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1. fejezet 

1831. február 

Vatikánváros – Róma 

Robert Thomas Patrick, a harmincöt éves, sötétszőke, őzbarna szemű 
– főként szálas, daliás külsőjéről és inkább titokzatos, családi hátteré-
ről, mint megbízhatóságáról vagy kedvességéről elhíresült – pap alig 
néhány órával ezelőtt közölte feletteseivel élete egyik legnehezebb, 
visszavonhatatlan döntését: leköszön egyházi tisztségéből. Istennek 
sosem fordított volna hátat, ma mégis olyan helyzetben találta magát, 
ami elkerülhetetlenül e kényszerű választás elé állította. 

Az utóbbi, közel tizenöt évben, főállásban a mitikus lényekkel és je-
lenségekkel foglalkozó különleges egyházügynöki különítménynek 
tevékenykedet. Ebből adódott, hogy angol származása ellenére – ha-
zájától igen távol – Erdélyben intézte főbb küldetéseit: legendás ször-
nyek, valamint a híres-hírhedt III. Vlad Tepes feltételezett utódai és a 
Sárkányos Lovagrend után nyomozva. 

Noha a Vatikánnál többnyire Robert Patrick atyaként szólították, 
tisztában volt azzal is, hogy – „szörnyismeretre szakosodott”, s ezáltal 
boldoggá vagy szentté sosem avatott – felmenői révén, a közéletben 
nagy általánosságban a vámpírvadász gúnynév ragadt rá. Egyik titulust 
sem kedvelte túlzottan: elvégre is a kettő ütötte egymást, mégis rég-
óta beletörődött: egyformán pontosan jellemezték őt. Kettős személyi-
ségét úgy könyvelte el magában, mint az ikrek csillagjegy veleszületett 
sajátosságát. Természetesen egyházi körökben a horoszkópok tanul-
mányozása tiltott dolog volt – számára csupán a kutatási és fordítási 
munka miatt volt megengedett. Egyébként pedig rendszeresen meg-
gyónta! 

Bár legtöbbször fekete papi reverendát hordott – ahogy ma is, nyíl-
ván utoljára –, jobban szerette világosbarna, préselt növénymintás bőr 
vértjét, puha és könnyű velúr vadász-ruháját. Kínából származó főbb 



8 

munkaeszközét, az ezüstveretes, sorozatlövő nyílpuskát már kevésbé 
kedvelte! Pedig a farkastámadásokkal vagy a hegyi utakon rabló-
fosztogató haramiákkal szemben ez is volt olyan jó önvédelmi vagy 
támadó eszköz, mint a mai muskéták, nyeregpisztolyok, illetve a szen-
teltvíz vagy az ezüstkereszt. Utóbbit még most is a nyakában hordta, 
inge alatt gondosan elrejtve egy másik, titokzatos, úgynevezett plati-
namedalion mellett. 

Lemondásának fő oka már a bonyolultabb témakör kategóriába so-
rolandó. Lényegében napokkal ezelőtt jutott arra az önkéntes elhatá-
rozásra, hogy fejest ugrik egy új, minden eddiginél eltérőbb megbíza-
tásba: angyalváró lesz. 

Vetett egy pillantást zsebórájára. Éjfélig bő fél óra maradt. Abban 
nem volt egészen biztos, hogy éppen a megfelelő helyen s a megfelelő 
időben volt ahhoz, hogy találkozzon a még ismeretlen megbízójával. 
Isten tudja, ki küldte az ő nevére azt a kisebb levélpaksamétát, amit 
most – a pápai palota lodzsáit elhagyva, majd a vatikáni Szent Péter 
teret átszelve – reverendája bal oldali rejtett zsebébe gyűrt be. 

Sietve szedte lábait, ezért cipőjének kopogása, papruhája bő redői-
nek suhogása épp elég visszhangot vert a kihalt téren. A Szent Péter 
névre keresztelt „basilica maior” (nagy bazilika) előtt röpke pillanatra 
megállt, miközben mellkasa előtt összekulcsolta ujjait. Felnézett a 
lépcsősor fölött párkányként kiugró homlokzatra, végigfuttatta tekin-
tetét a tizenkét apostol, illetve a Keresztelő Szent János és Szent And-
rás között álló, központi helyet elfoglaló Krisztus szobrán, majd ha-
talmasat sóhajtva, immár nehéz szívvel és kétségekkel telve továbblé-
pett. 

A lépcső tetejéről – a főbejárat öt kapuja közül – a középső „Porta 

centrale” nyitott szárnyát mindig különösen megcsodálta, mielőtt 
áthaladt volna rajta. A hat keretezett részre bontott dombormű egyike 
Krisztust ábrázolta, egy másik Máriát, a többi alkotás Szent Pált kard-
dal a kezében, Szent Pétert, ahogy átadja a mennyország kulcsait az 
előtte térdelő pápának, illetve Szent Péter és Szent Pál mártíromságát 
mutatta. 

– Szegény Pál! Bekötött szemmel, térden állva… máig a halált várja! 
– jegyezte meg Robert halkan, az orra alatt mormogva. – Ugye nem 
efféle küldetés az Angyalvárás? 
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Amint áthaladt a kapuszárnyak között, a fiatal pap a tér felőli, ter-
mészetes holdfénytől megvilágított, tükörsima, szürke-fekete kőpad-
lózatú előcsarnokba jutott. A főhajó kupolája alatt, a félköríves, lép-
csős részen olajlámpásokkal szerényen megvilágított részből alig ki-
vehető baldachinos alkotásra nézett, mely Szent Péter sírját jelölte. A 
sírbolt előtt tisztelegvén, még a bejáratnál fél térdre ereszkedett, jobb-
jával keresztet vetett, és fejet hajtott. 

Ekkor elgondolkozott azon, hogy többé talán sosem léphet be en-
nek a – mind vallási, mind művészi szempontból – jelentős és impo-
záns épületnek a szentélyébe. Papként legalábbis ezt minden bizony-
nyal ma utoljára tehette meg! Nem tudta, hogy sírjon vagy inkább 
nevessen ezen. Épp eléggé maga alatt volt a lemondását követő valla-
tások és számadások miatt. Komor arckifejezéssel egyenesedett fel, 
majd bámult előre a magas oszlopok és széles padsorok között. 

A főhajót tíz korinthoszi pillér választotta el a mellékhajóktól, ma-
gában számolva őket indult lassan előre a bronzbaldachin alatt álltó 
főoltár felé. Az apszis felé eső négy óriási pillér mindegyike kísérteties 
fényű, torz vonalként tartotta a kupolát, így az alatta álló emlékművet 
sápadt és inkább baljós hangulatot árasztó, sötét hullámívek övezték. 
Pedig ezen a részen remélte megtalálni, akit keresett. 

Alig néhány gyertya égett csak a Szent Péter sírboltja fölé épült fő-
oltár körül, úgy két-három lépésenként elszórtan, kovácsoltvas állvá-
nyokon, miközben ezek szolgáltatták a legbarátságosabb meleg fényt 
az egész komor, éjsötét templomcsarnokban. Robert lassan körbefor-
dult saját tengelye körül, mikor megérezte a légkört átjáró lágy, üde, 
tavaszias illatárt. Elcsodálkozott ezen, hiszen a helyiségben sehol sem 
voltak élőnövények, bár a hívők olykor egész kis dombokat halmoztak 
fel valamelyik szent szobrának lábazatánál. Ráadásul a tél az északi 
országrészeken még javában kimutatta vasfogát. A szent helyen állva 
Robert mégis a lilaakác, a magnólia, a szilva- és barack-, vagy cseresz-
nyefa virágainak egyvelegét érezte ki a kellemesen felmelegedett lég-
áramlatokból. 

Különös érzés kerítette máris a hatalmába. Feldúltságát, aggodal-
mát azonnal tovaűzte a mai nap történéseinek másféle emléksorozata 
is: amikor Vatikánváros békéjét feldúlta az idei farsangi előkészületek 
közepette érkezett francia gyerekhad. Alig vagy már igencsak meglett 
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tizenéves menekültek, szökött nemesi porontyok lettek ártatlan áldo-
zatai a gyásznak, a harcok mindent elfojtó füstjének, és a rettegett, 
világhódításba kezdett újabb hadúr háborúskodásainak. Nyugatról 
indult ez a szabadságért, testvériségért és egyenlőségért vívott forra-
dalom, majd egy világhódító eszme fő jelképévé vált Európa-szerte. 
Legcsúfabb következménye – főként Párizsban – az volt, hogy tömke-
legével hullottak az arisztokrata fejek. „Madame Guillotine” számára 
pedig nem volt különbség nemek vagy életkorok tekintetében. 

A ma érkezett gyerekek, akik a köztársasági francia földről szöktek 
el – menedékre lelve többek között itt, Róma szívében –, egy megle-
hetősen kalandorjellemű angol nemesnek köszönhették életüket, 
akiről Robert már serdülő papnövendékként is számtalan legendás 
történetet hallott. 

Bátor hős vagy vakmerő bolond? Robert nem osztotta azok vélemé-
nyét, akik szerint a titokzatos úriember csupán nemesi hóbortot űz-
vén, szórakozásra lelt a köztársaságiak bosszantásában, s vagyona, 
valamint rengeteg szabadideje terhére „royalista gyerekmentő” ma-
gánakciókba kezdett volna. 

Egy „hang” Robert T. Patrick atyát küldte a lord fogadására, annak 
ellenére, hogy ő maga elviekben már nem volt tagja az árvákat befo-
gadó egyházi közegnek. Robert főként emiatt aggódott, valami mást 
sejtett e mögött! Elvégre is, ha vele kellett találkoznia, nyilván szolgál-
hatott némi magyarázattal új megbízatását illetően. Csupán az össze-
függést kell megtalálni! Ehhez kellett volna a személyes utánajárás és 
a találkozó? Azonban, mivel a „hang” súgta mindezt, kétségkívül ab-
szurd volt az egész. Ugyan mi köze lehetne egy angol nemesnek az 
angyalváráshoz? 

– Egyáltalán mit jelent az, hogy angyalvárás? – gondolkozott han-
gosan Robert. – Van ugyan néhány középkori feljegyzés az őseim 
iratai közt, de az nem nagy segítség. 

Hétköznapi emberek szemszögéből nézve a dolgot: Robert koráb-
ban úgy hallotta, hogy itt a bazilikában megtalálhatja azt a bizonyos 
Lord Michael White néven bejelentkezett idegent, aki az 1792-es vé-
rengzések óta francia földről többször is gyermek menekülteket, vagy 
ha úgy tetszik, politikai menekülteket szöktetett át Itáliába vagy más 
európai országokba, valamint az Újvilágba, Amerikába. A nemes ura-


