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A férfi a naptárra pillantott. Ha nem akarja, akkor is szemébe ötlik a nagybetűs felirat: 1940. április 21. „Ez van ma”, villant az 
agyába, aztán elfordult. Az ablakon át csodaszép fehér házakat látott, itt-ott egymás fölé magasodtak. Lisszabon fölött ragyogott 
az ég, olyan csodás volt minden, akárha nyár lenne.

De Harryt most nem igazán érdekelte a látvány. Pedig máskor szívesen álldogált a felmagasodó parkok kőfalainál, nézte az 
alatta hosszan elnyúló kerteket, villákat és természetesen távolabb a tengert is. A huszonéves, magas, vállas fiatalember bejárta 
már a kikötőt, a déli és északi negyedeket. Úgy érezte, eleget tett a Főnök utasításainak, az elmúlt pár nap alatt megismerte a 
várost annyira, hogy nem érhette nagyobb meglepetés. Még szinte hallotta a férfi hangját, aki indulása előtt egy spanyolországi 
titkos lakásban – amit a brit kémszolgálat különleges egységének tartottak fent csak ennyit mondott búcsúzóul:

– Vigyázzon a kialakított képre, és ne vigye túlzásba a dolgot. Ne feledje, kinek adja ki magát, és azt a szerepet a lehető leghi-
telesebben játssza el. Ennyi az egész.

„Ennyi az egész...?” Harry keserűen elmosolyodott. Nem, ennél sokkal többről van szó. Egyszerű kereskedelmi ügynök hát 
most, akit angliai cége Lisszabonba küldött eladni néhány fontos árucikket. Mióta Londonban a titkosszolgálat központjában 
rájöttek, hogy mi folyik Lisszabonban, nincs egy perc nyugtuk sem. Meg is lehet őket érteni – ez az ügy elrontott mindent, amit 
eddig elértek a brit politikusok Európának ebben a felében. De hát ez nem tartozott rá. Csak annyi, ami az ő életét is érintette. 
Tehát most itt kell akcióba lépnie.

Harry lassan átment a másik szobába. Az ablakot csaknem átlátszó fehér függöny takarta, előtte kényelmes szék, oldalt asztal 
telefonnal. Az asztalon kendő alatt szendvicsek, palackban ital, poharak... Mostanában ideje nagyobb részét itt töltötte, ebben a 
székben, erről az asztalról evett, és olykor bizony itt szunyókált is. Nem volt váltása, még nem. De hamarosan, talán még ma meg-
változik ez is. Hiszen legutolsó jelentésében eléggé riasztotta a Főnököt. Akiről persze ismét nem lehet tudni, hol van. Éppen úgy 
lehet Londonban, mint Afrikában, vagy valahol a frontvonalak közelében. A frontvonalak... amelyek még az ősszel „befagytak”, 
és azóta szünetelnek a harcok a nyugati fronton.

Kihúzta a széket az asztal alól, visszatette az ablakhoz, leült. Már úgy érezte, oly sok napja nézi a világnak azt és mindig 
ugyanazt a kis darabját, hogy ha behunyja a szemét, is látja pontosan a fehér házat a barna ajtóval, a csukott fa ablaktáblákkal. 
A ház lakatlannak tetszett, de Harry nem véletlenül bérelt szobát éppen itt. Innen pontosan a kapura látott, és a Főnök emberei 
előzőleg meggyőződtek róla, hogy a szemben lévő kis épületnek nincs másik kijárata.

Hetedik napja ült ebben a lakásban, ennél az ablaknál. Nézte a barna ajtót ott szemben. A hét nap alatt egyetlenegyszer sem 
fordult elő, hogy bárki is be- vagy kilépett volna azon az ajtón. Még csak a lépteit sem lassította le ott egy járókelő – mert Harry 
figyelő szemét ez sem kerülte volna el. A fehér kis ház némán állta a csodálatosan erős tavaszi napfény ostromát. De mindez nem 
vette el a férfi kedvét. Tudta, egyszer csak megjelenik ott valaki.

Várt, mint pók a hálója közepén.

– Nem tetszik ez nekem – mondta a kis köpcös ember. Elnyomta szivarját, és az ablakhoz állt. Látta a Temzét, a szürke víz 
szürke égbolt alatt folyt. Néhány uszályt rakodtak a szemközti parton. Ha jobban kihajol, igencsak messze megláthatja a To-
wer-hidat is. De nem hajolt ki, hűvös lehetett odakünn. Az április itt még igencsak nyirkos.

– Nekem sem, uram, de ez az egyetlen, amit tehetünk – mondta a Főnök. Jó negyvenes volt, kopaszodó, merész tekintetében 
némi cinikus magabiztosság. De ez mit sem vont le az értékéből, tudta felettese, a köpcös is: Ezt az embert a szakma egyik kivá-
lóságának tartják. Talán igaza van, hogy annyira titkolózik még... a sajátjai előtt is?

– De hát ez nevetséges! – tört ki a másik. Háttal állt az ablaknak és a padlót bámulta, ujjain sorolva az érveket: – Hiszen semmit 
sem tudunk a német-olasz szuperkémről...! Még azt sem, hogyan néz ki! A neve... az persze nem érdekes, minden héten változ-
tathatja. Egy hetedrangú ügynökünk szerzett egy értesülést, amiből persze semmi sem biztos... Hogy egy lisszaboni utca egyik 
házában van egy ember, aki esetleg tudhat valamit az egyik legerősebb ellenfelünkről... És önnek ennyi elég?

– Nem elég, de az embereim majd megtudnak többet. Azt is sejtjük, hogy a dolog kapcsolatban állhat a német tengeralattjárók 
tájékoztató rendszerével. Hogy az nemcsak Franciaországot figyelteti, de a portugál és spanyol kikötőket is. A németek Berlinben 
adják ki a parancsokat, de a híreket Lisszabonban és másutt szerzik be arról, hogy a szövetségeseknek mikor milyen hajói mit 
rakodnak, merre haladnak... Ha meg akarjuk menteni a hajóinkat, le kell csapnunk erre a lisszaboni kémközpontra.

– Ahhoz képest, hogy csak egy címet tudunk, azt is bizonytalan forrásból...

– A legjobb embereimet küldtem oda. Először az egyiket, aztán majd a többieket is – felelte a Főnök óvatosan. Ez az óvatosság 
amúgy is alapvető jellemvonása lehetett annak ellenére, hogy néha – tudta a köpcös – a legvadabb ötleteket sem félt megvalósí-
tani, kockázatos akciókba kezdeni.
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– Maga annyira tart a sorainkba szivárgott ellenségtől, hogy még a belső vezetésnek sem árulta el, kik az emberek – a köpcös 
ezt érezhető szemrehányással közölte. A Főnök hallgatott. Sejtette, felettese maga fejezi be a mondatot, és nem is tévedett. – Csak 
az eredmények igazolják, ezt el kell ismernem. Míg olykor a többi csoportban le-lebuknak emberek, addig önnél ilyen nem fordul 
elő, még akkor sem, ha ügynökeit Németországba küldi. Ami már önmagában is nagyon veszélyes. Nos, az ön embereit még 
egy esetleges belső áruló sem buktathatja le, hiszen ön az egyetlen, aki tudja, kik ők... Gondolt rá, hogy mi lesz, ha önnel valami 
történik?

– Gondoltam – bólintott a Főnök hűvösen. – Egy köztiszteletben álló ember páncélszekrényében van a nevük. Ha velem... 
mint mondotta az imént... valami történne, az az ember elhozza a lezárt borítékot a Szolgálat legfőbb vezetőjének.

Vagyis nem neki – a köpcös megkönnyebbülten fellélegzett. Szóval erre is gondolt, rendben van. Még csak az hiányzik, hogy 
ilyen bajai legyenek. Enélkül is van elég. Tulajdonképpen jó is, hogy ez a férfi nem terheli meg az ügyeivel. Neki elég megadni a 
célt, aztán minden mást ő maga intéz el. Ilyen szempontból ideális csoportfőnök. Ha mindegyik így dolgozna...

– Nos, rendben van. Csinálják csak tovább. De egy héten belül mutasson fel valami eredményt! – emelte ujját figyelmeztetően 
a magasba. A Főnök csak bólintott, majd mozdulatlan arccal hagyta el a dolgozószobát. Gondolatait megtartotta magának – aho-
gyan máskor is.

– Megőrült, Schulz...?

– Jó estét, uram. Legyen szabad emlékeztetnem arra, amit ön mondott, amikor átvette hivatalát...

– No de mégis! Találkozóra hív egy ilyen... lebujba! Fuj, micsoda hely ez...?!

– Egy nagyon szokványos berlini mulató, uram. Mondhatni, kabaré is egyben. Az éjszakai élet egyik harmadrangú fellegvára.

– Minek csinálta ezt?

– Már az előbb el akartam mondani. Ön említette annak idején, amikor átvette a hivatal vezetését, hogy a jövőben nem szok-
ványos módszereket kell alkalmaznunk. Például ami az elővigyázatosságot illeti... Uram, hát ez már éppen az, amire ön figyel-
meztetett bennünket. Én még egyszer sem mondtam ki az ön nevét...

– Hm... lehet, igaza van. Ahogy látom, senki sem törődik velünk. Még szerencse, hogy ilyen kopott ruhát vettem fel...

– Kishivatalnoknak látszunk, uram, és így a jó. Ön is tudja: előfordulhat, hogy odabent a hivatalban ellenséges ügynökök is 
vannak, vagy más módon szereznek tudomást a tevékenységünk egyes fontos részleteiről...

– Ne olyan körülményesen, Schulz... No tessék, megint kimondtam a nevét. De hát csak nem fogom itt és most „A-015”-ös 
ügynöknek hívni, nem igaz?

– Tökéletesen, uram... Jön a pincér... Khm, két sört kérek... Elment, hát folytassuk. Uram, észrevettem, hogy mostanában 
néhány dolog kiszivárgott tőlünk.

– Szóljak a belső elhárításnak?

– Az úgyis megtesz mindent, anélkül, hogy külön szólnánk neki. A 6-os csoport is igyekszik. De most nagyon fontos ez a 
lisszaboni dolog...

– Csendesebben!

– Jó, akkor majd azt mondom, lipcsei ügy... Eddig oly lassan csordogáltak az információk, mintha valaki szántszándékkal 
visszatartotta volna őket. Most meg egyszerre annyi jön...! Naponta öt-hat hír is érkezik. És mind hiteles, bár természetesen va-
lamennyit ellenőrizzük.

– Ennek örülnie kell, Schu... khm, igen.

– Örülök is, de van egy apró baj. Minket főleg az érdekelne, milyen a francia haditengerészet forgalma a portugál partok 
előtt, no és hová tűnt néhány francia tengeralattjáró...? Felmerül a gyanú, hogy némelyik észak-afrikai francia kikötőben rejtőzik. 
Onnan azonban nem kapunk erről szóló híreket. A lisszaboni ügynökség teljes erővel szállítja az információkat minden... érti, 
uram minden, és ez a baj... szövetséges hajóról, amely csak megfordul ezen a tájon. Ez óhatatlanul zavart okoz a rendszerünkben, nincs 
elég emberünk a hírek kellő értékelésére, csoportosítására. Rá kellene vennünk a lisszaboniakat adjanak kevesebb ám... hogy is 
mondjam csak... célirányosabb információt!

– Nem rossz, nem rossz... Vigyázat, itt a pincér... Köszönjük, tegye csak le.
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– Elment. Tehát egyetért velem, uram? Többre mennénk, ha konkrétabb híreket tudnánk szállítani az admirálisnak.

– Canaris... kimondtam a nevét, de talán senki sem hallotta meg... szóval az admirális úr amúgy is szívén viseli a tengeri 
természetű ügyeket. Ha az ő révén sok ilyen adatot tudunk szolgáltatni a Kriegsmarine számára, a jutalmunk nem marad el. Mit 
gondol, mit kellene tennünk? Hogyan oldjuk meg a problémát?

– Valakinek Lisszabonba kéne utaznia, uram. Az ilyesmit nem lehet táviratilag elintézni, még akkor sem, ha rejtjelesen küldjük 
el a portugáliai rezidensnek. Nem lehet tudni, kinek a kezébe kerül az üzenet...?

– Világos minden. Szóval maga szeretne kirándulni Lisszabonba?

– Nem kötelező engem küldeni, uram. Megtisztelne, ha ön... ha ön tenné meg ezt.

– Maga is tudja, hogy nem mozdulhatok ki Berlinből ezekben a hetekben. Küszöbön áll a tavaszi hadjárat megindítása, nekem 
különben is Franciaország a szakterületem... Míg maga az Ibéria-félszigetet vállalta. Nos, azt hiszem, értem a dolgot, és holnap a 
felettesek elé terjesztem. Minden bizonnyal elmehet pár napra Lisszabonba... És most igyuk ki ezt a sört, mielőtt megmelegszik! 
Prosit!

– Prosit!

Lassan szürkült el az ég a város fölött. Harry fáradtan dőlt hátra a széken. A függöny csak kívülről nézett ki áthatolhatatlannak, 
sűrűnek – a kis lyukakon jól látta az utcát. Már ismert mindenkit, aki több-kevesebb rendszerességgel megjelent arrafelé. A kol-
dust, aki hetente kétszer csöngetett be minden házba, és nem is annyira pénzre, mint inkább ételmaradékokra specializálta magát. 
Az ügynököket, akik napközben a háziasszonyokat próbálták meg rábeszélni vegyenek árujukból. Az utcaseprőket, a postást...

Csak a szemközti ház barna ajtaja maradt csukva, akárhányszor kopogtatott rajta koldus és vigéc oda. A postás sem hozott 
levelet. Kihaltnak látszott a fehér falú ház, és Harry az utolsó két napban már hajlamos volt azt hinni, hogy a Főnök téves infor-
mációt kapott. Ami végül is nem szégyen, nem ő tehet róla. A szerte Európában – és nemcsak ott – zajló hatalmas és rendkívül bo-
nyolult kémjátszmákban számtalanszor előfordulnak tévedések, sokszor pedig az ellenfelek szándékosan hamis híreket juttatnak 
el egymáshoz. Nem ritkák a kettős ügynökök sem, akikben valamelyik oldalon – nemritkán mindkettőn! – feltétlenül megbíznak. 
Számos módon keletkezhet hát hamis értesülés...

Ez járt a fejében akkor hét óra után pár perccel is, amikor történt valami. A nyolcadik napi várakozás után a férfi felvillanyozva 
közeledett az ablakhoz, de... vissza is húzódott gyorsan. A fehér ház előtt egy taxi állt meg, utasa fiatal nő volt. Kiszállt és körül-
nézett. Tekintete egy másodpercig pihent csak Harry ablakán, és a férfi mozdulatlanná merevedett. Nem is látta jól a jövevény 
arcát, a félhomány már uralta a várost. Az érkező alighanem megszemlélte a többi szemközti ablakot és házat is. A taxi lassan 
távolodott, míg a nő elővette kulcsát. Harry uralkodott magán, megnézte a taxi számát, fel is írta az előkészített jegyzetfüzetbe. 
Abba, amelyik nyolc napja hevert az asztalkán kinyitva, rajta keresztben a ceruzával...

A fiatal nő bement a házba. A taxi eltűnt. Harry most nagyon figyelt. De semmi sem történt. A ház ablakvédő deszkaspalettáit 
senki sem nyitotta ki, a ház továbbra is lakatlannak látszott. Harry felkészült. Múltak az órák. Beállt az éjszaka, nem mert távo-
lodni az ablaktól. Ilyenkor nagyon hiányzott egy váltótárs. Talán hamarosan az is lesz. A húga vagy Roy...? A Főnöktől függ. Az 
sincs kizárva, hogy ideküldi mindkettőt. A szerelmespár együtt sokra képes, ezt már tudták mindnyájan.

Végre este tizenegykor egy másik taxi állt meg a ház előtt. Volt egy utasa, aki nem szállt ki. Nyilván megkérte a sofőrt, ko-
pogjon be, a lassú mozgású, kék nadrágos, fehér inges férfi lassan ballagott oda, és megverte az ajtót. Kezében a papír és ceruza, 
felírta ennek a számát is. A fiatal nő sebesen siklott ki az ajtón, bezárta maga után, és a járműbe ült. A sofőr indított. Harry felírta 
a rendszámot, aztán arra gondolt: most már végre van mit nyomoznia. És az sem ártana, ha szerezne magának egy autót. Még 
nagy szüksége lehet rá ebben a városban, ahol köztudottan most valósággal nyüzsögnek a legkülönfélébb ügynökök és kémek. 
Ő aztán igazán tudta...!

– Mindent elintézett? – kérdezte a taxiban várakozó férfi. Volt annyira profi, hogy nem jött volna saját vagy bérelt autóval. 
Annak rendszáma könnyen elárulhatja a tulajdonost.

– Igen. Azt hiszem, megtaláltam, amit kerestünk – mondta a fiatal nő, aki abból a házból jött ki egy perccel korábban.

Harrynak nem kevés fáradtságába került megtalálnia a két taxist. Arra, aki a hölgyet hozta, csak hajnalban akadt rá, miután te-
lefonon kikérdezte a központi ügyeletest. Azt füllentette neki, hogy ezzel a kocsival utazott, és benne hagyott egy külföldi újságot, 
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amely nehezen szerezhető be Lisszabonban, neki pedig okvetlenül szüksége van rá. A taxist az útmutatás során a főpályaudvar 
előtt találta meg. Némi borravaló ellenében megtudta tőle: a fiatal hölgyet itt vette fel este hét óra előtt nem sokkal. Kicsit csodál-
kozott, mondta a fiatal sofőr, hogy nem volt nála bőrönd, pedig úgy jött ki a főbejáraton, mint aki most érkezett. Az összes többi 
utasnál volt poggyász, csak nála nem. „Ravasz”, gondolta Harry. És már biztos volt benne, hogy emberére akadt. Vagy maga a 
nő, vagy akik kitanították, hogyan viselkedjen – profik. Tudták, ekkora tömegben nem tűnhet fel. Igaz... a taxisnak kissé feltűnt a 
poggyász hiánya, de ennyi volt és semmi több. A taxis is elfelejtette volna másnapra.

Harry viszont nem felejtett. A másik taxis előkerítése nehezebb feladatnak bizonyult. Csak délelőtt sikerült a nyomára jutnia. 
Először azt mondták, az is a főpályaudvar körül szokott állni, aztán azt hallotta a szolgálatba lépő nappali telefonügyeletestől, 
hogy az illető inkább a kikötő II-es kapujánál vadászik utasokra előszeretettel. Végre delet kongattak a Szent János templomban, 
amikor Harry rátalált az illetőre. Mint kiderült, délelőtt otthon pihent, és csak, most jött ki ismét az utcára.

Harry jól beszélt spanyolul – annak idején diplomata szülei Madridban is állomásoztak, mikor ő meg Kate, a húga, gyerekek 
voltak – de portugálul már nehezebben értette meg magát. Mégis, minden nyelvi akadályt legyőzött az a nagy címletű papírpénz, 
amit felmutatott, csábítóan. Beült a pasas mellé, nehogy valaki kihallgassa a beszélgetésüket.

– Senor, az a férfi háromnegyed tizenegykor lépett a kocsimhoz a kikötő előtt. Beült, és csak a címet mondta. Azt hiszem,
külföldi volt. Én nem kérdeztem tőle semmit, ő sem szólt. Csak amikor a ház elé értünk, félig mondta, félig mutatta, hogy kopog-
tassak be. Amikor kijött a fiatal hölgy, csak pár szót váltottak...

– Milyen nyelven?

– Talán franciául, azt hiszem.

– És hová vitte őket?

– A Szent János-templom melletti kis utcában van egy taxiállomás, oda álltunk be a kocsik közé. Az úr fizetett, kiszálltak,
elindultak előre. Láttam, hogy csak az első kocsiig mennek, abba szálltak. Még csodálkoztam is: ha eddig taxival jöttek és ezután 
is azzal mentek, miért nem voltam jó nekik...? Mehettek volna tovább az én kocsimon!

Harry nem világosította fel arról, hogy a kémek világában ez egy ősrégi és szinte naponta alkalmazott trükk. Akik rosszban 
sántikálnak vagy félnek a követőktől, az utánuk való nyomozástól, gyakran cserélnek taxit. A fogást maga is alkalmazta nemegy-
szer. Most már biztos volt benne, hogy jó nyomon jár. A furcsa párosnak volt titkolnivalója, ha ilyen módszerekhez folyamodott.

– Nem látta, melyik volt az a kollégája, aki tovább vitte őket?

– Miért kérdi, talán rendőr? – kérdezte a taxis, barna arcán csalafinta kifejezés jelent meg, hunyorgott. Harry tudta a dolgát:
újabb bankjegyet vett elő. Erre megeredt a taxis nyelve:

– Jól ismerem a kollégát. Az öreg Manoel... Minden délután ott várakozik, mert a közelben van a lakása. Odaviszem, senor –
nagylelkűen nem számította fel az utat, le sem csapta a régimódi szögletes órát. Percek alatt ott voltak, és az öreg Manoel valóban 
ott támasztotta kocsija oldalát. Az „O Globo”-t olvasta szivarozva.

Újabb bankjegy cserélt gazdát, és Harry egy perc múlva tudta: az ismeretlen éjszakai utasokat Manoel a déli negyed egyik kis 
hangulatos utcáján tette ki. Előkapta térképét és a sofőr vaskos ujjával rá is bökött az Emiliano utcára. Harry megköszönte az 
információt, és egy kis tervezgetés után egy másik téren leintett egy taxit. Egyelőre nem akarta, hogy Manoel vagy az előző kettő 
taxis bármelyike is tudja hová megy. Előbb céltalanul fel-alá furikázott, hogy lássa, nem követik-e, majd bemondta az Emiliano 
utcával... párhuzamos másikat. Ott szállt ki, és megvárta, míg a taxi elhajt messzire. Csak utána keresett egy keresztutcát, és 
átment tulajdonképpeni úticéljához.

Az utcában kisebb villák álltak. Tehetősebb hivatalnokok negyedének látszott a környék, a Manoel említette 19-es szám alatt 
is egy vadszőlővel befuttatott földszintes ház állt, láthatóan legalább ötven évvel korábban épült. Kis kert néhány délszaki, erre-
felé nagyon is otthonos növénnyel, pázsit, és zárt ablaktáblák mögött... Mi lehet mögöttük? A férfi nem bámészkodott feltűnően. 
Látott a közelben egy kis kávézót, betért oda.


