akaraterejére szüksége van, hogy elszakadjon 
tőle. Még akkor is, ha tudja... 

— Mikor megy a vonatod? 
Nem tudta, még nem nézett utána. Vállat vont. 
— Nem kell kikísérned. Ma elbúcsúzunk, holnap szabad vagy. 
A lány gyors, hirtelen mozdulattal kapta fel az asztalról retikülét. 
— Hát akkor isten áldjon. Arányi elállta az útját. 
— Még ne menj. Egy telefont várok, s aztán elmegyek Lightorne- hoz, hogy tőle 

is elköszönjek. Addig velem maradsz — Szelíd erőszakkal a karjába zárta a lányt, 
vonakodása felkeltette a vágyát, és azt mondta magában, miért ne, utoljára, talán 
az életedben utoljára egy friss, fiatal lánnyal lehetsz. Élvezd a percet. 

Bejött egy rendőr. Groteszk volt, ahogy a cella ajtaján udvariasan kopogtatott, 
de hát groteszk volt az egész: a megroppant, óriás termetű tanácsos, ahogy sörrel 
meg virslivel próbálja megnyerni a bizalmát, groteszk, hogy egy nyavalyás bécsi 
taxisofőr rendőrkézre juttatta, s az is, hogy Arányi a jelek szerint ügyet sem vet rá. 
Fiatal rendőr volt, izmos, kicsit vaskos alakján jól állt az egyenruha, pirospozsgás, 
egészséges arcán zavar tükröződött. Vigyázzba merevedve nyújtotta át Deierlnek 
a kezében tartott papírlapot. Deierl barátságosan intett, hogy távozhat, és az 
iratokkal a térdére csapott. 

— Tudja, mi ez, barátom? A Wolseley kocsik tulajdonosainak névsora. 
Zogul tudta, és tudta azt is, miért csinálja ezt, a tanácsos. Maga mellé akarja 

állítani, meg akarja nyerni azzal, hogy bevonja a nyomozásba. Tudta — és mégis 
hatott rá a dolog. Érezte azt a vérpezsdítő izgalmat, amit a jó detektív érezhet, 



amikor rájön, hogy nyomon van. Kezébe akarta venni azt a papírlapot, mintha azt 
hinné, hogy maga a merénylő vigyorog rá a lapok közül. 
Deierl széthajtotta az iratot, és olvasni kezdett. Hümmögött, meg- megállt egy- 
egy helyen, majd tovább olvasott. Nem szólt semmit, amikor befejezte, csak 
átnyújtotta Zogulnak a papírt. 

Zogul uralkodott magán, nem tépte ki a kezéből. Végignézett a nevek során. Itt 
volna a megoldás, csak éppen nem tudja kiolvasni a közönyös papírról? 

Vállat vont. — Mire megyünk ezzel? 
— Majd meglátjuk. Huszonöt név. Nem sok. — A tanácsos nehézkesen felállt. 

— Nem sokra tartják a rendőröket, és hát ki vagyok én, hogy vitába szálljak a 
közvéleménnyel? Lehet, hogy nem vagyunk igazi úriemberek. Lehet, hogy nem 
vagyunk olyan műveltek, okosak, jó modorúak, mint mások. Nem tudom. De van 
valami, amiben utolérhetetlenek vagyunk. S ez a türelem, meg a kitartás. 
Végigjárjuk ezt a huszonöt urat, megvizsgáljuk a huszonöt kocsit. És mérgei 
vehet rá. hogy megtudjuk, ki hol volt a gyilkosság és a merénylet idejében, és ha 
köztük van a tettes, rákattintjuk a bilincset. 

Zogul bólintott. Hitt a tanácsosnak. Felállt ő is. — Remélem távozhatok. 
— Miért ne? — Deierl fölvette és összehajtva kabátja zsebébe süllyesztette a 

listát. — Gondolom, nem talált közöttük ismerős nevet. 
— Nem — mosolygott Zogul. 
— Nincs semmi ötlete? Zogul csak a fejét csóválta. 
A tanácsos gyakorlott szemének valami gyanús lehetett. — Úri becsületszavát 

adja, hogy nincs? 
— Igen. Úri becsületszavamra. 
A tanácsos egy pillanatig elgondolkodva nézte a vele szemben álló alakot. Jól 

szabott öltöny, értelmes arc, nyílt tekintet. Bólintott. — Ennyi nekem elég. — 
Kezet nyújtott, mielőtt távozott volna. 
Zogul némileg lelkifurdalást érzett, amiért becsapta. Meg is lepődött ezen, mert 
ezek szerint a tanácsos nagyobb hatást gyakorolt rá, mint gondolta. Zogul nem 
adott az úri becsületszóra. Nem tartotta úriembernek magát, vagy nem abban az 
értelemben, ahogyan Deierl vagy akár Arányi is használták a szót. Fölvette az 
úriember minden külsőségét, és néhány szokását is, annyira, hogy már vérévé 
vált. Másokat csak álcaként. Nem hitt bennük, még mindig túlságosan erősen 
éltek benne ifjúkora sanyarú emlékei. Az adott szó annyit ért, amennyit éppen 
kellett. A becsület egy ügyhöz, egy emberhez kötötte, ennek érdekében 
nyugodtan és gátlástalanul hazudott. Igazából nem is értette az európai 
fenntartásokat. 

Megkönnyebbült egy kicsit, amikor kilépett a szigorú arcú őrszem mellett az 
utcára. Ellenállt a vágynak, hogy gyorsan eltávolodjon, megállt és lassan, 
nyugodtan körülnézett. Nem volt ismerős a környék, a kellemes vízparti sétány — 
a Rossauerkaserne- be, az őrizetesek fogházába vitték, amikor elájult. Hallgatta a 
madárcsicsergést, felnézett az égre, és néhány pillanatig figyelte a fura alakú 
felhőket. Érezte a hátában a poszt tekintetét. Lassan elindult. Fogalma sem volt, jó 



irányba megy vagy sem, nem is érdekelte. Gondolkodni akart. Ismerős volt az 
egyik név a huszonöt közül. Beletellett néhány másodpercbe, míg rájött honnan, s 
mikor eszébe ötlött, minden akaraterejét össze kellett szednie, hogy el ne áruljon 
valamit Deierlnek. Most, megszabadulva a tanácsos figyelő, átható tekintetétől, 
végiggondolhatja. Nem tévedett? Nem. A memóriája jó, mindig is remek volt. Ha 
egyszer hall egy nevet, megjegyzi. Ahogyan ebben az esetben is történt. 
Véletlenül hallotta a nevet, nem is olyan rég. És most, amikor az ismeretlen nevek 
és címek sorából váratlanul előbukkant, rögtön tudta, hol találkozott vele, és mit 
jelent ez a találkozás. 

Haza kéne sietnie Arányihoz. Ha igaz, amit sejt, azonnal szólnia kell neki. 
Nagyobb a veszély, mint gondolták, alattomosabb a támadás, fájóbb a védekezés. 

Ha igaz, amit sejt. Ha nem, megrágalmaz valakit, aki annyira kedves a 
gazdájának. A keresztnév nem ugyanaz. A fenébe is! Hányan szaladgálhatnak az 
öreg Ausztriában ezzel a névvel? Lenne persze egy megoldás, könnyű, 
kényelmes, biztonságos. Visszasétálni a napsütötte kis utcán a csendes, 
valószínűtlenül békés őrszobára. Deierl tanácsos még ott van, szögletes, sötét 
kocsija ott áll a bejárat előtt, a sofőrje az árnyékba húzódva egy füzetes regényt 
olvas. A tanácsos derék ember, értelmes is, diszkréten járna el. 

De Zogul jól tudta, hogy neki ez nem megoldás. Tovább sétált, hallgatta a 
madarakat, nézte, ahogyan az utca végén egy loboncos, kóbor kutya vakaródzik, 
és már nem azon törte a fejét, mit csináljon, hanem csak azon, hogyan. 

A lehető legrosszabbkor szólalt meg a telefon. Akkor, amikor kezdett végre 
elfelejteni mindent, az elmúlt napok fájdalmát, fáradtságát a testében, a fájdalmas 
gyanút a lelkében, a közeledő véget, amikor belefeledkezett a karcsú, izmos, 
rugalmas testbe, és a szomorú, bájos mosolyba. Amikor boldognak érezte magát, 
belehasított törékeny boldogságába a telefoncsörgés és visszahozott mindent. 
Halált, hazugságot, kávéházak mélyén ücsörgő kis ügynököket. Hát igen. 
Uhlmann gyorsan dolgozott, és legalább olyan hatékonyan. Arányi pucér testére 
felkapott selyemköntösében állt a telefonasztalkánál, a csiszolt tükörben figyelte 
az ágyon elnyúló lányt, és minden öröm nélkül hallgatta, hogy igaza volt. Morgott 
valami köszönetfélét, és letette a kagylót. Lassan, szinte kedvetlenül oldotta meg 
övét és feküdt vissza. A csudába! Végül is az utolsó alkalom, holnap reggel indul 
haza. — Nincs semmi baj — mosolygott a lányra. 

A címre emlékezett, nem ez okozott gondot. Először is meg kellett kerülnie a fél 
várost, hogy bizton tudja, Deierl nem követteti. Utána némi alibiről kellett 
gondoskodnia. Épp csak a biztonság kedvéért, hiszen csak körülnézni megy, ezért 
nem is nagyon fárasztotta magát. Elvitette magát kocsival a Fehér Kereszt 
szállodáig, megtudta a portástól, hogy Arányi úr odahaza tartózkodik, majd 
beszállt a liftbe. Az emeleten némi aprót nyomott a liftesfiú kezébe, és elindult a 
folyosón szobájuk felé. Nem jött arra senki. Nyugodt léptekkel továbbhaladt, 
majd befordult egy keresztfolyosóra és onnan egy kis ajtón át a melléklépcsőre. 
Halkan lement és megállt a legalsó fordulóban. Ha tovább megy, a személyzeti 
traktusba jut, és a konyhán keresztül távozhat csak, feltehetően némi feltűnést 



keltve. Kinyitotta a kisablakot és óvatosan kihajolt. A világítóudvar cseppet sem 
volt hívogató fél emelet magasból. Zogul megcsóválta a fejét és a kerek 
ablakocskán átpréselte karcsú testét. Megfordult, hogy ne fejjel lefelé lógjon, 
most az ég kis négyszögét látta. Az ablak nyomta a hátát, érezte, sietnie kell. 
Felült, megfogta a peremet, maga után húzta a lábát és kilendült. 

Hegyek között nőtt fel, rengeteget ugrált le sziklákról. Aztán — Arányi mellett 
— idegen szobák ablakaiból, erkélyeiről a régi szép időkben. Isten tudja, úgy 
tűnik, akkor alacsonyabbak lehettek azok az ablakok, mint ez most. Nem 
emlékezett, hogy így fájt volna az esés és ilyen hányingere támadt volna rögtön. 
Elszégyellte magát teste váratlan gyengesége miatt. Lekuporodott a sarkára, mint 
annak idején gyerekkorában és nézte a kő récéit a lába előtt. Te átkozott, mondta 
magában. Hát csak ennyit érsz? Feladnád egy kis szédülés, egy kis fájdalom 
miatt? Hát ember vagy te? Nem érsz semmit! Nem vagy férfi! 

Rég volt, hogy utoljára így magára kellett förmednie. Fájó vereségek után, 
amikor föl kellett állnia és folytatnia kellett. Aztán később, amikor tanult és senki, 
még Arányi sem vette észre, mennyit szenvedett. Amikor leégett a gyertya, és ő 
elaludt a könyv mellett, amellyel nem tudott megbirkóznia. 

Felállt, előhúzta zsebkendőjét, beleköpött és lepucolta a kezét. Indulhatsz, 
mondta. Benyomta a földszinti ablakot, könnyedén bemászott egy 
mellékhelyiségbe, onnan egy folyosóra, s egy kis ajtón keresztül az étterembe. 
Nyugodt, nem túl sietős léptekkel átvágott az éttermen, és kiment az utcára. 
Beválhat a dolog. A pincér nem figyelt rá, ha kell, azt mondhatja, hogy végig a 
szállodában volt. Visszafelé ugyanezen az úton megy, ha úgy hozza a sors, ha 
muszáj, felmászik fél emeletet a falon, hátát a szűk világítóudvar egyik falának, 
talpát a másiknak vetve. 

Gyalog ment. Útközben felszállt néhány megállóra az autóbuszra, de kocsiba 
ülni nem mert. A IX. kerületbe ment, s ahogy közeledett a Wahringer strassehoz, 
úgy lettek egyre rövidebbek, lassabbak a léptei. 

A ház előtt nem látta a fekete kocsit. Nem is merte remélni, hogy ilyen 
szerencséje legyen, de azért benézett az udvarba is. Megdermedt. Ez volt az az 
autó, semmi kétség. Megismerte a kecses, mégis erőt sugárzó formát, a feketében 
húzódó ezüst csíkot, amelyről elfelejtett beszámolni Deierl tanácsosnak. 

— Keres valakit az úr? 
Persze a házmester volt, gyanakodva méregette fülkéje ablakából. 

— Vogt urat. 
— Második emelet balra. 
Még csak ez kellett. Legszívesebben magába rúgott volna, hogy ilyen ügyetlen 

volt. Történjék bármi, gondoskodott róla, hogy tanúsítsák, itt járt. Magas, vékony, 
sötéthajú úr, elegáns, kicsit komor öltönyben, idegenes kiejtéssel. Deierlnek nem 
sokat kellene törnie a fejét. De azért elindult fölfelé. Széles, oldalablakokkal 
megvilágított lépcsőházban haladt, a fordulókat márványgombok díszítették, a fal 
menti kapaszkodót aranyozás. Egy palota gyenge utánzata volt, a folyosókról 



három- négyszobás lakások nyílhatnak. Nem rossz ház. — gondolta Zogul, de 
nem is az igazi, annak, aki drága angol luxuskocsival jár. 

Felért a másodikra és balra fordult. Érezte, hogy a házmester alulról, az udvarról 
figyeli. Hát figyelje. Megállt az ajtó előtt, és határozott mozdulattal a csengőre 
tette az ujját. Nem nyomta meg a gombot, de az messziről úgysem látszik. Áll egy 
picit, aztán elmegy. Majd az utcáról figyel. Fárasztó lesz. s lehet, hogy holnapig itt 
kell állnia, de kibírja. Persze megtehetné, hogy szól Deierlnek, vagy inkább, hogy 
valóban becsönget, és a csirkefogót összecsomagolva szállítja le a rendőrségnek. 
Ezt is tenné, ha az eszére hallgatna. Ha az ember mindig az eszére hallgatna...! 

Ennyi elég, gondolta. Meg akart fordulni, hogy távozzon, amikor váratlanul 
feltárult az ajtó, és egy nő viharzott ki rajta. Jól öltözött, fiatal, csinos nő volt. 
Zogulnak ütközött, majd kis sikollyal hátralépett, s a férfi arcába nézett. 

— Maga? Mit keres itt? 
Zogul a szépen ívelt ajkakra nézett, a mélytűzű szemekbe, az ijedt, meglepődött 
szép kis arcra. — A bátyját — felelte. 

— A bátyámat? 
Visszatartotta magát, ebben az országban a nőkkel udvariasan kell beszélni. Hát 

legyen. 
— A kedves bátyját, kisasszony. Vogt urat. 
— Óh. — Habozás látszott a nő arcán. 
— Nem a húgom. A feleségem. 
Zogul oldalt nézett. A fickó kezében pisztoly volt. A csípőjéhez szorítva tartotta, 

s csak szemből látszott, oldalról eltakarta a házikabát. Erős, kicsit húsos kéz volt, 
nem remegett a fegyver súlya alatt. A mutatóujja kicsit elfehéredett, vagyis húzza 
a ravaszt, épp a határon van, hogy még nem sül el a fegyver. Amerikai 
forgópisztoly volt, nem mintha lenne ideje kétszer is elsütni a csirkefogónak. A 
fegyver Zogul hasának irányult, s Zogul tudta az esélyeket. Nem éli túl a lövést, 
de annyi ideje van, hogy végezzen ezzel a pojácával. Nem tűnt jó üzletnek. 

Levette szemét a fegyverről. Ha az ember sokáig nézi a reá szegezett fegyvert, 
olyan hatással van rá, mint a nyuszira a kígyó tekintete. Megbénítja. Végigmérte a 
férfit. Zömök, erőteljes alkat, szőke haj, vidám, gunyoros mosoly. Önbizalommal 
teli mosoly. Udvarias mozdulat a bal kézzel, míg a jobb nem rezzen. 

— Fáradjon be. Helen, te elmehetsz. 
— De... 
A férfi hangja megkeményedett: — Azt mondtam, elmehetsz. 
— Kar gondold meg... 
— Vidám arccal távozz. És azonnal értesítsd a barátodat — mondta a férfi. 
Mégegyszer intett, Zogul pedig besétált a lakásba. 
 
Kilencedik fejezet 
 
Lightorne villát bérelt Hietzingen, a Lainzer strassén. Kisebbfajta ház volt, de 

ezen a környéken vagyont érhetett, a bérleti díja sem lehetett kevés. Az angol kis 



piros sportkocsija a főbejárat előtt állt, hogy aki sietve jön le a veranda lépcsőjén, 
megbotoljon benne, az ajtó nyitva, az ablakok tárva. Valahonnan kopácsolás 
hallatszott, és odébb, az oldalbejáratnál hatalmas stráfkocsi állt, a türelmes, izmos 
lovak egykedvűen nézegették az utat maguk előtt. 

Költözik, — gondolta Arányi. Végignézett az ápolt kis kerten és a fák alatt 
megbúvó kis villán, ahová egyszer sem kapott meghívást. Nem mintha rosszul 
esett volna. Lightorne mindig igazán barátian viselkedett. Csak talán egy kis 
keserű utóízt hagyott a szájában. 

Megállt a nyitott ajtóban, és kopogtatott. Libériás inas bukkant elő valahonnan, 
fáradt arcán gyorsan, gyakorlottan rendbeszedte a ráncokat, és mire megállt 
Arányi előtt, már olyan nyugodt és fensőbbséges volt, amilyennek egy igazi angol 
inasnak lennie kell. Osztrák volt, persze, hamisíthatatlan bécsi tájszólással szólalt 
meg. 

— Parancsol az úr? 
Átadta a névjegyét. — Jelentsen be a gazdájának. — Levette a kabátját, és háta 

mögött összekulcsolt kézzel sétált fel- alá a kis előcsarnokban. Innen már 
kipakoltak, a szoba, amely bútorozva nagyvonalú és barátságos lehetett, most 
lehangoló és szegényes volt. A padlón és a falak mellett kifakultan virítottak a 
bútorok nyomai, por és piszok mutatta, hová nem jutott el sűrűn a takarító seprűje. 

— Kedves barátom... ugye megbocsát. 
Lightorne házikabátban állt az ajtóban. A bal kezében egy könyv volt, a jobbot 

szívélyesen nyújtotta Arányi felé. — Éppen csomagolok, a könyveket, iratokat 
magam nézem át. 

— Sajnálom, hogy zavarom. 
— Ugyan. — A dolgozószobába vezette Arányit. A padlót könyvek borították, 

az íróasztalt iratok, az egyetlen széket az angol Arányinak hagyta. Ő maga az 
íróasztal mellett állva zavartan babrált a könyvek között.  

— Nem haragszik meg, ha míg beszélgetünk, folyatom? Estére végeznem kell 
vele. 

Arányi vállat vont. 
— Nem tartom föl soká. Búcsúzni jöttem. Az angol keze egy pillanatra megállt. 
—Nos — mondta, — és Arányira nézett. Fáradt, véreres volt a szeme. — Végére 

jutott annak a feladatnak, ami itt tartotta? 
— Azt hiszem. 
Mosoly csillant a kék szemekben. 
— És a szép Chiaselli kisasszony? 
Arányi kényelmetlenül mocorgóit a kemény, egyenes hátú székben. Nem így 

képzelte ezt a beszélgetést. Egy könyvhalmaz két oldalán, ő ülve, Lightorne pedig 
állva, rendezgetve fáradtan és gunyorosan. De akárhogy is... 

— El kell magának mondanom valamit. 
—Nos, hát... parancsoljon velem. 
— Arról az ügyről, amely Bécsben hozott. Arról, amely a legfantasztikusabb 

kémhistória, amelyről valaha is hallottam. 



Lightorne letette a kezében tartott könyvet, s anélkül, hogy a halomra nézett 
volna, fölvett egy másikat. Nem szólt, kinyitotta a könyvet, de Arányit figyelte. 
Az látta, hogy az angol nyakán megfeszültek az izmok. 

— Egy volt tanítványom levele hozott Bécsbe. A tanítványomat aznap, amikor 
találkoznunk kellett volna, meggyilkolták. A levélből nem tudhattam meg, miről 
van szó, csak annyit, hogy az ügy kapcsolatban áll két másik volt tanítványom 
halálával is. Nem akarom fárasztani a részletekkel. 

— Nem fáraszt. Csak azt nem értem, miért mondja el ezeket nekem. 
— Sokáig nem értettem, miről van szó. Rohangáltam az egyes ügyek nyomában, 

mint kutya az eldobott fadarab után. Egyiket párbajban ölték meg. A másikat 
betörőbanda. A harmadikat leszúrták. Egy negyediket autóbaleset ért. És semmi 
közöset nem találtam ezek között a tragédiák között, csak azt, hogy mindegyik 
esetben felbukkant a háttérben egy gyönyörű, titokzatos asszony. 

— Chiaselli? — kockáztatta meg Lightome. 
— Erre gondoltam magam is. Keresd az asszonyt... Vonzó feladatnak látszott. 

Maga tudja, kedves barátom, mennyire nem volt az. Chiaselli kisasszony 
elérhetetlen volt a herceg oltalmában. De amíg a nyomában voltam, egyre 
távolabb kerültem az ügy lényegétől. 

— Hát nem azt mondta, hogy az egyetlen közös vonásuk a haláleseteknek, a 
háttérben található nő? 

— Nem — mosolyodon el Arányi. — Csak azt, hogy jó ideig nem találtam mást. 
Talán nem is kerestem igazán. Itt volt egy titokzatos ügy, egy rejtélyes és 
gyönyörű asszony, én ráragadtam, mint légy a mézre. Ismeri ezt a gyengémet. 
Nem járt más az eszemben, mint Chiaselli kisasszony. A szomszédja volt a 
meggyilkolt Baumeister századosnak. A gyilkos nála rejtőzött el. Baumeisternek 
valami köze lehetett hozzá, hiszen egy képet is ajándékozott neki, amit a hölgy ki 
is akasztott a lakásában. Másnapra a kép rejtélyes módon visszakerült a százados 
lakásába. És nekem ez elégnek tűnt. 

— Nekem is — mondta nyugodtan Lightorne. 
— Talán ha nem annyira szép az a nő, nem zavar meg teljesen. De így... Nem 

egyszerűen egy szép nőnek láttam, akinek köze van egy gyilkossághoz, hanem a 
végzet asszonyának. Aki tönkreteszi a férfiakat, szerelem és halál kézenfogva jár 
a nyomában. Megbénította a gondolataimat, mindenütt őt kerestem. 

— Beleszeretett? 
— Rosszabb. A vesszőparipám lett. Nem láttam a nyilvánvaló tényeket, csak 

lassan, lassan voltam hajlandó az igazságot elfogadni. 
— És mi volna az? 
— A végzet asszonya nem létezik. — Nézte, ahogyan Lightorne leteszi a 

könyvet, aztán lehajtotta a fejét. — Az a nő, akit hajszoltam, több igaziból állt 
össze. Egyikük párbajba kergette Friedrichet, a másik Güttlerre uszította a Vaszil 
bandát, a harmadik legyen mondjuk Chiaselli, a negyedik... 

— A negyedik? 



— Tudom is én. A negyedik legyen mondjuk a kis Josephine, aki elcsábított 
engem, és bearanyozta ezt a néhány napomat. 

Lightorne elnevette magát. 
— De ahogy erre rájöttem, újra el kellett gondolkodnom, ki állhat mindezek a 

gyilkosságok, halálesetek mögött. Ha nem egy nő, egy titokzatos asszony, akkor 
csakis egy férfi lehet, aki céljai érdekében szép lányokat használ. 

— Nagyon logikus. 
— Ugye? — Arányi szárazon felnevetett. — Csak éppen kevés. Az ország 

különböző pontjain, különböző időben történő halálesetek között mi az 
összefüggés, ha nem Chiaselli kisasszony? Elölről kezdhettem az egészet. Csak 
most nem zavarta meg a fejem semmi. 

Lightorne lassan megkerülte az íróasztalt, és megállt Arányi mellett. Szomorúan 
nézett le rá. 
—A végzet asszonya, kedves barátom, létezik. Mi teremtjük. Végül is mi a nő, 
mint tükör, amely vágyainkat mutatja? Képzelje szentnek, képzelje ördögnek, 
viselkedjen aszerint velük, és szenttel vagy ördöggel találkozik. 

Arányi mintha meg se hallotta volna. Nem nézett az angol szemébe, foltos, 
öregedő kezét nézte. 

— Furcsa, milyen gyorsan és könnyen rájöttem a megoldásra, mihelyt 
elfeledkeztem arról a nőről. Olyan tisztán és egyértelműen állt előttem, hogy csak 
azon csodálkozom, miért nem láttam eddig. Hogy is lehettem ilyen vak? A 
halálesetek között én vagyok az összefüggés. 

— Hogyhogy? 
— Mindegyik áldozat az én tanítványom volt. Topográfiát tanítottam a vezérkari 

iskolán és helyszínismeretet, mint nyilván tudja. Azon belül a Balkánra 
szakosodott tisztekkel foglalkoztam, ez sem titok. No meg hegyi harc címen kis 
csapatok mozgását, a terepadottságok felhasználását, akciókat az ellenséges 
frontvonalak mögött meg hasonlókat. 

— Hírszerzést — mondta Lightorne és felnyerített. Erőltetettnek tűnt a nevetése. 
— Igen. Azt is. És ezek a tisztek, akik meghaltak, a legjobb tanítványaim voltak. 

Értelmesek, ambiciózusak. Kemények, de nem könyörtelenek. Fegyelmezettek, 
de nem kötötték őket dogmák. Az a tisztanyag, amely megnyer egy háborút. A 
Balkánon. Eszembe jutott, amit a szerb hírszerzésről tudok. A balkáni háborúk 
után újjászervezték, s hét éve a „Narodna Obrava" a monarchia területén is 
működik. Eszembe jutott Redl botránya tavaly májusban. Aztán merénylet 
Zágrábban a horváth bán ellen. Majd Gastein mellett egy szállodában megtalálták 
Bogdanovich Aulian szerb pátriárka holttestét. 
Idén pokolgépes merénylet... Hát nekik érdekükben állna ezeknek a tiszteknek az 
eltüntetése. Csak épp még mindig hiányzott valaki a képből. Aki ezt meg tudja 
tenni. Aki... aki ismer engem. Hallgatott, de Lightorne nem szólt közbe, ő szólalt 
meg hát ismét. Halkan, szomorúan. 

— Az összefüggés. Valaki, aki tudja, hogy az elkövetkező nagy háború hol fog 
eldőlni, aki tudja, hogy nehézkes régimódi hadviseléssel a Monarchia hosszú 



ideig kínlódhat a terepet ismerő, harcedzett szerb sereggel szemben. Valaki, aki 
nagyon jól feldolgozta az angolok búr háborújának tapasztalatait. Valaki, aki 
céljainak eléréséhez szép nőket manipulál s maga a háttérben marad. 

— Nevet is tud mondani? 
Arányi felállt. Még így is fölfelé kellett néznie, hogy az angol szemébe 

nézhessen. 
— Miért akarja, hogy kimondjam? — Elfordult. — A nőket színházi 

ügynökökön keresztül szerezte, Bécsben, Budapesten, ahol szükség volt rájuk. 
Csinos, de nem igazán tehetséges, és kellő pártfogó híján sikertelen lányokat. 
Pénzt, karriert ígért, talán mást is, nem tudom. Az biztos, hogy nem avatta be őket 
a részletekbe, s főleg abba, mi célt szolgál az egész vállalkozás. Csak annyit 
kellett mondani, csábítsa el X urat, kacérkodjon közben Y úrral. 

— Mit akar? — kérdezte Lightorne. 
— Tudni pontosan, mi történt. Maga mindent megtett, barátom, hogy kíméljen. 

Próbált rábeszélni, hogy hazamenjek. Próbált elcsábíttatni fiatal lánnyal, hogy 
elterelje a figyelmemet. S közben merényletek, amelyek kis híján sikerrel jártak. 

Az angol vállat vont. 
— Sajnálom. Nem volt más lehetőség. Ahogy színrelépett, rögtön tudtam, hogy 
baj lesz. Régről ismerem. Tudom, hogy mire képes. Tudom, hogy makacs. 
Tudtam, hogy csak egy módon lehet megállítani. De kedvelem magát, őszintén 
kedvelem. El akartam kerülni azt a megoldást. 

— A támadás a szállodában? 
— Nem adtam rá parancsot. A fickó pánikba esett. Az volt a dolga, hogy figyelje 

magát. 
-És? 
— Elkövettem azt a hibát, hogy emberszámba vettem. Nem csak kiadtam az 

utasítást, nem; Elmondtam, miért veszélyes maga, de úgy látszik túlságosan is 
ráijesztettem. De hát érti, gondolom. Ezt tanítja maga is. A jó tiszt gondoskodik 
arról, hogy a katona a maga ügyének tekintse a feladatot. A jó parancsnok 
beosztottja nemcsak parancsot hajt végre, hanem önállóan is cselekszik, ha kell. 

— És ez az ember cselekedett... 
— Igen. — Lightorne szomorúan elmosolyodott. — Sajnálom. 
— Ki volt ez az ember? 
— Egy alkalmazott.   - 
— Ő ölte meg Baumeistert? 
— Igen. Ezért esett pánikba. Arányi sóhajtott. — őt ki ölte meg? 
— Ugyan kedves barátom. — Lightorne leült a felszabadult székre és tenyerével 

végisimított a homlokán. — Nagyon jól tudja. De hát legyen meg az akarata. A 
győztes joga. Én voltam az, s ha éppen tudni akarja, maga miatt. Akkor még 
reméltem, hogy talán mégis el tudom téríteni az ügytől. 

— Miért ölte meg? 



— Vitatkozott velem. Nem fogadta el az utasításomat Azt mondta, az ő feje a tét, 
én könnyen beszélek. Más az önállóság, és más a lázadás, parancsmegtagadás. 
Vegyük úgy, hogy ítéletet hoztam, és végrehajtottam. 

— És aztán? — kérdezte Arányi. Nem lepte meg, amit hallott, a titkos 
háborúban az ember sokszor maga a bíró, s maga az, aki végrehajtja az ítéletet. 
Ami talán meglepte kicsit, s meg is hatotta, az az volt, hogy Lightorne ölt miatta. 
Feláldozta a saját embere életét, hogy megpróbálja megmenteni az övét. Azóta 
talán megbánta. 

— Tudtam, hogy nincs igazam. Tudtam, hogy meg kell ölni magát, még ha nem, 
előbb vagy utóbb rájön az igazságra. 

— És ekkor kiadta az utasítást a másik emberének? 
— Nem adtam ki — mosolygott bágyadtan Lightorne. — Csak hagytam, hogy 

tegye, amit jónak lát. Nem tudtam dönteni. Az eszem azt tanácsolta, hogy 
végezzek magával. De tudja, nem is olyan könnyű megöletni egy régi barátot. 
Talán öregszem, már az emlékek éltetnek, húsz évvel ezelőtt még nem lettek 
volna ilyen gondjaim. Mindig is felnéztem magára. A kalandvágy vezetett 
Törökországba, meg a... nos, tudja a történetet. Jobb volt eltűnnöm a világ végén 
egy időre. Fiatal gyerek voltam, és ott volt maga, harcedzett katona, a legjobb 
térképész, tekintélyes tudós... Aztán egy nap meglátogatott egy úr. Honfitársam 
volt. Nem láttam, azóta sem. 

— Mit csinált? 
— Elvitt a brit katonai attaséhoz. 
— Értem — mosolygott Arányi. 
— Tudom. Meggyőzött, hogy kötelességeim vannak a jó öreg Anglia iránt. És 

közben figyelmeztetett, hogy vigyázzak magára. A Monarchia legjobb embere a 
térségben, mondta magáról. És tudja, ahelyett, hogy csalódtam volna, még tovább 
nőtt a szememben. 

— Szóval lóvá tett ennyi éven keresztül. 
— Nem — Lightorne közelebb hajolt, és Arányi szemébe nézett. — Nem tettem 

lóvá. Csak csendben figyeltem. És megpróbáltam a barátja lenni. És közben 
igyekeztem tanulni magától. 

Arányi megcsóválta a fejét és felnevetett. — Ha én ezt tudtam volna... 
— Tudta. Lemerem fogadni, hogy tudta. Igyekezett megosztani velem a tudását. 
— A földrajzban... 
— Maga túl okos ahhoz, hogy ne vette volna észre, miben mesterkedem. Csak 

akkor az országaink érdekei még nem voltak ellentétesek. Magát nem zavarta a 
dolog, sőt, talán hízelgett is. Remélem, nem sértődik meg, ha megemlítem az 
egyetlen hibáját: maga sznob, kedves barátom, javíthatatlan sznob. — Legyintett. 
— Nem tudtam rávenni magam, hogy meggyilkoltassam. — Kezdett halkulni a 
hangja, szinte motyogott. — Amikor megtudtam, hogy Bécsben van, éreztem, 
hogy vége, mindennek vége. Menekülni akartam, de nem volt értelme. 

— Miért nem? 



— Nem az én biztonságomról van szó. Ha maga rájön, miről van szó, és én 
odahaza vagyok, jelenti a Nyilvántartó Irodának. Azok pedig... talán eltussolják, 
talán nem. És ha nem? 

— Casus belli... 
— Ok a háborúra — bólintott az angol. 
— Nem mernék vállalni... ezek után — mondta Arányi. 
— Dehogynem. Ne legyen naiv. Ott van az a sok daliás, kardcsörtető tiszt, aki 

esküdözik, hogy megeszi a szerbeket. Ki hiszi el magának, hogy nem? Hogy az a 
hat tiszt, akit én megöltem, megmásította volna az eseményeket? 

— Hat? 
— Hat — bólintott Lightorne. 
— Megmásította volna az eseményeket — motyogta Arányi. 
— Meg. Maga tudja. Az a hat tiszt,... akinek kisujjában volt a hegyi harc, a 

Balkán minden fáját, szikláját ismerték, akik bekerítették és felmorzsolták volna a 
szerb seregeket, ha lehetőségük lett volna, a fenébe is, a maga legjobb tanítványai, 
akik erre készültek egy életen át, és eljutottak abba a pozícióba a vezérkarban, 
hogy befolyásolják az eseményeket. Hát ezért nem volt megoldás, hogy 
hazameneküljek. Nem akarom azt a háborút, ami most készülődik. Ellentétes 
oldalon vagyunk, de féltem magukat is, Bécset, ahol olyan jól érzem magam — az 
asztalra csapott, néhány papírlap megemelkedett és puhán lebegve szállt a 
szőnyeg felé. 

— Akkor miért tette? 
Az angol sóhajtott. — Szégyellem. Tudja a szerb hadsereg komoly összegért 

vásárolt fegyvereket egy angol gyártól, így aztán, amikor a szerb kormány 
kéréssel fordult a mieinkhez... 

— De miért maga? 
Lightorne felnevetett. — Nem is sejti? Az enyém az a gyár. — Arányi váratlan 

dühöt érzett. Egy üzlet miatt? Egy nyavalyás üzlet miatt? Témát váltott. 
— Szóval nem akart megöletni. 
— Nem. De ahhoz sem volt erőm, hogy ezt megtiltsam. Még egyszer 

megtiltsam. És az emberem nem olyan szentimentális, mint én. Nem akarom, 
hogy sajnáljon, de talán megért. Azt akartam, hogy ölje meg magát, anélkül, hogy 
közöm volna a dologhoz, s közben minden egyes alkalommal 
megkönnyebbültem, amikor nem sikerült neki. Még valami elégtételt is éreztem. 
Ez az, ez igen! Az öreg Arányi móresre tanította a fickót... tudja, amikor először 
figyelmeztettem, hogy vigyázzon magával, maga veszélyes — kinevetett. Önhitt, 
pökhendi fiatalember. Tudja, nekem is van egy- két hibám. Többek között az, 
hogy nem bírom, ha kinevetnek. Arányi elmosolyodott. 

— Mit tett vele? 
— Semmit. Hagytam, hogy kísérletezzen magával. Döntsön a sors. Ha ő győz, a 

szívem nehéz lesz, de megmenekültem. Ha maga... 
— Ki az az ember? 



— Helen férje. Cégéres gazember, a lány már rég elhagyta volna, ha nem fél 
tőle. Megígértem neki, hogy megszabadítom tőle. Amikor megkerestem, még ez 
volt a szándékom. Gondoltam, megpróbálom szépszerivel. Pénzt ajánlok neki, 
meg egy hajójegyet Amerikába, hogy végleg tűnjön el Helen életéből. Ha pedig 
nem hajlandó, majd másképp beszélek vele. 

— És aztán? 
— Szükségem volt arra az emberre. A fickó gátlástalan, pénzért mindenre 

kapható. Mit sem zavarta, hogy a felesége a szeretőm. Csak az érdekelte, hogy 
fizessek. Fizettem. Hogy Wolseley- val parádézzon, és szórhassa a cimborák előtt 
a pénzt. 

— Ő próbált meg elütni? 
— Ő. És megpróbálja majd újra meg újra, amíg nem sikerül. Ha nem fizetek 

akkor is. Maga az agyára ment, barátom. 
— A hiúsága? 
— Több ez annál. Az önbecsülése. A nagy mellénye, a saját nagyszerűségébe 

vetett hite... ez mind, mind kockán forog, amíg maga él. Egy öregember, már 
megbocsásson, akit nem tud hátulról baltával leütni, aki mindig kicsúszik a 
markából. 

— Zogul elbánik vele — mondta Arányi magabiztosan. Megcsóválta a fejét. — 
Kár, hogy ilyen szomorúra sikeredett ez a búcsú. 

Lightome felállt. — Mikor is indul? 
— Holnap délután négykor. Akkor fogja a küldönc átadni a Nyilvántartó Iroda 

vezetőjének a levelemet. 
— Egy egész napom van tehát. 
Arányi az órájára pillantott. — Sajnálom — mondta. — Sajnálom, hogy így 

történt. 
Zogul tudta, hogy nincs veszítenivalója, s ez szinte gondtalanná tette. Ha 

remélheted, hogy az a másik, aki a kezében tartja a fegyvert, megelégszik a puszta 
fenyegetéssel, nehéz rávenned magad, hogy tegyél valamit. Mert, ugye, mi van, 
ha nem sikerül? De Zogul előtt nem volt kétséges, mire készül a másik: 
kivégzésre. Látta a férfi szemén, érezte a mosolyán, a mozgásán. Még az sem 
tartja vissza, hogy a saját lakásában van. Hát legyen! Egyszer úgyis vége. Nem 
merte kitapintani a kabátujjba rejtett tőrt. Ennek feltűnne a mozdulat, s rögtön 
tüzelne. Bíznia kell abban, hogy ott a fegyver a helyén, és egy centivel sem 
csúszott arrébb. 

— Úgy — hallotta maga mögül. — És most forduljon meg! 
Megfordult, s közben elvetette magát. Hallotta a dörrenést, de már nem 

érdekelte, mi történik vele. Hanyatt feküdt, a karját maga mögött kinyújtva. Most! 
Mint a rugó felült, nyújtott karja előrevágódott. Ujja közben kitapintotta a kés 
nyelét... 

Durr... A lövés a vállába fúródott, érezte a fájdalmat, érezte, hogy az az átkozott 
kés elakad és nem csúszik ki, ahogyan kéne, egyetlen puha mozdulattal. A keze 



pont a fickó mellére mutatott, de a kés nem röppent ki a kabátujjából. A 
fájdalomtól és a dühtől üvöltve oldalt gurult, s bal kézzel a kés nyeléért nyúlt. 

Durr. Nem érzett semmit. Megtalálta a kést, s most a célpontot kereste. 
Megpillantotta az alakot, s már dobott is. Már közben tudta, hogy felesleges. 

A férfi tántorgott, s az arca halálos grimaszba torzult. A mellébe fúródó tőr már 
csak befejezte a munkát. Zogul lassan elfordította róla a tekintetét. Keller arcán 
halvány mosoly látszott. 

— Örülök, hogy visszaadhattam a szívességet. 
Követett, — gondolta Zogul. — Hogy a csudába követett vajon? Amikor 

mindent megtettem, hogy... Érezte, hogy csorog a vére, s gyorsan hagyja el az 
ereje. — Én is örülök — mondta halkan, mielőtt elvesztette az eszméletét. 

Egy csepp diadalérzés sem volt benne, amikor kilépett a napsütésbe a hietzingi 
villa kapuján. Lassan, fejét lehorgasztva indult el. Hagyta, hogy vigye a lába, 
léptei lassan kopogjanak a kövön. Hát vége! Egy baráttal kevesebb, — gondolta 
tegnap. Most nem biztos benne. Egy baráttal több, egy barát, aki meg akarta 
menteni az életét. Egy ellenséggel is több, aki, az isten a megmondhatója, 
mekkora kárt okozott. Miért kell a kettőnek ugyanannak lennie? 

Kiért a Hietzinger Hauptstrasséra. Itt nagyobb volt a forgalom, a járókelők neki- 
nekiütődtek, föl kellett emelnie tekintetét a kövezet mintáiról. Nem törődtek vele. 
Ügyet se vetettek rá. Mintha egyetlen gondolat töltötte volna meg a fejüket. S az 
utcazajon keresztül Arányi meghallotta a rikkancs átható kiáltozását. 

— Meggyilkolták a trónörököst! Szerb merénylő lelőtte Ferenc Ferdinándot! 
Késő, — gondolta Arányi. Lightorne nyert. Halálával már nem tesz jóvá semmit! 
Megfordult és futni kezdett visszafelé. Néhány méter után szemébe csörgött az 
izzadság, és hányingerrel küszködve, zihálva szedte a levegőt. Az angol azt 
mondta, még egy egész napja van. Talán élni akar vele. Rendezni ügyeit. 
Leveleket írni. Utolsót randevúzni. Gyorsabban, öreg szervezet...! 

Újra feltűnt előtte a villa, a kovácsoltvas kerítés, a sötét kapu, a kert kaviccsal 
felszórt ösvényei. 

Berontott, s csaknem összeesett az ajtó előtt. Megnyomta a csengőt. 
Meggyilkolták a trónörököst, — gondolta. Háború. Amit elvesztünk, mielőtt 
megkezdhettük volna. Miért akarom ezt az átkozott angolt megmenteni? Miért? 
Miért? 

Félrelökte az inast, amikor kinyílt az ajtó, és maradék erejével rohant a 
dolgozószoba felé. Félúton járt, amikor meghallotta a lövést. Megállt. Zihált, s 
támasztékot keresett egy vászonnal letakart szekrényben. Színes foltokon 
keresztül látta maga előtt az inas haragos, gyanakvó arcát. 

— Elkéstem! — mondta. — Elkéstem! — kiáltotta haragosan, s botjával 
dühödten a szekrényre csapott. Az ütés úgy csattant, mint a puskalövés. — 
Elkéstem. 


