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"Mint szörny, kit rejt a felleg:

Üvölt kínom.
Az éj után esengek,

Az éjt hívom.
Háttal fordulok keletnek,

Hol öröm árja reszket,
Mert fénykarmával az ég

Agyamba tép."
 

William Blake

 



I. Rész A múlt sebei

A titok
Észak-Franciaország, 1896

Távol Párizs és más nagyvárosok forgatagától, zajától és szennyétől, napsütötte szántóföldekkel
tarkított hatalmas birtok terült el, erdőkkel, halkan csordogáló patakkal, zöldellő mezőkkel, melynek
közepén  –  lankás  domboldal  árnyékában  –  egy  kétemeletes  kastély  állott.  Falain  és  meseszép
előkertjén meglátszott, hogy nemrég újították fel.

A felkelő nap gyér fénye befurakodott az épület keleti szárnyának ablakain, így egy olyan ablakon
is, ami mögött a könyvtárszoba kapott helyet. Polcai roskadoztak a tömérdek fabulától, mégsem tűnt
túlzsúfoltnak a helyiség. Közepére zongorát, az óriási ablakok alá pár kényelmes széket helyeztek el.
Velük szemben állt a kandalló, tüzének fénye egyre gyérebben pislákolt a hamu között, míg végül
teljesen kialudt.

A férfiút, ki a kandalló párkányán pihentette kezét, láthatóan ez teljesen hidegen hagyta, ahogy
körülötte minden más is. Kék szemei a falra függesztett ember nagyságú portrén nyugodtak. A
festmény egy fiatal, hosszú szőke hajú, földig érő világos ruhát viselő ifjú hölgyet ábrázolt. Gyönyörű
orcája teli volt élettel. Az ember azt hihetné, bármelyik pillanatban leléphet a vászonról, hogy aztán
bámulatos és tiszta hangja betöltse a szobát.

A portrét bámuló férfiú már a hatvanas éveiben járt. Magas volt, vállai szélesek, tartása büszke,
már-már arisztokratikus.  Haja és  bajusza deresedett,  arca komor volt,  tekintete mégis  nyílt  és
őszinte maradt az átélt fájdalmak dacára. Zafír szemei határtalan szomorúságról árulkodtak. Gérard
Carriere,  az operaház egykori  igazgatója,  tiszteletet  parancsoló megjelenése ellenére egy olyan
ember vonásait viselte, kinek láthatóan alaposan kijutott a szenvedésből élete során.

Ahogy ott állt, szorongva idézte fel magában az alig két napja lezajlott tragikus eseményeket.
Gondolatban  ismét  alászállt  a  Párizsi  Opera  alatti  katakombákba.  Kitörölhetetlenül  bevésődtek
elméjébe az utolsó szavak,  amiket  a  fantommal váltottak.  A fiatal  férfi,  akit  mindenki  csak Az
Operaház Fantomjaként emlegetett, megtörten ült a földön otthona romjai között. Habár álarcot
viselt,  bánatosan csillogó szemei pontosan elárulták,  milyen éktelen viharok dúlnak megsebzett
lelkében.

Egykor  két  kezének  kemény  munkájával  épített  fel  mindent,  majd  fél  óra  leforgása  alatt
dührohamától vezérelve teljesen lerombolta földalatti birodalmát. A két férfi sokáig beszélgetett,
majd a fantom elküldte magától Gérardot; egyedül akart maradni. Még megbeszélték, hogy másnap
ismét találkoznak, hiszen oly sok mindent akartak mondani egymásnak, amit a hosszú évek során
büszkeségből és félelemből elmulasztottak megtenni.

Ám mielőtt Carriere távozhatott volna, a fantom váratlanul megszólalt:

„– Eleinte a lagúnába akartam temetkezni. Aztán meggondoltam, nem! Kisodor a víz, és a szegény
gyerekeket halálra rémíteném.

– Én majd eltemetlek! – csuklott el Gérard hangja.

– Minél mélyebbre, jeltelenül! Hogy rejtély maradjak örökre.

– Senki sem talál rád!



– Csak az arcom miatt aggódom…

– Ígérem, nem láthatja senki!”

A fantom csendes beletörődéssel,  de mégis némi iróniával és cinizmussal beszélt hamarosan
bekövetkező haláláról. Christine Daeé bár neki köszönhette kimagasló énektehetségét, szerelmét
mégsem tudta viszonozni, s ez teljesen összetörte a férfi szívét. Emiatt vagy sem, de nem sokkal rá
súlyos tüdőgyulladást kapott, ami ebben a korban szinte egyet jelentett a halállal. De még ha akadt
is volna orvos, aki ápolja, mindhiába! Aki nem akar élni, azon a világ összes gyógyszere sem segíthet.
Ezt Carriere is pontosan tudta. Éppen ezért legvadabb álmaiban se gondolta volna, hogy azon az
estén a fantom minden maradék erejét összeszedve még egy utolsó kétségbeesett kísérletet tesz,
hogy elrabolja a színpadról Christine-t.

Philippe de Chagny gróf  –  kiért  a  lány szíve dobogott  –  követte őket  az operaház tetejére,
legalább  harminc  állig  felfegyverzett  francia  rendőr  kíséretében.  A  fantom  és  Philippe
összeverekedtek,  minek  eredményeként  a  gróf  kis  híján  lezuhant  a  kupoláról.  A  fantom csak
Christine hosszas könyörgésére kegyelmezett meg ellenfelének és húzta vissza a párkányról. Ám
ahhoz, hogy ő maga elmeneküljön, már késő volt.  A rendőrök körbevették, és hirtelen harminc
pisztoly  csöve szegeződött  rá  a  sötétből.  Ledoux felügyelő,  a  rendőrfőnök elkiáltotta  magát  és
szigorúan ráparancsolt embereire, hogy senki se lőjön. Élve akarta elfogni a rettegett árnyalakot, aki
az  utóbbi  hónapokban  oly  sokszor  tört  borsot  az  opera  új  vezetőjének,  Alain  Choletinek  és
feleségének, Carlotta-nak az orra alá. Valamint felelősség terhelte két rendőr és Joseph Buquet
halála miatt, továbbá az opera csillárjának tönkretételéért is.

A fantom látva, hogy nincs menekvés, fellépett a kupola szélére, és amint lenézett az alsó tetőre,
megpillantotta  a  kétségbeesett  arcú  Gérardot.  Tekintetük  összeakadt,  s  szavak  nélkül  is
megértették,  mire  gondol  a  másik.  Mindketten  tudták,  mi  lenne  az  eredménye  Ledoux
kijelentésének. A fantom előbb széttárta karjait, majd kezeit az arcát takaró világos maszkhoz emelte
egy olyan mozdulattal, mely emlékeztette Carriere-t a lagúnában tett ígéretére:

„– Csak az arcom miatt aggódom...

– Ígérem, nem láthatja senki!”

Az egykori igazgató mintegy önkéntelenül nyúlt be felöltője belső zsebébe és húzta elő a nemrég
odarejtett revolvert, majd emelte rá a fantomra.

– Gérard, mit csinál? – hőkölt hátra Ledoux.

Carriere egy másodpercre lehunyta a szemét és lehajtotta a fejét. Iszonyatos súly nehezedett rá,
majd megszakadt a szíve, de tudta, hogy nincs más választása. Újból felnézett, látta, hogy a fantom
felé bólint, kérve, hogy tegye meg. A fegyver hatalmasat dörrent a csöndes éjszakában. A fantom a
szívéhez kapott, megtántorodott, végül előre dőlt és hatméteres zuhanás után elterült az alsó tetőn.
Hallani lehetett, ahogy eltörtek a csontjai.

Gérard azonnal ott termett, felültette és megtámasztotta a vállával. Hihetetlen volt, de a szívét
ért golyó és a zuhanás ellenére a férfi még élt.

– Vissza!! – ordított rá Carriere a közeledő rendőrökre.

Ledoux megálljt parancsolt embereinek, ám Christine Daeé-t senki és semmi nem tarthatta távol.
Félrelökve az egyenruhásokat, sírva térdelt le a haldokló mellé, és megfogta annak hideg kezét.



– Christine... – szólalt meg a fantom elhaló hangon.

A lány közelebb hajolt, előrenyújtotta a kezét, és óvatosan elkezdte kioldani a férfi arcát takaró
maszk szalagjait. A fantom nyöszörögve könyörgött neki, hogy ne tegye, de a lány hajthatatlan volt,
és lassan levette az álarcot. Most nem rémült meg és nem ájult el, ahogy legutóbb, amikor először
tárult fel előtte a szörnyű látvány. Ellenkezőleg! Odahajolt és megcsókolta a férfi homlokát, majd
visszatette a maszkot, és úgy mosolygott rá, akár egy angyal. Ez a szelíd, kedves mosoly volt, amit a
fantom utoljára látott.  Szemei lecsukódtak, feje Gérard vállára billent,  aki továbbra is szorosan
tartva őt ringatta a karjaiban.

Philippe de Chagny gróf lekísérte Christine-t a tetőről. A lány szűnni nem akaró zokogása még
sokáig  hallatszott,  majd  lassacskán  elhalt.  A  rendőrök  síri  csendben álldogáltak,  s  akárcsak  a
felügyelő, ők is elképedve nézték a különös párost: az opera volt igazgatóját és a karjai közt fekvő
halott, álarcos férfit.

Carriere rájuk se hederített. A gyász oly annyira bilincsbe verte, hogy nem látott, nem hallott,
csak bámult bele a semmibe. Végül Ledoux rászánta magát, odalépett és leguggolt mellé.

– Gérard! – szólt hozzá halkan.

– Hagyjon békén! – felelte színtelen hangon Carriere.

– Értse meg, magammal kell vinnem őt!

A férfi felemelte haragos tekintetét, s közben rátette kezét a földön heverő revolverre.

– A helyében nem próbálnám meg!

A hátul várakozó rendőrök felemelték fegyvereiket, ám Ledoux leintette őket.

– Kérem, barátom! Ne csináljon ostobaságot. Kézre kerítettük az elkövetőt, és nincs más hátra,
mint megtudni, ki volt ő valójában. A szabályzat szerint el kell vinnünk a holttestet. De ha fel tud
hozni egyetlen indokot is...

Gérard dühös szemei egyszerre könnybe lábadtak.

–  Ő  a  fiam!  –  suttogta  összeszorított  fogai  közt  úgy,  hogy  azt  csak  Ledoux  hallhatta.  –
Megesküdtem neki, hogy senki sem láthatja az arcát; halála után pedig eltemetem egy olyan helyre,
ahol  senki  nem találhat  rá.  És  ha  maga  vagy  az  emberei  meg  akarnak  gátolni  abban,  hogy
teljesíthessem a fiam utolsó kívánságát, figyelmeztetem, ebben a pisztolyban nem csak az az egy
golyó  volt!  Ön  arra  kért,  találjak  megoldást  és  fékezzem  meg  a  fantomot.  Nos,  azt  hiszem
maradéktalanul teljesítettem az óhaját. Itt az idő, hogy viszonozza e szívességet.

Ledoux döbbenten pislogott hol rá, hol az álarcos férfire.

– Tehát ezért... – sóhajtotta. – Ezért védte őt ilyen elszántan! Istenem, a fia... Mindig is sejtettem,
hogy valamilyen különleges kapcsolat van kettejük között, de erre álmomban sem gondoltam volna.

– Most már tudja!

Carriere a zsebébe rejtette a fegyvert, majd felállt, és évei számát meghazudtolva könnyedén a
karjára emelte a fantomot.

– Engedjetek utat neki! – utasította embereit a felügyelő. – Inkább menjetek, és nézzetek szét a



tető másik felén!

A rendőrök engedelmesen félrehúzódtak és elvonultak. Carriere már a tetőnyílásnál járt, amikor
Ledoux odasietett és halkan utána szólt.

– Mi volt a neve?

Gérard megtorpant, de nem fordult vissza.

– Erik! – válaszolta remegő hangon, majd egy gondolatnyi szünet után hozzátette: – Erik Carriere!

Régi emlékek
A volt igazgató szemeiből könnyek csordultak ki,  amint végiggondolta a történteket.  Először

fordult vele elő, de hogy kiadja a fájdalmát, erre azóta sem volt képes.

Váratlan kopogtatás hallatszott a bejárat felől, kizökkentve őt a múlt sötét árnyai közül. Gérard
lassan indult kifelé. Fogalma sem volt, ki zavarhatja meg a nyugalmát ezen a korai órán. Mikor ajtót
nyitott, igencsak elcsodálkozott, mert a vendég nem más volt, mint Ledoux felügyelő.

Az ötvenes éveiben járó, középmagas francia rendőrtiszt elegánsan felöltözve, kalapját a kezében
tartva állt előtte. Örökké nyugodt, bizalomgerjesztő arcáról sugárzott az öröm. Vékony bajusza alatt
lágy mosoly bujkált.

– Drága barátom! – nyújtott kezet a házigazdának. – Bocsássa meg, hogy elhanyagoltam! Már
tegnap illett volna meglátogatnom, de teendőim Párizsba kötöttek.

Gérard megszorította a férfi jobbját, és kíváncsian mérte végig őt és a háta mögött álló egyfogatú
kocsit.

– Természetesen örömmel látom – kezdte zavartan –, de árulja el, honnan tudta, hogy itt kell
keresnie?

–  Elvégre  rendőr  vagyok,  vagy  elfelejtette?  –  nevette  el  magát  a  felügyelő.  –  Mindenkivel
sikeresen elhitette, hogy elhagyta Franciaországot, de engem nem tud félrevezetni. Értesültem róla,
hogy a visszavonulása után nem sokkal megvásárolta ezt a gyönyörű birtokot, majd fel is újítatta.
Feltételezem azért, mert itt akarja tölteni nyugdíjas éveit.

– A dolgok azóta kissé megváltoztak, Ledoux! – nézett rá sokatmondóan Carriere.

–  Igen,  persze...  –  komorult  el  a  felügyelő.  –  Belátom,  nem  lehet  könnyű  most  önnek.
Tulajdonképpen azért is jöttem el, hogy tájékoztassam. Megsürgettem egy csöppnyit a dolgot, így
sikeresen lezártuk a nyomozást az operaház fantomjának ügyében.

– Milyen eredménnyel? – vonta össze a szemöldökét a volt igazgató.

– Gérard – húzta el a száját Ledoux –, én tényleg nem akarok alkalmatlankodni, de biztos, hogy
ezt itt kint szeretné megbeszélni?

– Jó ég, dehogy! – szabadkozott a férfi. – Bocsásson meg nekem! Kerüljön beljebb!

Becsukta az ajtót, vendégét a könyvtár kandallójához vezette, hamar odavitt két széket, majd
jókora hasábokat rakva a parázsra egy piszkavas segítségével sikerült újból felszítania a tüzet. Végül



töltött egy pohárka brandyt és átnyújtotta a felügyelőnek.

– Nincsenek szolgái, kik elvégeznék ezt a munkát? – foglalt helyet Ledoux az egyik széken.

– Még nem volt időm személyzet után nézni – ült le vele szembe Carriere. – És ezután se fogok,
hiszen a tervem továbbra is az, hogy eladom a birtokot és áttelepülök Angliába. De mintha odakint
valami másról kezdtünk volna el beszélgetni.

Ledoux kortyolt egyet az erős italból, majd belevágott.

–  Tehát  az  állítólagos  fantom valójában egy férfi  volt,  az  operaház egyik  alkalmazottja,  aki
felfedezte, milyen lehetőségeket rejt az épület alatti pincerendszer. Nappal fent dolgozott, mint bárki
más,  éjszaka  viszont  a  színházat  járta.  Néha  elemelt  dolgokat  és  levitte  újdonsült  otthonába.
Csínytevéseivel egy idő után már odáig merészkedett, hogy durva hangú leveleket kezdett írni az új
igazgatónak, melyekben követelődzött és fenyegetőzött. Joseph Buquet-t – madame Carlotta egykori
öltöztetőjét – nagy valószínűséggel ő ölte meg, amikor a szerencsétlen flótás véletlenül felfedezte a
titkát. Habár Buquet holttestét a mai napig nem találtuk meg. Viszont a fantom számlájára írható a
nézőteret  megvilágító  méregdrága  csillár  teljes  tönkretétele,  az  hogy  a  balesetben  többen  is
megsérültek, valamint két bátor rendőr halála. A fantom utolsó dobása az volt, hogy megkísérelte
előadás  közben  a  színpadról  elrabolni  a  kiváló  szopránt,  mademoiselle  Christine  Daeé-t.  Őt
felhurcolta az opera tetejére, ám ott a rendőrök bekerítették a fantomot, aki többszöri felszólításra
sem volt hajlandó megadni magát, így aztán kénytelenek voltak lelőni. Csak amikor lekerült róla az
álarc, akkor derült ki, hogy valójában egy ott dolgozó színpadsegédről volt szó, amit Choleti, az
igazgató is megerősített, ám a nevét a botrány elkerülése végett titokban tartotta.

– Hogy vette rá erre Choletit? – kérdezte Gérard, aki teljes nyugalommal hallgatta végig a férfit.

– Sehogy! – felelte Ledoux. – A tisztelt igazgató urat oly annyira megviselték a színházzal és a
feleségével történtek, hogy tegnap lemondott. Carlotta-nak ugyanis félig-meddig elment az esze,
mindenfelé patkányokat és álarcos fantomokat lát. Choleti gyógyüdülésre vitte nejét, az operaház
élére pedig hamarosan új igazgatót neveznek ki. Gondolom, mindez újdonság önnek.

– Nem volt a kezemben mostanában újság – vont vállat Gérard. – Magányra vágytam, nyilván
megérti.

– Hogyne! – bólintott a felügyelő. – Természetesen az ön neve fel sem merült ebben a kényes
ügyben, mint ahogy a fiáé sem.

– Mindezért hálával tartozom.

Ledoux kiitta a pohár tartalmát, majd ujjaival idegesen dobolni kezdett a térdén.

– Ha már a hálánál tartunk – szólalt meg hosszú hallgatás után –, esetleg nem lenne kedve elém
tárni a valós tényeket?

Carriere-nek egy arcizma se rándult.

– Ismeri a tényeket, barátom!

– Korántsem annyira, mint szeretném! – hagyta abba a dobolást a férfi. – A fantom legendája nem
új  keletű.  Ameddig  maga  volt  az  igazgató,  nem  fordulhattak  elő  ilyen  tragédiák.  Mégis  az
operaházban dolgozó emberek közel harminc éve suttognak egy időnként felbukkanó, majd hirtelen
újra eltűnő fekete köpenyes, álarcos árnyalakról. Pontosan abban az évben kelt szárnyra e legenda,



amikor ön elfoglalta az igazgatói  posztot.  Emlékszem, mert engem akkor neveztek ki  felügyelő
helyettessé. Összesen annyit tudok, hogy a fantom az ön fia volt és Eriknek hívták. Ám azt már
kevésbé értem, miért élt az opera alatt, miért fedte az arcát álarc, és miért nem engedte senkinek,
hogy lássa az arcát?!

Gérard rákönyökölt széke karfájára, és tenyerébe hajtotta a fejét.

– Az ég szerelmére! – sóhajtotta fáradtan. – Nem mindegy most már?

Ledoux felállt, rátette poharát a kandalló párkányára, és a tűzbe bámulva így szólt:

– Ennyit igazán megtehetne egy régi barát kedvéért.

– Elég, ha annyit tud, hogy Erik arca nem volt átlagosnak mondható. Nem tehette közszemlére.
Úgy vélem, ez magyarázatot ad minden kérdésére.

A felügyelő továbbra is a pattogó szikrákra összpontosított.

– Nagyjából igen! – ismerte el. – De végül mégsem az opera alatt temette el őt, hanem itt a
birtokon!

Carriere keze lehanyatlott, s tekintetén, mellyel a felügyelő hátát nézte, a döbbenet és a harag
különös elegye játszott.

– Nem értem miről beszél!

– Pár órával azután, hogy levitte a fiát a tetőről, kihozta a saját fogatát az opera istállójából, és a
Szajna egyik hídja alá hajtott. Leszállt, bement a híd alá, pont oda, ahonnan az operaház alatti
lagúnarendszer vize kiáramlik és beleömlik a folyóba. A csatorna elég magas, hogy egy felnőtt ember
kényelmesen sétálhasson benne, és elég széles is. Többször is megkíséreltük már az embereimmel
ebből az irányból felderíteni a fantom rejtekhelyét, de mindannyiszor kudarcot vallottunk. A járat
egy idő után elkeskenyedik és tömör kőfalban ér véget. A lagúna vize e kőfal alól csordogál kifelé.
Egy búvár bemerészkedhetne, ha nem tartana attól, hogy eltéved, ám az ön ruhája csontszáraz volt,
amikor legközelebb felbukkant a híd alatt. Feltételezem, kell lennie egy csapóajtónak, mely összeköti
a kijáratot a katakombákkal. De ez most nem is fontos! A lényeg az, hogy amikor kifelé jött, már nem
volt  egyedül.  A  karjában  egy  ember  nagyságú,  köpenybe  bugyolált  valamit  cipelt,  amit  aztán
óvatosan felfektetett a fogat hátsó részére, alaposan betakarta egy vastag pokróccal, majd felült a
bakra, elindította a lovat és nyugodt tempóban ide hajtott.

–  Tehát  már  kémkedik  is  utánam!  –  vonta  le  a  következtetést  Carriere,  és  akaratlanul  is
elmosolyodott. – És ha azt mondom, az egész csak a maga agyszüleménye? Hogy csak kitalálta?!

– Miért tenném? – kérdezte a felügyelő továbbra is a hátát mutatva a házigazdának. – Mindketten
tudjuk, hogy így történt!

–  És  ha  igen?  –  tette  keresztbe  a  lábát  Gérard.  –  Tegyük  fel,  hogy  az  utolsó  pillanatban
meggondoltam magam és úgy döntöttem, itt a birtokon temetem el a fiam.

– A birtokon, amit épp eladni készül? – fordult szembe vele Ledoux. Tekintete valósággal izzott.
Testtartása leginkább az áldozatára lecsapni készülő kobráéra emlékeztetett. – Erősen kétlem, hogy
ilyen meggondolatlanságot követett volna el. Mi lesz, ha az új lakók egyszer csak felfedezik a sírt?

– Jeltelenül temettem el, mint az eredeti szándékom is volt! – érvelt Carriere.



– Ugyan már!! – csattant fel Ledoux. – Ha valóban meg akarna válni a birtoktól és el akarná
hagyni az országot, akkor a lehető legbiztosabb és legeldugottabb helyre, az opera alá temeti a
holttestet, nem pedig ide, azt kockáztatva, hogy előbb-utóbb valaki rátalál.

A volt igazgatónak a szeme se rebbent, ám legbelül nagyon is kezdte elveszíteni a türelmét.

– Mondja csak, mégis hová vezet ez a beszélgetés? Mit akar tőlem tulajdonképpen?

– Az igazat! – vágta rá a felügyelő.

–  Ugyan miről?  Talán meg akarja tekinteni  a sírt,  vagy ki  is  kívánja ásni  a koporsót,  hogy
bizonyosságot nyerjen arról, amit már elmondtam?

– Gérard! – ingatta a fejét mosolyogva a férfi. – Meg kell mondjam, ügyesen játszik. A birtokot s
vele  a  kertet  is  nemrég  újították  fel.  Bizonyos  vagyok  abban,  találna  egy  nemrég  befedett
virágágyást,  melyre  rámutathatna.  És  miután  tisztában  van  vele,  hogy  úriemberként  és  hívő
keresztényként sosem vetemednék arra, hogy meggyalázzak egy sírt, máris biztonságban érezhetné
magát. Drága barátom, magáról lehetne mintázni a nyugalom szobrát. Mindig is kíváncsi voltam
milyen, amikor kizökkentik ebből az állapotból. Hát legyen! A kémek és a rendőrök között többek
között  az  a  nagy  különbség,  hogy  nekünk törvény  adta  jogunk megfigyelni  másokat.  Mi  több,
bármikor újraindíthatunk lezárt nyomozásokat. Mi lenne, ha azt mondanám, hogy ez mégsem egy
baráti látogatás? Hogy egy házkutatási paranccsal a zsebemben érkeztem, és az embereim odakint a
kapu előtt várakoznak? S ha nem megyek ki egy órán belül, magára törik az ajtót!

Gérard  Carriere  lassú,  megfontolt  mozdulattal  állt  fel  székéből,  miközben  úgy  nézett  a
felügyelőre,  mint  holmi  eltaposni  való  élősködőre.  Agya  mindeközben  lázasan  dolgozott  és
számításba vett minden lehetséges kiutat, de végül kénytelen volt belátni, hogy Ledoux briliánsan
felépített terve túl tökéletes.

– Sakk-matt! – szólt elégedetten a felügyelő.

Carriere épp mondani készült valamit, amikor ismerős hang ütötte meg a fülét. A könyvtárból
kivezető folyosó végéről jött, az egyik ajtó mögül. Erőtlen, elhaló kiáltásnak hallatszott, mely egy
percen belül megismétlődött, azután néma csend ereszkedett a kastélyra.

Gérard szívverése felgyorsult, homlokán izzadságcseppek jelentek meg. Aggódva nézett a folyosó
irányába, majd nyugtalan tekintete a felügyelőével találkozott.

– Szóval ilyen az, amikor kizökkentik szokásos higgadt modorából!

– A pokolba magával!! – sziszegte dühösen Carriere.

Durván félrelökve vendégét gyors léptekkel elhagyta a könyvtárat, keresztülvágott a folyosón és
benyitott a legutolsó ajtón. Ledoux szorosan a nyomában járt, egy percre sem tévesztette szem elől.
A viszonylag nagy szobában az összehúzott sötétítőfüggönyök miatt szokatlan félhomály derengett.
Carriere azonban úgy tájékozódott és mozgott, akár egy éjszakai ragadozó. Hamar gyertyát gyújtott
és odavitte a helyiség közepén álló baldachinos ágyhoz, amiről hosszú, áttetsző függönyök lógtak le.
A férfi letette a gyertyatartót az éjjeliszekrényre, majd félrehúzta a függöny egyik csücskét, és leült
az ágy szélére.

Ledoux még mindig az ajtóban állt és dermedten nézte az ágyban fekvő alakot. A sűrű függöny
miatt azonban csupán a körvonalait láthatta, így lassan megkerülte a fekhelyet és odalépett Gérard
mellé.



Minden alkalommal, amikor sikerült felgöngyölítenie egy ügyet, Ledoux arcán megjelent az a
szokásos magabiztos és elégedett kifejezés, melyet emberei és a bűnözők is olyan jól ismertek. Most
azonban mélységes döbbenet, mi több rettenet ült ki vonásaira. Az előtte heverő férfinak ugyanis
nem volt arca. Legalábbis nem lett volna könnyű dolga, ha körül akarná írni. Csak valami arcfélét
látott vöröses bőrrel, ami leginkább a csúnyán összeégett, lehorzsolt, vagy maró hatású anyagtól
megsérült külsőre emlékeztetett. Egyedül szépen ívelt ajka, álla, csukott szemei tűntek emberinek.
Vörösesszőke, kócos haja a homlokába lógott. Teste többi részén, így nyakán és vékony izmos karján
feltűnően sápadt volt a bőr. Mellkasát fehér kötés borította, amin bal oldalt, a szívtájékon átütött
kissé a vér.

– Most boldog, felügyelő? – kérdezte Gérard, miközben feljebb húzta és megigazította a takarót.

– Ő Erik? – suttogta elképedve Ledoux.

– Hiszen látta már! Magasan az operaház tetején. Emlékszik? Csak akkor rajta volt ez! – intett az
éjjeliszekrényen  heverő  világos  színű  álarc  felé,  minek  két  oldalához  egy-egy  vékony  szalagot
erősítettek. – Úgy vélem, minden kérdésére választ kapott! – folytatta szenvedélytől fűtött hangon
Gérard. – Vagy lenne esetleg még valami, amivel kielégíthetném olthatatlan kíváncsiságát?

Ledoux  úgy  állt  ott,  mint  akit  villám sújtott.  Képtelen  volt  megszólalni  és  elszakadni  Erik
látványától. Carriere hátrapillantott rá a válla fölött, majd kihúzta az éjjeliszekrény legfelső fiókját,
amiből nagy, folyadékkal teli barna üveget és egy kisebb üvegfecskendőt vett elő. Kinyitotta az
üveget, belehelyezte a fecskendőt és színültig töltötte az átlátszó folyadékkal.

– Az mi? – ocsúdott fel hirtelen Ledoux.

– Morfium! – válaszolta Gérard, majd megfogta Erik jobb karját és felé közelítette a tűt.

– Nem lesz az egy kicsit sok? – dadogta kikerekedett szemekkel a felügyelő.

Carriere szomorúan nézett végig öntudatlanul fekvő fián.

– Arra épp elég, hogy örökre elaludjon!

Ledoux-nak leesett az álla.

– De... Hiszen él! Nem értem magát! Ennyi viszontagság után miért akarja megölni?

– Egyszer már megöltem azért, hogy megmenthessem. Gondolja, hogy nem teszem meg még
egyszer, ha rákényszerít? Azt mondta, az emberei kint várnak, a zsebében pedig ott a házkutatási
parancs. Nem engedem, hogy elvigyék és cirkuszban mutogassák, mint holmi szörnyszülöttet! Akkor
inkább beadom neki ezt a halálos adagot, de utána végzek magammal is!!

Carriere  egész  testében  remegett;  látszott  rajta,  hogy  nem  tréfál.  A  tű  hegyét  csupán
milliméterek választották el Erik karjától.

– Ne! – kiáltott fel Ledoux. – Gérard, kérem... Hazudtam önnek! Minden hazugság volt! Nincs
házkutatási parancsom és nem várnak kint az embereim. A nyomozást lezárták és nem kérelmeztem
az  újraindítását.  Igen,  követtem önt,  de  a  saját  szakállamra,  hogy  magamnak  bizonyítsam az
igazamat. Hát nem ismer még eléggé? Tudja jól, hogy ilyen a természetem! Ha akadnak homályos
foltok egy ügyben, nem nyugszom, míg utána nem járok és minden szálat el nem varrok. Ám magáról
és arról, hogy Erik életben van, a világos senki se tud! Ha kell a gyermekem életére is megesküszöm,
hogy így van!



Gérard úgy nézett rá, mint aki ködös álomból ébredt. Egyszerre elszorult a torka, és könnyek
patakzottak le megviselt arcán. Az iszonyatos teher és mindaz a lelki fájdalom, melyet évtizedekig
némán hordozott magában, egyszerre mind a felszínre tört. Fejét fia vállára hajtotta és hangos
zokogásban tört ki. Ledoux felügyelőt keményfából faragták, most mégis minden erejére szüksége
volt, hogy úrrá tudjon lenni feltörő érzelmein, hiszen nagyon is átérezte barátja szenvedését.

A volt igazgató hosszú percekig sírt, s lelke ezalatt mind jobban megkönnyebbült. Egyszer csak
azt érezte, hogy hideg ujjak fecskendőt markoló kezére siklanak.

– Gérard... – lehelte egy erőtlen hangocska. – Miért sírsz?

A férfi felemelte a fejét és belenézett Erik bágyadtan pislogó kék szemeibe.

– Nem sírok! – válaszolta fojtott hangon és gyorsan letörölte könnyeit. – Hogy érzed magad?

A fiatal férfi gyorsan és szaggatottan vette a levegőt.

– Nagyon... fáj...

Carriere felegyenesedett, a fecskendőből a földre csurgatta a morfium nagy részét, a maradékot
pedig fia karjába szúrta.

– Mindjárt jobb lesz! – biztosította és lágyan megsimogatta a haját.

– Annyi mindent... akartam mondani...

– Lesz időnk bőven beszélgetni. Hamar meggyógyulsz, de most pihenned kell!

– Nem hagysz magamra, ugye? – nézett fel rá Erik, és szemei valósággal könyörögtek.

– Persze, hogy nem! – mosolygott rá az apja. – Itt maradok, te csak aludj!

A morfium gyorsan hatott. Erik légzése csendesedni kezdett, és pár pillanat múlva már mélyen
aludt.

– Félek, ennél többet nem tehetek érte – törölte meg Gérard verítékező homlokát. – A golyó
ugyanis még a testében van.

– Istenem! – szorította össze a fogait Ledoux.

– Elhiheti,  megpróbáltam, de képtelen vagyok kivenni!  Attól  tartok,  csak még nagyobb kárt
okoznék vele. Én nem vagyok orvos! – Gérard felállt és idegesen járkálni kezdett fel s alá a szobában.
– A fiam a szemem láttára haldoklik, és én nem tudom megmenteni!

– De talán én igen! – gondolkodott el a felügyelő. – Jöjjön! – fogta meg barátja karját, s mielőtt az
kérdezhetett volna, kivezette a helyiségből. – Hajtson fel egy pohár brandyt, szüksége lesz rá!

Carriere megkövülten bámult a férfi után, aki mögött már be is csukódott a bejárati ajtó. De azért
megfogadva a tanácsot, töltött magának egy keveset az erős italból és hamar felhajtotta. Ledoux
néhány perc múlva újból megjelent, kezében egy nagy fekete bőrtáskával. Mikor visszaértek Erik
szobájába, a férfi  lerakta a táskát az éjjeliszekrényre és gyorsan felnyitotta. Gérard szája tátva
maradt a csodálkozástól, a bőrönd tartalma ugyanis felért egy kisebb kórház felszerelésével.

– Maga... – hebegte. – Maga...



– Nem, barátom! – pillantott rá a felügyelő. – Én sem vagyok orvos, de a sors úgy hozta, hogy
életem során több csúnya sérülést is el kellett látnom. Nem tudhattam, de reménykedtem benne,
hogy mire ideérek, a fia még életben lesz.

– És azt is sejtette, hogy segítségre lesz szükségem! – szólt meghatottan Carriere.

– Bár ne így lenne! – bólintott Ledoux. – Van egy megbízható barátom a kórházban. Sokkal
tartozik nekem, ő adta kölcsön ezeket. Kérem, húzza el a függönyöket, mert gyertyafénynél kissé
nehézkesen tudok dolgozni!  És hozzon nekem két  mély tálat,  az  egyikben forró vízzel!  Ki  kell
szednünk azt a golyót mihamarább!

Míg Gérard sietve teljesítette az utasításokat, Ledoux Erik fölé hajolt, levágta róla a vér áztatta
kötést és alaposan megvizsgálta a sérülést.

– Mit gondol? – tette le mellé a tálakat Carriere.

– Ha a szívét érte volna, már halott lenne. Megakadhatott a szegycsontban. Tessék! – adott át
barátjának egy hosszú és lapos fémpálcát. – Ezt tegye be a tűzbe.

– Minek? – lepődött meg Gérard.

– Miután kivettem a golyót, ezzel fogom összezárni a sebet, máskülönben a fia elvérzik.

A férfi egy egész üveg tiszta alkoholt töltött az egyik tálba, amibe sorba beledobálta az előzőleg
elővett szikéket, csipeszeket és ollókat. Ezután ingujjra vetkőzött, megmosta a kezét előbb a forró
vízben majd az alkoholban, végül felvette az egyik szikét.

– Segítenie kell, Gérard!

– Csak mondja meg, mit kell tennem!

– Tegye a kezét finoman a fia nyakára! Ha észlel bármilyen változást az érverésben vagy a
légzésben, azonnal szóljon!

– És ha magához tér közben?

– Van nálam ópium oldat, de elég erős. Örülnék, ha nem kellene használnom.

Gérard Erik nyakára tette a kezét, Ledoux pedig hozzálátott a műtéthez. Nem volt könnyű dolga,
mégis  félórán  belül  kint  volt  a  golyó.  A  tűzben  felhevített  izzó  fémpálca  segítségével  hamar
összezárta a sebet, ily módon a vérzést is sikeresen elállította. Mire bekötözték a sérülést, rendet
raktak és átöltöztek, Erik is kezdett magához térni.

– Ez még korai! – jelentette ki Ledoux.

Hamar elővett  egy fecskendőt,  felszívott  egy kis adag morfiumot és beadta betegének. Erik
szemei épphogy kinyíltak, már csukódtak is le.

– Meg kell hagyni erős a szervezete – állapította meg a felügyelő. – A neheze viszont még csak
most jön.

– Ezt hogy érti? – kapta fel a fejét Gérard.

– Úgy, hogyha a seblázat túléli, megmarad.



Még szorosan átkötözte a fiatal férfi derekát, így rögzítve a törött bordákat. Majd begyújtott a
kandallóba. Tíz perc sem telt bele, és a vidáman pattogó tűz bemelegítette a helyiséget.

– Nemsokára iszonyúan fog fázni a betegünk – magyarázta a felügyelő, miközben letelepedett az
ágy melletti kényelmes székbe.

– Mérhetetlenül hálás vagyok önnek! – ült le vele szembe az ágy szélére Carriere. – Ha ön nincs,
valóban el kellett volna temetnem. De mondja meg, miért tette?

Ledoux szégyenlősen vállat vont.

– Mert egykor ön is sokat tett értem. Nem lennék ma felügyelő a befolyása nélkül!

– Ugyan! – legyintett Gérard. – Abba nem csak nekem volt beleszólásom.

– De az ön szava ért a legtöbbet.

– Régen volt!

– Én nem felejtek!

– Köszönöm, barátom! – nézett rá örömteli szemekkel Carriere. – És most hogyan tovább?

– Megesküdtem, hogy senki sem tud erről az egészről és biztosítom, hogy ez így is marad. Három
feltételem volna csupán.

Gérard szeméből azonnal eltűnt az öröm, s helyét ismét a bizalmatlanság foglalta el.

– Mik lennének azok?

– Ne aggódjon, semmi olyan, amit ne tudna teljesíteni. Először is engedi, hogy egy ideig itt
maradjak és figyelemmel kísérjem Erik gyógyulását.

– Ez magától értetődő!

– A második... Nos, ha nem veszi tolakodásnak, én változatlanul rendőr vagyok és még mindig
roppantmód érdekelne, mi történt pontosan, miután levitte őt a tetőről. De amit még ennél is jobban
szeretnék tudni, az Erik története onnantól, hogy megszületett, odáig, hogy idehozta. Persze, csak ha
nem túl fáradt hozzá.

– Úgysem tudnék most aludni! – nézett végig részvéttel a fián Gérard. – De ha itt marad, nem
fogják keresni?

– A körzetemet átadtam a helyettesemnek. Ő is és a családom is úgy tudják, el kellett utaznom
egy halaszthatatlan ügyben Észak-Franciaországba. Ha innen nézzük, ezzel nem is hazudtam. Egy
hónapig biztosan nem fognak keresni. Minden, amire szükségem lehet, odakint van a fogatomon egy
bőröndben. Tehát?

– Rendben! – bólintott rá Carriere és nekilátott, hogy elmesélje az operaház fantomjának valós
történetét, melyet egyszer már Christine Daeé is végighallgatott tőle.

Nem  titkolt  el  semmit.  Elmondta  hogyan  ismerkedett  meg  Erik  anyjával,  a  szépséges
Belladovával, aki vezető balett táncos volt az operában. Később pedig ünnepelt szoprán csillag, kinek
olyan különleges és tiszta hangja volt, akár egy angyalnak. Beszélt arról, hogy nem vehette feleségül,



mert  már  házas  ember  volt,  de  Belladova  addigra  teherbe  esett  tőle.  A  lány  megsértődött  és
hónapokra eltűnt. Mikor Gérard végre rátalált, épp egy cigányasszonytól vásárolt valamilyen gyanús
főzetet, amivel bizonyára el akarta hajtani magzatát. Erik ennek hatására koraszülöttként jött a
világra, s talán e körülmény miatt torzult el az arca. Belladova mindennek ellenére odaadó anyának
bizonyult. Szerette a fiát, sőt egyenesen szépnek találta. Erik pedig rajongott érte. Három évvel
később Belladova meghalt, de előtte még megeskette Gérardot, hogy történjék bármi, vigyázni fog
közös gyermekükre.

– Nem mondtam el Eriknek, hogy én vagyok az apja – sóhajtotta szomorúan Gérard. – Most már
belátom, hiba volt! Az operaház alatti katakombákban rejtettem el. Etettem, itattam, megtanítottam
írni,  olvasni,  számolni.  Ötéves  korára  nyilvánvalóvá  vált  előttem,  hogy  mindez  neki  nem elég.
Tudásszomja csillapíthatatlan volt. Addigra már elfoglaltam az igazgatói széket, így biztosítottam
számára, hogy éjszaka, amikor az épület üres volt, bemehessen az emeleti könyvtárba, és kedvére
tanulmányozhasson  mindent,  amit  ott  talált.  Imádta  a  világirodalmat  és  a  történelmet.  Amit
elolvasott, azt meg is tanulta. Betéve tudta Voltaire, Shakespeare, Balzac, Stendhal és William Blake
műveit. Ám ami ennél is jobban lenyűgözte, az a zene volt. Erre mondják, hogy előbb tudott kottát
olvasni,  mint  járni.  Abszolút  hallással  született  és  bármilyen  zenét  tökéletesen  énekelt  vissza.
Életemben nem hallottam még az övéhez fogható gyönyörű fiúszoprán hangot.  Tíz éves korára
hegedűn,  fuvolán  és  zongorán  játszott  hibátlanul,  mi  több,  kész  zeneműveket  komponált.  A
katakombákba  lehallatszottak  az  előadások,  és  Eriknek  mindene  lett  az  opera.  Miközben  ő
tökéletesítette képességeit, én azzal foglalatoskodtam, hogy viszonylag kényelmes otthont teremtsek
neki odalent. Később ő is besegített, és együtt építettük fel a föld alatti tó partján álló házikót. Már
ekkor megmutatkozott kimagasló építészi tehetsége. Felnőttkorára jócskán kamatoztatta e tudást, és
az egész opera alagsorát behálózó alagútrendszert épített ki, titkos csapóajtókkal és csapdákkal az
illetéktelen  behatolók  ellen.  Ezen  járatokon  közlekedhetett  aztán  feltűnés  nélkül.  Többségüket
ismerem, de akadtak olyanok, amiknek elkészítéséről sosem számolt be. Mintha nem bízna bennem.
Az  első  időkben  természetesen  nem  hagyhattam  magára,  hiszen  egy  kisgyerek  volt,  akinek
rettenetesen hiányzott az édesanyja. Az éjszakákat vele töltöttem, mellettem aludt és gyakran sírva
riadt fel, mert Belladovát kereste. Alig bírtam megnyugtatni. Ám sokszor nappal is megtörtént ez, és
a fiú sírása, ahogy visszhangzott a falak között, felhallatszott az épületbe. Egyre többen hallották és
számoltak be róla nekem, s én úgy tettem, mintha mindez újdonság lenne számomra. A dolgozók
szóbeszédein, kitalált történetein keresztül aztán szép lassan megszületett a fantom legendája. Ez
persze  kapóra  jött  nekem,  mert  tudtam,  hogy  ennél  tökéletesebb álcát  keresve  se  találhatnék
Eriknek. Egy nap meglátta az arcát a tó tükrében. Sokáig tartott, mire megértette, hogy amit lát, az
nem egy vízi szörny, hanem ő maga. Követelte, hogy magyarázzam el, miért nem úgy néz ki, mint én
vagy az anyja. Mikor elé tártam, hogy így született, és hogy ezzel az arccal kell leélnie az életét,
teljesen kétségbeesett. Előbb ordított, öklével a falakat verte, azután napokra magába roskadt, nem
volt hajlandó sem enni, sem inni. Szó szerint belebetegedett abba, amit megtudott, mert rájött, hogy
ez volt az az ok, amiért megtiltottam, hogy nappal odafönt mutatkozzon. Megharagudott rám. „–
Szégyellsz engem!” – hajtogatta. „– Édesanyám szeretett és elfogadott olyannak, amilyen vagyok!
Honnan tudod,  hogy  a  többi  ember  nem szeretne?”  –  Rettegtem,  hogy  egyszer  kimerészkedik
rejtekhelyéről, hogy bizonyítsa az igazát. Szerencsémre – már ha lehet annak nevezni – éppen azon a
héten  érkezett  vándorcirkusz  Párizsba.  A  kezembe  került  hirdetésen  az  állt,  hogy  sok  más
érdekesség mellett  szörnyszülötteket  is  meg lehet  tekinteni.  Késő este alaposan bebugyoláltam
Eriket egy kis köpenybe,  szemébe húztam egy fekete gyerekkalapot,  kézen fogtam és életében
először a Szajnához vezető csatornán keresztül kivezettem a szabadba. Megkerestük a cirkuszt, ahol
már hatalmas tömeg gyűlt össze. Ősz vége volt és koromsötét. Senkinek nem tűnt fel, hogy egy férfi
kézen  fogva  vezet  egy  jól  felöltöztetett  gyermeket.  Eriket  valósággal  megbénították  az  azelőtt
sohasem tapasztalt zajok, szagok és az embertömeg látványa. Ám az igazi trauma akkor érte, amikor
beléptünk a cirkusz területére, és meglátta a teljesen eldeformálódott arcú és testű, félig csupasz
lényt,  aki egy ketrecbe zárva, láncra verve kuporgott a koszos szénán, kitéve a körülötte állók



tekintetének,  gúnyolódásának  és  szitkozódásának.  Az  arca  pokolian  ronda  volt,  de  mégsem
emlékeztetett  Erikére.  Az övéhez hasonlót  sem láttam eddig.  Annyit  mindenesetre meg tudtam
állapítani, hogy a szerencsétlennek nem pusztán a teste volt torz, hanem az elméje is. Mikor a tömeg
oszladozni  kezdett,  három fekete  köpenyes alak jelent  meg,  és  hosszan beszélgettek a  cirkusz
igazgatójával. Távolabb álltunk az egyik bódé mellett, így nem hallhattuk, miről folyik az eszmecsere,
de azt láttuk, hogy egyikük két tömött erszényt adott át az igazgatónak, aki azonnal kinyitotta a
ketrecet.  Majd megjelent egy zárt  kocsi  fekete lovakkal,  kiugrott  belőle két  nagydarab markos
legény, kirángatták a ketrecből a visítozó lényt, majd zsákot húztak a fejére, jól összekötözték és
berakták a kocsiba, ami aztán beleveszett az éjszakába. Felismertem a fogat ajtajára festett címert,
mely az orvostudományi intézeté volt. Erik reménykedve nézett rám. Azt hitte, azért vitték el, hogy
meggyógyítsák. Korához képest érett volt a gondolkodása, s mivel az anyja lelkét örökölte, hajlamos
volt mindenben a szépet és a jót látni. Egészen addig a napig. Emlékszem, leguggoltam elé, mélyen a
szemébe néztem és elmondtam neki az igazat. Azóta se tudom, jól tettem-e vagy sem. Ami biztos,
hogy nem szabadott volna ilyen drasztikus eszközökhöz folyamodnom, mely végül aztán kihatott
egész  életszemléletére  és  kiváltotta  az  emberiséggel  szembeni  undorát  és  gyűlöletét.  Mikor
tudomására hoztam, hogy az emberek mindenkivel így bánnak, aki csak kicsit is különbözik tőlük, és
hogy  az  a  szerencsétlen  torzszülött  nem  fogja  megérni  a  másnapot,  mert  gyógyítás  helyett
tudományos  kísérletekre  fogják  felhasználni,  Erik  egyszerűen  elájult.  Mire  magához  tért,  már
visszavittem az operaházba. Akkor döntötte el, hogy többé nem teszi ki a lábát az épületből, nem
mutatkozik az ott dolgozók előtt, és az arcát senki, többek között én se láthatom soha. Megfogadta,
hogy megöli azt a személyt, aki mégis meglátná az arcát vagy felfedezi a rejtekhelyét. Ha úgy
vesszük, beletörődött sorsába. Tizenegy éves volt, amikor elkezdte felhívni a figyelmemet bizonyos
hibákra, és megoldásokat javasolt a társulattal kapcsolatban. Eleinte nem vettem komolyan, hiszen
mégiscsak egy kisgyerek –  gondoltam.  Ám a nézők száma fokozatosan csökkent,  és  borzalmas
kritikákat kaptunk. Úgy véltem, ennél rosszabb már nem lehet, ezért kikértem Erik véleményét. Nem
szívesen váltam meg senkitől, de akkor négy énekest, két színpadsegédet és a zenekar öt tagját
voltam  kénytelen  meneszteni.  Hirdetést  adtam  fel  a  megüresedett  helyekre,  és  a  jelentkezők
papírjait levittem Eriknek. Ő gyorsan átnézte és percek alatt rábökött a szerinte megfelelő jelöltekre.
Meghallgatásokat  tartottunk,  amiket  ő  a  fal  mögül  hallgatott  végig,  s  utána  döntött.  A  soron
következő előadás még nem volt teltházas, de az azt követő már igen. Eriknek kivételes érzéke volt a
szervezéshez, ahhoz, hogy mindent azonnal átlásson és egységes egésszé formáljon. Ő fogta össze a
társulatot,  mely  egész  addig  kiváló  volt,  amíg  engem el  nem mozdítottak  a  helyemről.  Olyan
apróságokat vett észre, melyek felett én bizonyosan elsiklottam volna. Ő tervezte meg a legtöbb
jelmezt, színpadi kelléket, reklámplakátot. Hozzáférést biztosítottam neki a számlakönyvhöz, minek
következtében  egy  hónap  alatt  lecsökkentette  kiadásainkat  és  megduplázta  bevételünket.  Csak
ámultam és bámultam kivételes tehetségén, hozzáértésén. Tizenöt éves korára nem érte be azzal,
hogy odalentről irányítson. Saját szemével akarta látni és ellenőrizni munkája gyümölcsét. Akkorra
már régóta álarcot viselt; ha száz különböző nem volt neki, akkor egy sem. Az elsőt még én hoztam
el neki a kelléktárból, a többit ő maga készítette. Ruhákat, inget, felöltőt, nadrágot, cipőt és csizmát
saját tervei alapján én készíttettem neki. De előfordult, hogy néhány holmit egyszerűen elemelt az
operaház kosztümtárából.  Kissé talán divatjamúlt öltözékeket viselt,  de nem szóltam bele,  mert
láttam, hogy örömét leli bennük. Nappal – kerülve a feltűnést – talpig feketében lopakodott fel az
épület felső szintjeire, és hol a színpad mögül, hol a zsinórpadlásról vagy az egyik páholyból nézte
meg, hogyan haladnak a próbák. Megdöbbentett rendkívüli gyorsasága, ereje és az a tény, hogy úgy
mozgott akár a macskák. Az egyik pillanatban még ott volt valahol, a másikban egyszerűen kámforrá
vált.  A  magasságtól  való  félelmet  nem ismerte.  Úgy  mászkált  az  ingatag  köteleken,  rudakon,
pilléreken, mint a legügyesebb akrobata. Ennek ellenére többen látni vélték. Talán a magassága
miatt, mivel tizenhat esztendősen már akkora volt, mint én. És hát a Carriere-ek nem az alacsony
termetükről híresek. Elmondtam neki és figyelmeztettem, hogy jobban kellene vigyáznia, de addigra
hozzá is eljutottak a fantomról szóló történetek. Erik azonban ezt kifejezetten élvezte és nyomban
birtokba is vette az „Operaház Fantomja” címet. Ekkor kezdődtek első csínytevései: eltűntek dolgok



a társulat öltözőiből, majd a legváratlanabb helyekről kerültek elő. A végén már odáig jutottunk,
hogy a legkisebb – nem általa elkövetett – tettért is őt tartották felelősnek. Iszonyúan féltem, hogy
egyszer túllépi a határt és leleplezik, ám szerencsére megszokott óvatossága végig megmaradt.
Legbelül tudtam, szüksége van az ilyen játékokra. Az elméje megszégyenítette volna a föld bármely
géniuszát, de akárhonnan is nézzük, Erik még gyerek volt. Sosem volt játszópajtása, rajtam kívül
persze. Így az operaház lett a játszótere. Huszonéves korára úgy nézett ki, mint egy Adonisz. Magas
volt, karcsú és izmos; tengerkék, igéző szemekkel, szépen ívelt ajkakkal, határozott állal és csillogó,
dús vörösesszőke hajjal. Ha az arca nem olyan amilyen, a nők minden bizonnyal boldogan vetik
magukat erős karjai közé. Hogy ő maga tudatában van-e ennek, még előttem is rejtély. Minden
kamasz fiúnál eljön az idő, amikor a másik nem felé kezd tekintgetni. Nos, ez nála nem következett
be,  vagy  ha  mégis,  akkor  nagyon  mélyen  titkolhatta.  Tömérdek  szép  hölgy  dolgozott  és  járt
rendszeresen  az  operába,  de  ő  keresztülnézett  valamennyin.  Az  egyetlen,  aki  iránt  valaha  is
érdeklődést  mutatott,  az  ön  által  is  ismert  szoprán,  mademoiselle  Christine  Daeé,  aki  mind
küllemben, mind hangszínben megdöbbentően emlékeztet Belladovára. Christine egyszerű, szegény
lányként jött Párizsba. Philippe de Chagny gróf egy falusi vásáron hallotta énekelni és elküldte
hozzám meghallgatásra. Csakhogy engem addigra már elbocsájtottak. Mint tudjuk, az új igazgató
feleségének öltöztetője, Joseph Buquet épp akkor tűnt el nyomtalanul, ezért Christine megkapta ezt
az állást. Miután nem volt hová mennie, a színházban lakott a régi kelléktárban. Egy éjjel, amikor az
operaház már üres volt, kimerészkedett a színpadra, és Erik meghallotta, ahogy énekelt. Innentől
kezdve egyik esemény hozta magával a másikat. Erik előttem is titkolózóvá vált, így már csak akkor
rakhattam össze saját elméletem részleteit,  mikor hallottam Christine-t  a Bistroban énekelni.  A
technikája  Belladova  és  Erik  módszerének  keveréke  volt.  Nyilvánvalóvá  vált  előttem,  ki  az
énektanára! Mondhatnám, hogy onnantól kezdve kicsúszott a kezemből az irányítás, de hát sosem
volt benne. A fiam reménytelenül szerelmes lett tanítványába. Mikor Christine debütált volna a
Faustban és Carlotta olyan italt itatott vele, amitől elment a hangja, Erik irtózatos haragra gerjedt és
elvágta a nagy kristálycsillár tartókötelét, így a csillár a nézőkre zuhant.


