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MISS KING

Ashendent, az írót, külföldön érte a háború kitörése, és csak szeptember elején sikerült visszajutnia Angliába. Röviddel hazaérkezése után történetesen egy estélyre volt hivatalos, és ott bemutatták egy középkorú ezredesnek, akinek a nevét azonban nem értette. Egy darabig társalogtak. Ashenden már épp indulóban volt, amikor az ezredes odalépett hozzá, és megkérdezte:
– Mondja, kérem, eljönne hozzám valamikor? Szívesen elbeszélgetnék magával.
– Örömmel – felelte Ashenden. – Amikor csak óhajtja.
– Holnap tizenegykor megfelel?
– Igen.
– Felírom a címemet. Van magánál egy névjegy?
Ashenden átnyújtotta névjegyét, az ezredes pedig ceruzával ráfirkantott egy utcanevet és egy házszámot. Ashenden másnap délelőtt a megbeszélt időben gyalogszerrel tartott célja felé. Meglehetősen közönséges vöröstégla házak utcájában lelte magát, Londonnak egy olyan részében, amely valaha divatos volt, de most már nem sokra becsülné az, aki jó környéken keres lakást. A házon, amelybe az ezredes Ashendent meghívta, tábla tudatta, hogy eladó, a zsaluk csukva, sehol semmi jele, hogy laknának benne. Amikor becsengetett, az ajtót oly hirtelen nyitotta ki egy altiszt, hogy Ashenden hátrahőkölt. Az altiszt meg sem kérdezte, mi járatban van; egyenesen bevezette egy hátsó, hosszú szobába – valaha ebédlő lehetett, rikító tapétája élesen elütött a szoba gyér és kopott irodabútorzatától. Mintha végrehajtók szállták volna meg a szobát, gondolta Ashenden. Az ezredes, akit, mint Ashenden később megtudta, a titkosszolgálatnál R. néven ismertek, látogatója érkeztére felállt, és kezet nyújtott. Jó középmagas, szikár férfi volt, fakósárga arcát mély ráncok barázdálták, őszes haja ritkult; kis kefebajuszt viselt. Legfeltűnőbb jellegzetessége igen közel ülő kék szeme volt. Egy hajszál híján kancsalított. Kemény és kegyetlen szempár volt ez, és roppant gyanakvó; tekintete ravasz és kitérő. Ezt az embert se megszeretni nem lehet első látásra, sem bizalmat érezni iránta. Modora nyájas volt és szívélyes.
Kérdésekkel árasztotta el Ashendent, majd minden köntörfalazás nélkül kijelentette: látogatójának különleges adottságai vannak ahhoz, hogy belépjen a titkosszolgálatba. Ashenden számos európai nyelven tudott, mestersége pedig remekül megfelelt álcázásnak; azzal az ürüggyel, hogy könyvet ír, feltűnés nélkül ellátogathatott bármelyik semleges országba.
– Szerintem bőségesen szert tehetne olyan anyagra is – mondta R., miközben erről a témáról beszélgettek –, amit felhasználhatna a munkájában.
– Nem lenne rossz – válaszolta Ashenden.
– Elmesélek egy esetet, ami a minap történt, és az utolsó szóig színigaz. Már akkor is gondoltam, hogy fenemód jó elbeszélést lehetne kanyarítani belőle. Az egyik francia miniszter lement Nizzába, hogy kikúrálja a meghűlését. Fontos okmányokat vitt magával egy aktatáskában. Felettébb fontos okmányokat. Nos, megérkezett, és egy-két nap múlva egy táncos szórakozóhelyen felcsípett egy szőke hölgyikét. Ugyancsak összemelegedtek. Summa summárum: felvitte a szállodájába – ami nagy meggondolatlanság volt –, és reggel arra ébredt, hogy a hölgyike is eltűnt, meg az aktatáska is. Este megittak két-három pohárral a szobában, és a miniszter úgy véli, a nő egy óvatlan pillanatban altatót csempészett az italába.
R. elhallgatott. Közel ülő szeme Ashendenre villant.
– Valóságos dráma, mi?
– Mostanában történt a dolog?
– Két hete.
– Képtelenség! – kiáltott fel Ashenden. – Hatvan éve játsszuk ezt az esetet a színházban! Ezer regényben megírtuk! Azt akarja mondani, hogy az élet csak most ért utol bennünket?!
R. egy kissé elszontyolodott.
– Ha minden kötél szakad, pontos nevekkel és dátumokkal szolgálhatok. A Szövetségeseknek nem csekély fejfájást okozott a táskában lapuló okmányok elvesztése.
– Nos, uram, ha a titkosszolgálat ennél különbre nem képes – sóhajtott Ashenden –, a regényíró aligha meríthet belőle ihletet. Ezt a történetet már igazán nem használhatjuk.
Hamarosan megegyeztek mindenben, és mire Ashenden felcihelődött, pontosan megjegyezte a kapott utasításokat. Másnap indul Genfbe. Búcsúzóul R. így szólt – amúgy félvállról, s éppen ezért vésődtek szavai mélyen Ashenden agyába :
– Egy dolgot mindenesetre tudomásul kell vennie, mielőtt elvállalja ezt a munkát. Ne feledje: ha jól végzi a dolgát, ne várjon köszönetet, ha bajba kerül, ne várjon segítséget. Megfelel?
– Tökéletesen.
– Nos, akkor jó éjszakát.


Ashenden visszafelé tartott, Genfbe. Viharos éjszaka volt, hideg szél fújt a hegyek felől, de a zömök kis gőzhajó rendíthetetlenül pöfögött a tó tajtékos vizén. A szakadó zápor, vagyis immár jeges eső dühödten ostorozta a fedélzetet, mint a zsémbes feleség, aki nem hagyná békén az urát. Ashenden Franciaországban járt; megírta és elküldte legfrissebb jelentését. Néhány napja, délután öt óra tájban, egy indiai megbízottja kereste fel szállodai szobájában. Szerencséje volt, hogy ott találta Ashendent, ugyanis nem jelentkezett be előre. A megbízottnak az volt az utasítása, hogy csak halaszthatatlanul sürgős esetben mehet el a szállodába. Tudatta Ashendennel, hogy egy bengáli, aki a németek szolgálatában áll, megérkezett Berlinből; egy nagy fekete utazóládát hozott magával, amely az angol kormány érdeklődésére bízvást számot tartható okmányokat tartalmaz. A Központi Hatalmak az idő tájt minden igyekezetükkel forrongást akartak kelteni Indiában, hogy Nagy-Britannia kénytelen legyen csapatokat tartani az országban, sőt esetleg Franciaországból irányítson oda erősítést. A bengálit valamilyen váddal sikerült Bernben letartóztatni, csakhogy a fekete utazóládának nyoma veszett. Ashenden megbízottja vakmerő és agyafúrt fickó volt, és nagyban frekventálta azoknak a honfitársainak a társaságát, akik nem viselik a szívükön Nagy-Britannia érdekeit. Sikerült megtudnia, hogy a bengáli, mielőtt Bernbe utazott volna, a biztonság kedvéért a zürichi pályaudvar ruhatárában hagyta az utazóládát, most pedig, hogy börtönben várja ügye tárgyalását, sehogy sem sikerült kijuttatnia cinkosainak a láda kiváltására jogosító ruhatári jegyet. A német hírszerzés létfontosságúnak tartja, hogy haladéktalanul megszerezze a láda tartalmát, s mivel szabályos és hivatalos módon nem juthatnak hozzá, elhatározták, hogy még aznap éjjel betörnek a pályaudvari ruhatárba, és ellopják a ládát. Merész és elmés terv volt; Ashendent – munkájának nagy része kimondhatatlanul unalmas lévén – valósággal felvillanyozta. Menten felismerte a terv mögött a német titkosszolgálat vakmerő és gátlástalan berni főnökének a kezét. A betörést másnap hajnali két órára tervezik: nincs vesztenivaló idő. Sem távirat, sem telefon útján nem biztonságos összeköttetésbe lépnie a berni angol hírszerző tiszttel, indiai ügynöke nem mehet (már azzal is az életét kockáztatta, hogy felkereste Ashendent, és ha észreveszik, amint kilép a szobájából, könnyen lehetséges, hogy egy szép napon majd a tóból halásszák ki, késsel a hátában). Mit volt mit tenni – neki magának kell elutaznia.
Még épp elérheti a berni vonatot, gondolta Ashenden. Fejébe csapta kalapját, magára rántotta kabátját, és leszaladt a lépcsőn. A szálloda előtt bérkocsiba ugrott. Négy óra múlva már a Hírszerző Osztály irodájának ajtaján csengetett. Név szerint csak egy ember ismerte ott, és Ashenden most őt kereste. Magas, fáradtnak látszó férfi jött elébe – Ashenden még sohasem találkozott vele –, és szótlanul bevezette az irodába. Ashenden beszámolt látogatásának céljáról. A magas férfi az órájára nézett.
– Arról már lekéstünk, hogy magunk kezdjünk valamit. Nem érnénk idejében Zürichbe.
Elgondolkodott.
– A svájci hatóságok tudomására hozzuk a dolgot. Ők majd telefonon intézkednek. Amikor pedig a maga kedves barátai megpróbálkoznak a betörősdivel, kétségtelenül azt fogják tapasztalni, hogy a pályaudvart fegyveresen őrzik. Most pedig okosabb, ha visszamegy Genfbe.
Kezet fogott Ashendennel, azután kikísérte. Ashenden tisztában volt vele, hogy sohasem fogja megtudni, mi történt ezután. Apró fogaskerék csupán a nagy és bonyolult gépezetben, sohasem láthatja meg, hogyan fejeződik be egy teljes akció. Vagy az elindításnál működött közre, vagy menet közben, vagy a vége felé, de ritkán volt módja arról értesülni, mi a következménye a cselekedeteinek. Olyasféle kielégületlenség maradt benne, mint amikor az ember modern regényt olvas, vagyis egy sor összefüggéstelen epizódot, aztán az már az ő dolga, hogy gondolatban folyamatos elbeszéléssé illesztgesse össze,
Ashenden bundát és sálat viselt, mégis csontig átfagyott. A hajó szalonjában kellemes meleg volt és jó világítás, olvashatott volna, de okosabbnak vélte, ha nem oda ül be, nehogy a vonal valamelyik állandó utasának szemet szúrjon, milyen gyakran teszi meg ezt az utat a svájci Genf és a franciaországi Thonon között. Keresett hát a sötét fedélzeten egy többé-kevésbé szélvédett zugot, és keservesen számlálta az órákat, míg Genfbe ér. Nézett-nézett a part felé, de nem látta a város távoli fényeit. A jeges eső havazásra váltott; Ashenden azt sem tudta, hol vannak. A szép időben oly takaros, csinos Genfi-tó – mint holmi mesterséges tavacska egy francia parkban- ezúttal titokzatos és fenyegető volt a hóviharban, akár a tenger. Ashenden szentül eltökélte: mihelyt visszaér a szállodájába, első dolga lesz, hogy begyújtat a nappali szobában, forró fürdőt készít magának, utána pedig kényelmesen, pizsamában, köntösben megvacsorázik a kandalló előtt. Roppant kellemes lesz az estét áldott magányban tölteni, pipaszó mellett, kezében egy könyvvel. Menten könnyebb volt elviselnie az átkelés megpróbáltatásait. Két matróz csörtetett el mellette, leszegett fejjel, hogy arcukba ne csapjon a jeges hó. Egyikük odakurjantott Ashendennek: – Nous arrivons! Megérkeztünk! (francia) – A hajópalánknál elhúzták a hajópallót elzáró rudat, és amikor Ashenden újra felpillantott, a tomboló sötétségen át meglátta a rakpart párásán pislákoló fényeit. Szívderítő látvány. Két-három perc múlva már partra vetették a hajóköteleket, Ashenden pedig csatlakozott az orruk hegyéig bebugyolált utasok kis csoportjához; várták, hogy kiszállhassanak. Rendszeresen tette meg ezt az utat – hetenként egyszer át kellett kelnie a tavon, hogy Franciaországban átadja jelentését, és átvegye utasításait –, de valahányszor ott állt a tömegben a hajópalló tetején, és várta, hogy partra szállhasson, elfogta a remegés. Útlevelében semmi nyoma nem volt annak, hogy Franciaországban járt; a gőzhajó megkerülte a tavat, s közben két helyen kötött ki francia területen, de útvonala Svájcból Svájcba vezetett, úgyhogy Ashenden járhatott akár Veveyben vagy Lausanne-ban is; csakhogy sosem tudta bizonyosan, nem keltette-e fel a titkosrendőrség figyelmét, s ha történetesen követték, és látták, amint partra száll Franciaországban, ugyancsak nehéz lett volna megmagyarázni, miért nincs lebélyegezve az útlevele. Természetesen megvolt az előre kieszelt magyarázata, de maga is tudta, hogy nem valami meggyőző, és ha a svájci hatóságoknak nem sikerülne is rábizonyítaniuk, hogy több, mint egyszerű turista, akkor is két-három napot börtönben tölthetne, ami fölöttébb kényelmetlen, azután ellentmondást nem tűrő modorban a határig kísérnék, ami viszont nem kevésbé megalázó. A svájciak nagyon jól tudták, hogy országuk mindenféle cselszövény színhelye; titkosszolgálati ügynökök, kémek, forradalmárok és agitátorok lepték el a nagyobb városok szállodáit, és a semlegességükre kényes svájciak csírájában fojtottak el minden olyasfajta kezdeményezést, amely összeütközésbe sodorhatta volna őket a hadviselő felek bármelyikével.
Mint rendesen, most is két rendőr állt a rakparton, figyelte a partra szálló utasokat, és Ashenden, aki a tőle telhető legközönyösebb képpel sétált el mellettük, bizony megkönnyebbült, amikor biztonságban maga mögött tudta őket. Körülölelte a sötétség; fürge léptekkel tartott szállodája felé. A zord idő megvető mozdulattal söpörte el az ápolt sétány eleganciáját. Az üzletek mind zárva voltak, és Ashenden útközben csak egy-egy járókelőt látott; bebugyolálva, görnyedten osontak, mintha az Ismeretlen vad haragja elől menekülnének. A fekete, komor éjszakában a civilizáció elszégyellte magát mesterkéltsége miatt, és meglapult az elemi erők előtt. Most már jégeső csapott Ashenden arcába; óvatosan rakta a lábát a vizes, csúszós járdán. A szálloda a tóra nézett. Amikor Ashenden odaért, és egy kisinas kinyitotta előtte az ajtót, olyan szélroham támadt, hogy a portáspultról felröppentek a papírok. Ashendent elvakította a fény. Megállt a pultnál, megkérdezte, van-e levele. Nem kapott semmit. Már épp be akart szállni a liftbe, amikor a portás közölte, hogy két úr vár rá a szobájában.
Ashendennek nem voltak barátai Genfben. – Igazán? – kérdezte nem csekély meglepetéssel. – Kicsodák?
Ügyelt rá, hogy szívélyes jó viszonyba kerüljön a portással; jelentéktelen szolgálatait bőkezű borravalóval jutalmazta. A portás diszkréten elmosolyodott.
– Akár meg is mondhatom. Szerintem a rendőrségről jöttek.
– Mit akarnak? – kérdezte Ashenden.
– Azt nem mondták. Megkérdezték, hol van ön, és én azt válaszoltam, hogy sétálni ment. Azt mondták, megvárják.
– Mióta vannak itt?
– Egy órája.
Ashenden szíve elszorult, de ügyelt, hogy az arca el ne árulja izgatottságát.
– Felmegyek, megnézem őket – mondta. A liftes félreállt, és utat engedett, de Ashenden megrázta a fejét. – Nagyon fázom. Inkább gyalog megyek.
Szeretett volna még egy nyugodt percet, hogy összeszedhesse gondolatait, de ahogy lassan baktatott felfelé a három emeleten, olyan nehéz volt a lába, akár az ólom. Alig lehetett kétsége afelől, miért óhajtja olyan nagyon látni a két rendőr. Hirtelen szörnyű fáradtság fogta el. Úgy érezte, nem tud megbirkózni a rá záporozó kérdésekkel. Ha pedig letartóztatják mint titkos ügynököt, legalább egy éjszakát zárkában kell töltenie. Életében még ennyire nem vágyódott a forró fürdő, a kandalló előtt elköltött kellemes vacsora után. Átfutott az agyán a gondolat, hogy sarkon fordul, és kimegy a szállodából, otthagy csapot-papot; útlevele a zsebében van, a határra induló vonatok menetrendjét betéve tudja: mire a svájci hatóságok rászánják magukat valamire, ő már biztonságban lesz. De azért csak baktatott tovább felfelé. Nem volt ínyére a gondolat, hogy ilyen könnyen sutba vágja a munkáját. Amikor elküldték Genfbe, tisztában volt a kockázattal. El kell végeznie egy bizonyos munkát, és úgy érezte, jobb lesz, ha folytatja, amit elkezdett. Persze nem lenne nagyon kellemes két esztendőt egy svájci börtönben tölteni, de hát az efféle lehetőség – akár a királynak a gyilkosság – szakmai kockázat. Fölért a harmadik emeletre, végigment a folyosón, a szobájáig. Ashendenben, úgy tűnik, volt egy adag frivolitás (szemére is vetették nemegyszer a kritikusai), és ahogy most megállt egy pillanatra az ajtaja előtt, egyszeriben kissé komikusnak tűnt fel ez az egész kutyaszorító. Menten jobb kedvre derült, és eltökélte, hogy nem hagyja magát. Szívből fakadt a mosolya, amikor lenyomta a kilincset, és a szobába lépve szembe találta magát látogatóival.
– Jó estét, uraim – szólalt meg Ashenden. Fényárban úszott a szoba, mert valamennyi lámpa égett, és a kandallóban lobogott a tűz. A levegőben szürke füst terjengett, mivel az idegenek a hosszú várakozás közben jó néhány komisz, olcsó szivart elszívtak. Télikabátjukat, keménykalapjukat le sem vették, mintha csak az imént érkeztek volna; hanem az asztali hamutartóban felgyűlt hamu arról árulkodott, hogy jócskán lehetett idejük megismerkedni környezetükkel. Nagydarab, fekete bajszos, testes, erős férfi volt mind a kettő; Ashendent A Rajna kincsének két óriására, Fafnerre és Fasoltra emlékeztették. Kétség sem férhetett hozzá, hogy a nyomozótestület tagjai: erre vallott ormótlan bakancsuk, az a mód, ahogy a székükben terpeszkedtek, no meg a komor, figyelmes arckifejezésük. Ashenden végigjártatta tekintetét a szobáján. Rendszerető ember lévén nyomban észrevette, hogy ha nincs is éppen rendetlenség, a holmija nem egészen úgy van, ahogyan hagyta. Vélhetőleg átvizsgálták az ingóságait. Ez nem zavarta különösebben, hisz semmiféle kompromittáló iratot nem tartott a szobájában; a titkos kódot kívülről megtanulta, majd megsemmisítette, mielőtt elutazott Angliából; a Németországból érkező mindenkori hírek egy harmadik személy útján jutottak el hozzá, ő pedig haladéktalanul továbbította az illetékeseknek. Nem kellett tehát semmitől félnie házkutatás esetén, de maga a kutatás ténye igazolta gyanúját: valaki feljelentette.
– Miben állhatok a szolgálatukra, uraim? – kérdezte szívélyesen. – Meleg van idebent; nem óhajtják levenni a kabátjukat és a kalapjukat?
Bosszantotta egy kissé, hogy kalapostul ülnek ott.
– Csak egy percre jöttünk – szólt az egyik látogató. – Erre jártunk, és a concierge Portás. (francia) azt mondta, ön mindjárt megjön, úgyhogy azt gondoltuk, megvárjuk.
De a kalapját nem vette le. Ashenden letekerte nyakáról a sálját, és kibújt bundájából.
– Parancsolnak szivart? – kérdezte, és megkínálta mind a két detektívet.
– Elfogadom-mondta az első, Fafner, és kivett egyet, mire a másik, Fasolt is vett magának, de egy szót sem szólt, meg sem köszönte.
A szivarosdoboz felirata sajátos hatással lehetett a modorukra, mert most már mind a ketten letették a kalapjukat.
– Nem lehetett valami kellemes a séta ilyen rossz időben- mondta Fafner, miután leharapta a szivarja végét, és a kandallóba köpte.
Ashendennek egyik alapelve volt (ami az életben éppolyan jól bevált, mint a hírszerzésben), hogy szavai mindig a lehető legnagyobb mértékben megközelítsék az igazságot.
– Ugyan, hová gondol? – válaszolt hát. – Eszemben se volna sétálni, ha rajtam múlna. Kénytelen voltam átmenni Veveybe, meglátogatni egy beteg barátomat, és hajóval jöttem vissza. Mondhatom, cudar idő van a tavon.
– A rendőrségről jöttünk – vetette oda könnyedén Fafner.
Ugyancsak tökkelütött hülyének nézik, ha azt hiszik, hogy erre már rég rá nem jött, gondolta Ashenden; csakhogy az ilyesfajta közlésre ajánlatosabb nem félvállról válaszolni. Ezért csupán ennyit szólt:
– Csakugyan?
– Önnél van az útlevele?
– Igen. Háborús időket élünk; úgy gondolom, okos, ha külföldi lévén mindig magamnál tartom.
– Nagyon okos.
Ashenden átnyújtotta a nyomozónak szép új útlevelét, amely mindössze annyit tudatott róla, hogy három hónapja jött el Londonból, és azóta nem lépett át határt. A nyomozó gondosan végignézte, azután odaadta a kollégájának.
– Úgy látszik, minden rendben van – állapította meg. Ashenden a kandalló előtt állva melegedett, szájában cigarettával. Nem válaszolt. Fürkész tekintettel nézte a detektíveket, de meg volt róla győződve, hogy arckifejezése nyájas nemtörődömségről tanúskodik. Fasolt visszaadta az útlevelet Fafnernek, az pedig elgondolkodva megkocogtatta vaskos mutatóujjával.
– A rendőrfőnök azért küldött minket ide – szólalt meg, és Ashenden érezte, hogy most mind a ketten rászegezik a szemüket –, hogy egy-két dolgot megkérdezzünk öntől.
Ashenden jól tudta, hogy ha az embernek nincs alkalmas mondanivalója, okosabb, ha hallgat; ha pedig valaki olyasmit mond, ami szerinte választ igényel, alkalmasint kissé meghökkentőnek találja, ha a válasz hallgatás. Ashenden várta, hogyan folytatja a detektív. Nem volt benne egészen bizonyos, de úgy érezte, mintha amaz tétovázna.
– Tudomásunk szerint az utóbbi időben sok panasz érkezett, hogy a Kaszinóból éjszaka kitóduló vendégek nagyon nagy zajt csapnak. Szeretnénk tudni, vajon önt személy szerint is zavarta-e a hangoskodás. Mivel a szobája a tóra néz, és a rendbontók az ablaka alatt mennek el, bizonyára meghallotta, ha valóban olyan nagy zajjal vannak.
Ashendennek egy pillanatra a lélegzete is elállt. Micsoda sületlenséget tálal fel neki ez a detektív? (Bumm, bumm, hallotta az üstdobot, amint az óriás bedübörög a színre.) És mi a csudának tudakolgatja tőle a rendőrfőnök, hogy vajon legédesebb álmát nem zavarták-e meg a randalírozó szerencsejátékosok? Ashenden csapdát szimatolt. De mi sem volna nagyobb ostobaság, mint mélységet tulajdonítani a báva felszínnek; számos nagyeszű könyvszemlész sétált már bele ebbe a kelepcébe: Ashenden hitt az emberi állat botorságában, s élete során ez nemegyszer tett neki jó szolgálatot. Átvillant az agyán, hogy a nyomozó egyszerűen azért kérdez ilyesmit tőle, mert egy szikrányi bizonyítéka sincs rá, hogy ő bármiféle törvényellenes dologban sántikál. Nem kétséges: valaki följelentette, ám semmiféle bizonyítékkal nem szolgált, szobájának átkutatása pedig eredménytelen maradt. No de micsoda buta ürügy ez a látogatásra, és minő szegényes fantáziára vall! Ashendennek nyomban háromféle magyarázat is eszébe jutott, amellyel a detektívek indokolhatták volna látogatásukat, és szívből kívánta, bárcsak volna velük annyira jóban, hogy ötleteket adhatna nekik. Mert ez már valósággal sértés az intelligenciájára nézve. Ezek az emberek még annál is ostobábbak, amilyennek gondolta őket; csakhogy Ashendennek titokban mindig is gyöngéje volt az ostobaság, és most váratlan jóindulat támadt a lelkében irántuk. Legszívesebben gyengéden megpaskolta volna őket. Mindamellett teljes komolysággal válaszolt a kérdésre:
– Az igazat megvallva, én nagyon mélyen alszom, bizonyára azért, mert tiszta a szívem, és jó a lelkiismeretem, és semmit sem hallottam.
Arra számított, hogy megjegyzését valami kis mosolyfélével nyugtázzák, de a nyomozók arckifejezése egykedvű maradt. Ashenden nemcsak a brit kormány ügynöke volt, de egy személyben humorista is. Elfojtott egy sóhajt, ünnepélyes ábrázatot öltött, és komolyra fogta a hangját.
– De még ha felébresztettek volna a zajongók, akkor sem jutott volna eszembe, hogy panaszt tegyek. Amikor ennyi a baj, a nyomorúság, a boldogtalanság a világon, igazán helytelennek vélném megzavarni azoknak a mulatságát, akiket azzal áldott meg jó szerencséjük, hogy mulatni tudnak.
– En effet Valóban. (francia) – bólintott a detektív. – Tagadhatatlan azonban, hogy többek nyugalmát megzavarták, és a rendőrfőnök ki akarja vizsgálni az ügyet.
Kollégája, aki mind ez ideig egy szfinxet is megszégyenítő némaságba burkolózott, most végre megszólalt:
– Az útleveléből látom, monsieur, hogy ön író. Korábbi zaklatottságának reakciójaként Ashendent túláradó jó kedély öntötte el.
– Való igaz – válaszolta vidáman. – Keserves megpróbáltatásokkal járó mesterség, de olykor-olykor némi kárpótlást nyújt.
– La gloire A dicsőség. (francia) – mondta udvariasan Fafner.
– Vagy mondjunk netán hírhedtséget? – kockáztatta meg Ashenden.
– És mit csinál ön Genfben?
Annyira kellemes hangnemben szólt a kérdés, hogy Ashenden menten úgy érezte: nem árt, ha résen lesz. Okos ember szemében a nyájas rendőr sokkalta veszedelmesebb, mint az agresszív rendőr.
– Színdarabot írok – felelte.
És az asztalon heverő papírok felé intett. Kézmozdulatát két szempár követte. Egy odavetett pillantás elárulta, hogy a detektívek már megnézték és elbírálták a kéziratát.
– És vajon miért itt ír színdarabot, miért nem a hazájában?
Ashenden ezúttal még az előzőnél is nyájasabb mosolyt vetett látogatóira. Erre a kérdésre már rég felkészült, és örült, hogy elmondhatja a választ. Vajon, tűnődött, hogyan fogadják?...
– Mais, monsieur, De uram. (francia) háború van. Hazámban igen nagy a zűrzavar. Lehetetlenség volna nyugodtan ülni és színdarabot írni.
– Vígjáték lesz vagy tragédia?
– Ó, vígjáték, méghozzá igen könnyű kis komédia – felelte Ashenden. – A művésznek békesség kell és nyugalom. Hogyan is őrizhetné meg az alkotómunkához elengedhetetlenül szükséges szellemi függetlenséget, ha nincs körülötte tökéletes csend? Svájc, óriási szerencséjére, semleges ország. Úgy éreztem, itt, Genfben megtalálom a számomra ideális körülményeket.
Fafner odabiccentett Fasoltnak, de hogy ezzel azt óhajtotta-e érzékeltetni, hogy Ashenden ütődött, avagy épp ellenkezőleg: hogy mélységesen egyetért vele, amiért a zaklatott világból biztonságos menedékbe vágyik – nos, Ashendennek nem állott módjában ezt a kérdést eldönteni. Akárhogyan is: a nyomozó szemmel láthatólag arra a következtetésre jutott, hogy a további beszélgetéstől nem sokat remélhet: elejtett néhány felületes mondatot, majd pár perc múlva felállt, és távozni készült.
Ashenden szívélyesen megrázta látogatói kezét, becsukta a két óriás után az ajtót, aztán megkönnyebbülésében hatalmasat sóhajtott. Megeresztette a fürdővizet; olyan forró fürdőt készített, amilyet csak elbírni remélt, s vetkőzés közben szerencsés menekülésén járatta gondolatait.
Egy előző nap történt eset fokozott éberségre sarkallta. A Hírszerző Osztályon Bernard néven ismert svájci megbízottja néhány napja érkezett meg Németországból, és Ashenden beszélni akart vele. Utasította, hogy egy bizonyos időben menjen el egy bizonyos kávéházba. Mivel még sosem találkoztak, tévedések elkerülése végett Ashenden közvetítő útján tudatta Bernard-ral, mit fog tőle kérdezni, és milyen választ vár. Ebédidőre tette a találkozót; olyankor a kávéházban nincs sok vendég. Amikor Ashenden belépett, mindössze egyetlen olyan korú férfit látott, akiről feltételezhette, hogy Bernard-ral azonos. Egyedül ült egy asztalnál. Ashenden odalépett hozzá, és feltette a kérdést, amelyben megállapodtak. Mihelyt megkapta az egyezményes választ, leült a férfi asztalához, és rendelt magának egy pohár Dubonnet-t. A kém kopottas ruhájú tömzsi emberke volt, golyófején rövidre nyírt szőke haj, kék szemének pillantása tétova, bőre fakó. Nem volt éppenséggel bizalomgerjesztő jelenség, Ashenden azonban tapasztalatból tudta, mennyire nehezen találni önként vállalkozókat németországi küldetésre, nem csodálkozott hát, hogy elődje épp ezt az embert fogadta fel. Bernard svájci német volt, erős akcentussal beszélt franciául. Nyomban a bérét követelte, és Ashenden át is nyújtotta egy borítékban az összeget, svájci frankban. Bernard nagy vonalakban beszámolt németországi tartózkodásáról, és válaszolt Ashenden óvatos kérdéseire. Bernard foglalkozására nézve pincér volt; az egyik Rajna-híd közelében dolgozott egy vendéglőben. Itt módjában állt beszerezni a tőle várt híranyagot. Hihető okát adta, hogy miért kell Svájcba utaznia, és várhatóan a visszautazásnál sem lesz semmi nehézsége a határátkelésnél. Ashenden meg volt elégedve a magatartásával, és ezt nem is titkolta; ellátta utasításokkal, és be akarta fejezni a beszélgetést.
– Helyes – bólintott Bernard. – De mielőtt visszamennék Németországba, kétezer frankra van szükségem.
– Úgy?
– Igen, méghozzá most, mielőtt maga kimenne innen. Ennyi a tartozásom, és szükségem van a pénzre.
– Sajnos, tőlem nem kaphatja meg.
Bernard összevonta a szemöldökét, amitől még kellemetlenebb lett az arca.
– Meg fogja adni.
– Miből gondolja?
A kém előrehajolt, hangját nem emelte fel, csak Ashenden hallotta dühös kitörését:
– Azt hiszi, ezért a nyomorult aprópénzért kockáztatom a nyakamat? Tíz napja sincs, hogy Mainzban elkaptak egy embert, és agyonlőtték. A maguk embere volt?
– Mainzban nincs emberünk – vetette oda könnyedén Ashenden. Történetesen ez még meg is felelt a valóságnak. Maga sem értette, miért nem érkezik a szokásos közlés Mainzból, és Bernard híre talán magyarázatul szolgál. – Pontosan tudta, mire számíthat, amikor elvállalta a munkát, és ha kevesellte, nem kellett volna elfogadnia. Nincs felhatalmazásom, hogy akár egy fillérrel is többet adjak.
– Látja ezt? – kérdezte Bernard.
Apró revolvert húzott elő a zsebéből, és jelentőségteljesen simogatta.
– Mi a szándéka vele? Zálogba teszi?
Bernard mérgesen megrándította a vállát, és zsebre vágta a fegyvert. Ha Bernard-nak a leghalványabb fogalma volna a drámatechnikáról, gondolta Ashenden, tudná, hogy az ilyen céltalan gesztusoknak semmi értelme.
– Tehát nem hajlandó ideadni a pénzt?
– Nem.
A kezdetben alázatos modorú kém egyre harciasabb lett, de nem veszítette el a fejét; egy pillanatra sem emelte fel a hangját. Akármekkora tahó ez a Bernard, gondolta Ashenden, megbízható ügynök. El is határozta, hogy javasolni fogja R.-nek: emeljék fel Bernard fizetését. A jelenet mulattatta. Két asztallal odébb két jól táplált, fekete szakállú genfi polgár dominózott, a másik oldalon egy szemüveges fiatalember körmölte vészes gyorsasággal egy végtelenül hosszú levél számtalan lapját. Egy svájci család (talán épp a Robinson család), apa, anya és négy gyerek, körülült egy asztalt, és nagy dínomdánomot csaptak, mindössze két pirinyó csésze kávéval. A pénztárban a caissiére, Pénztárosnő. (francia) fekete selyembe burkolt dúskeblű, impozáns barnaság, a helybéli lapot olvasta. Ebben a környezetben roppant groteszk módon hatott az iménti drámai nagyjelenet, amelynek Ashenden volt az egyik szereplője. A tulajdon színdarabját sokkal realisztikusabbnak érezte. Bernard mosolygott. Nem volt megnyerő a mosolya.
– Tudja, hogy elég, ha elmegyek a rendőrségre, és mesélek nekik magáról, és már le is tartóztatják? Tudja, milyen egy svájci börtön belülről?
– Nem, de mostanában gyakran tűnődöm rajta. Maga tudja?
– Igen. Egyáltalán nem tetszene magának.
Ashendent többek között az aggasztotta, hogy letartóztatják, mielőtt befejezhetné a darabját. Nem szívesen hagyta volna félben isten tudja, meddig. Azt sem tudta, vajon politikai fogolynak tekintenék-e vagy közönséges bűnözőnek, és már-már megkérdezte Bernard-t, vajon az utóbbi esetben (márpedig Bernard nyilván csak ebben a tekintetben szolgálhatna felvilágosítással) engedélyeznék-e, hogy papírt, írószert kapjon. Attól tartott, ha csakugyan megkérdezné, Bernard még azt találná gondolni, hogy gúnyolódik vele. Mindamellett nem érezte magát feszélyezve, és higgadtan válaszolt Bernard fenyegetésére:
– Természetesen elérhetné, hogy engem kétévi börtönre ítéljenek.
– Legalább.
– Nem; értesülésem szerint ez a maximum, és minden bizonnyal ennyi is épp elég. Nem titkolom, hogy roppant kellemetlennek erezném, ha így történne. De ez a kellemetlenség semmi ahhoz képest, ami magát érné.
– Ha szabad kérdeznem, vajon miért?
– Ó, valamiképp módját ejtenénk, hogy elkapjuk. Végtére a háború sem tart örökké. Maga pincér; mozgási szabadságra van szüksége. Én pedig ezennel közlöm, ha bajba kerülök, magát, amíg él, be nem engedik egyetlen szövetséges országba sem. Ez pedig nemigen használna a pályafutásának.
Bernard nem válaszolt. Mogorván bámulta az asztal márványlapját. Itt az ideje, gondolta Ashenden, hogy kifizesse az italt, és távozzon.
– Gondolja csak meg, Bernard – szólt búcsúzóul. – Ha vissza akar térni a munkájához, tudja, mi a dolga. Szokásos bérét pedig megkapja a szokásos csatornákon.
A kém vállat vont, Ashenden pedig, noha még csak nem is sejtette, mi lesz az eredménye a beszélgetésüknek, úgy érezte, emelt fővel illik távoznia. Úgy is tett.
És most, amikor lába ujját óvatosan beledugta a fürdővízbe, azon tűnődve, nem túlságosan forró-e, megkérdezte magától, vajon mire határozhatta el magát Bernard. A víz épp csak hogy a bőrét le nem nyúzta, és Ashenden óvatosan beleereszkedett. Úgy érezte, a kém végül is meggondolta magát, és nem fordult ellene – máshol kell hát keresnie feljelentőjét. Talán épp a szállodában. Ashenden hátradőlt a kádban, és amikor megszokta a víz hőfokát, elégedetten felsóhajtott.
– Vannak pillanatok – morfondírozott –, amikor az ember úgy érzi, mégiscsak érdemes volt végigküszködnie magát azon a sok viszontagságon, az ősállapottól mostanáig.
Szerencse, hogy sikerült épségben kimásznia a délutáni kutyaszorítóból. Ha letartóztatják, és idővel el is ítélik, R. bizonyára vállat von, kijelenti, hogy Ashenden nyavalyás hülye, és keres valakit a helyére. Ashenden már elég jól ismerte a főnökét. Tudta, hogy R. nem a levegőbe beszélt, amikor kijelentette: ne számítson segítségre, ha bajba keveredik.


Kényelmesen hevert a fürdőkádban. Úgy látszik, mégiscsak befejezheti békességben a színdarabját, gondolta elégedetten. A rendőrség semmit sem talált, és ha ezentúl nagyobb gonddal figyelik is, a közeljövőben aligha szánják el magukat holmi határozott lépésre, és addig is papírra vetheti a harmadik felvonás vázlatát. Óvatosan kell viselkednie (két hete sincs, hogy lausanne-i kollégáját börtönbüntetésre ítélték), de ijedelemre semmi ok. Genfi elődje annyira eltelt tulajdon fontosságának tudatával, hogy azt képzelte: éjjel-nappal követik minden lépését. Idegei végül felmondták a szolgálatot, úgyhogy felettesei kénytelenek voltak hazarendelni.
Ashenden kétszer hetenként kiment a piacra; ott vette át utasításait egy öreg francia parasztasszonytól, aki Savoyából jött át vajat és tojást árulni. A többi kofával együtt kelt át a határon, háborítatlanul. Még nem is virradt, s a határőrök alig várták, hogy elbocsáthassák a karattyoló asszonynépséget, és megint behúzódhassanak a tűz mellé, a szivarjukkal. A kérdéses öregasszony maga volt a jámbor ártatlanság, testes, vörös képű, nyájas mosolyú; ugyancsak agyafúrt detektív lett volna, aki akár csak el is képzeli: ha azzal fárad, hogy egyszer benyúljon az asszonyság terebélyes keble közé, egy parányi kis papírszelet akadna a kezébe, amely menten lakat alá juttatná a derék öregasszonyt (aki azért vállalta ezt a kockázatot, hogy fiát távol tarthassa a lövészároktól), de még egy középkorú angol íróembert is.
Ashenden kilenc óra tájt ballagott ki a piacra, amikor a genfi háziasszonyok jobbára végeztek már a bevásárlással. Megállt egy nagy kosárnál, amely mögött esőben-hóban, télen-nyáron ott ült a rendíthetetlen savoyai parasztasszony. Negyed kiló vajat vett tőle, tízfrankos bankjeggyel fizetett, és az asszony a visszajáró pénzzel együtt csúsztatta a markába a cédulát. Ashenden elballagott – de a kockázatos időszak még csak most következett, amikor zsebében a cédulával tartott a szálloda felé, gyalogszerrel. A rendőrök látogatása után el is határozta, hogy ezentúl a lehető legrövidebbre korlátozza az időt, amíg a veszedelmes papírszeletke a zsebében lapul.
Ashenden felsóhajtott. A víz érezhetően hűl: a csapot nem éri el kézzel, és nem tudja elfordítani a lábujjaival (holott minden tisztességesen szabályozott csapnak illenék engedelmeskednie), ha pedig felül, hogy eresszen még meleg vizet, akkor akár ki is szállhat a kádból. Másrészt azonban a kád dugóját sem tudja lábbal kihúzni – holott ezáltal a kád kiürülne, ő pedig kénytelen lenne kiszállni –, ahhoz pedig nem volt benne kellő akaraterő, hogy nekirugaszkodjék, és férfi módra, tétovázás, halogatás nélkül egy lendülettel kilépjen. Gyakran dicsérték erős jellemét, és Ashenden arra a következtetésre jutott, hogy az emberek, úgy látszik, elhamarkodottan ítélnek az élet dolgaiban, mivelhogy kellő bizonyítékanyag híján, felületesen alkotnak ítéletet: sosem látták még őt forró, ám mindegyre csökkenő hőfokú fürdőben. Gondolatai ezek után visszakanyarodtak a színdarabjához, magában elmondott néhány poént, találó riposztot, noha keserves tapasztalatból tudta, hogy papíron sosem lesznek annyira találóak, színpadon sosem hangzanak olyan jól, mint ilyenkor, elméletben – mindenesetre sikerült elvonnia gondolatait arról a tényről, hogy a fürdővíz immár jóformán langyos, amikor az ajtón kopogtak. Nem óhajtotta, hogy bárki is belépjen, utolsó pillanatban tehát megfékezte a kikívánkozó – Tessék!-et; hanem a kopogás megismétlődött.
– Ki az? – kiáltott ki Ashenden ingerülten.
– Levelet hoztam.
– Jöjjön be. Várjon egy percet.
Ashenden hallotta, hogy nyílik a hálószobaajtó. Kiszállt a kádból, fürdőlepedőt kanyarított maga köré, és kiment. Egy szállodai küldönc várta, kezében levéllel. Szóbeli választ kérnek, tudatta. A levelet a szálloda egyik hölgyvendége küldte; vacsora utáni bridzspartira invitálta Ashendent. Aláírás, kontinentális módra: Baronne de Higgins. Ashenden dédelgetett vágya szerint szobájában szeretett volna vacsorázni, papucsban, az olvasólámpának támasztva könyvét, s már-már elutasította a meghívást, amikor eszébe jutott, hogy a körülmények ismeretében tanácsosabb lenne aznap este az étteremben mutatkoznia. Oktalanság volna feltételezni, hogy a szállodában nem terjedt el futótűzként a hír, miszerint Ashendent kitüntető látogatásban részesítette a rendőrség; és ajánlatos bebizonyítania a többi vendégnek, hogy a látogatás egy cseppet sem hozta ki a sodrából. Nem tudott szabadulni a gondolattól, hogy talán épp a szálloda valamelyik vendége jelentette fel; mi több, a virgonc bárónő is szerepelt a gyanúsíthatok listáján. Ha csakugyan ő adta fel, nem nélkülözne bizonyos pikantériát épp vele leülni a kártyaasztalhoz. Ashenden megüzente hát a küldönccel, hogy szívesen elfogadja a meghívást, majd sóhajtva nekilátott, hogy szmokingot öltsön.
Higgins bárónő osztrák volt. Az első háborús télen telepedett le Genfben, és alkalmasabbnak vélte, ha a lehetőség szerint elfranciásítja a nevét. Tökéletesen beszélt angolul is, franciául is. Németesnek éppenséggel nem mondható családnevét nagyatyjának, a hajdani yorkshire-i istállófiúnak köszönhette, akit egy Blankenstein herceg vitt magával Ausztriába a tizenkilencedik század hajnalán. A fölöttébb jóképű yorkshire-i legény elbájolóan romantikus pályát futott be: felkeltette egy főhercegnő figyelmét, s oly ügyesen élt lehetőségeivel, hogy bárói cím birtokosaként hunyta le szemét, mint egy itáliai udvarhoz akkreditált nagykövet és meghatalmazott miniszter. Egyetlen sarja, a bárónő, minekutána csődbe jutott a házassága – melynek boldogtalan részleteivel szívesen traktálta ismerőseit –, ismét felvette lánykori nevét. Előszeretettel emlegette nagyatyját, a nagykövetet, azt a részletet azonban elmulasztotta megemlíteni, hogy a kegyelmes úr valaha istállófiú volt. Ashendennek Bécsből került a birtokába ez az érdekes adat; amint ugyanis összebarátkozott a bárónővel, szükségesnek ítélte, hogy megtudjon egyet-mást a hölgy múltjáról. Egyebek között az is a tudomására jutott, hogy von Higgins bárónő magánvagyonának jövedelme aligha fedezi a hölgy Genfben folytatott ugyancsak nagyvonalú életmódját. A bárónő jócskán rendelkezett a kémkedéshez szükséges adottságokkal, meglehetős biztonsággal lehetett hát feltételezni, hogy valamelyik ország éber hírszerzése biztosította magának őméltósága szolgálatait. Ashenden meg volt róla győződve, hogy a bárónő meg ő ugyanabban a cipőben járnak. De ettől talán csak még szívélyesebbé vált a kettejük kapcsolata.
Az étterem már majdnem tele volt, mire Ashenden leült az asztalához. Annyira felpezsdítette az imént átélt kaland, hogy (a brit kormány költségére) hozatott egy üveg pezsgőt. A bárónő ragyogó mosolyt villantott rá. Negyvenéves elmúlt, de a maga gyémántkemény stílusában nagyon szép asszony volt. Erősen festette magát, fémesen csillogó aranyszőke haja tagadhatatlanul szép volt, ha nem is vonzó. Nem szívesen találkozna ilyen hajszállal a levesében, gondolta Ashenden, már a megismerkedésük pillanatában. A bárónőnek nemes vonású arca volt, kék szeme, egyenes orra; rózsás bőre azonban egy kicsit túlságosan is feszesen tapadt az arccsontján. Mély dekoltázsa nem hagyott kétséget afelől, hogy dús keblét mintha fehér márványból faragták volna. Megjelenése nem sugallt az érző szív számára oly csábító, odaadó lágyságot. Szédületesen elegáns toalettet viselt, ékszert azonban alig, és Ashenden – mivel értett valamelyest az ilyesmihez – arra a következtetésre jutott, hogy a hölgynek megbízói korlátlan hitelt biztosítottak a ruhaszalonokban, de nem ítélték sem ésszerűnek, sem szükségesnek, hogy fel is ékszerezzék. Von Higgins bárónő így is annyira mutatós volt, hogy még ha nem tudta volna meg Ashenden R.-től a nagykövet történetét, akkor is úgy vélte volna, a bárónő puszta látványa elegendő ahhoz, hogy bárkiben, akire a hölgy kivetné hálóját, felkeltse a legnagyobb fokú óvatosságot.
Ashenden várta, hogy felszolgálják a vacsoráját, és közben végigjártatta pillantását a társaságon. Látásból jól ismert szinte mindenkit. Genf akkoriban valóságos melegágya volt a cselszövésnek, s központja épp az a hotel, amelyben Ashenden is megszállt. Voltak a vendégek közt franciák, olaszok és oroszok, törökök, románok, görögök és egyiptomiak. Némelyek elmenekültek hazájukból, mások éppenséggel képviselték. Volt ott egy bolgár, Ashenden megbízottja, akit a biztonság kedvéért Genfben meg sem szólított. A bolgár aznap este épp két honfitársával vacsorázott, s ha időközben nem teszik el láb alól, egy-két nap múlva talán igen érdekes hírekkel szolgálhat. Azután ott az a kis német prostituált, az égkék szemével, babaarcával, aki gyakran hajókázik a tavon, ruccan fel Bernbe, s hivatásának gyakorlása közben szorgosan gyűjti az információdarabkákat, amelyeket bízvást nagy gonddal mérlegelnek Berlinben. A nőcske természetesen merőben más osztályhoz tartozik, mint a bárónő, és kisebb vadra vadászik. Azon viszont meglepődött Ashenden, amikor von Holzminden grófot pillantotta meg az étteremben. Mi a csuda hozhatta ide? A gróf volt a veveyi német ügynök, és csak ritkán látogatott át Genfbe. Ashenden egyszer az óvárosban pillantotta meg; néma házak között egy elhagyatott utca sarkán beszélgetett egy férfival, akinek a megjelenése igencsak kémre vallott, és Ashenden sokat megadott volna érte, ha hallhatja, miről folyik kettejük között a szó. Mulattatta, hogy a véletlen összehozta a gróffal, mert a háború előtt, Londonban, meglehetősen jól ismerte. Régi nagy családnak volt a sarja, és rokonságban állott a Hohenzollernekkel. Kedvelte Angliát; jól táncolt, jól lovagolt, jól kezelte a lőfegyvert; angolabb az angoloknál, mondták az ismerősei. Magas, szikár ember volt, jó szabónál dolgoztatott, haját poroszosan kurtára nyíratta, sajátos testtartása pedig azé az emberé, aki épp meghajolni készül a királyi család valamely tagja előtt: az ilyeneknél érezni inkább, mint látni, hogy udvarnál töltötték az életüket. Elbűvölő modora volt, és felettébb érdeklődött a képzőművészet iránt. Most azonban Ashenden is, a gróf is úgy tett, mintha nem ismernék egymást. Természetesen kölcsönösen tudták egymásról, ki miben sántikál, és Ashendennek megfordult az agyában, hogy mókásan szóba is hozza a dolgot – képtelenségnek tűnik, hogy amikor az ember valakivel éveken át nemegyszer vacsorázott, kártyázott, most úgy tegyen, mintha soha az életben nem találkoztak volna –, de azután meggondolta magát. Hátha a német ebben is csak az angolok frivolitásának újabb bizonyítékát látná: hogy félvállról veszik a háborút. Ashenden nem értette a dolgot: Holzminden eddig még sosem járt ebben a szállodában, s ha most mégis idelátogat, annak bizonyára jó oka van.
Vajon köze van-e a gróf látogatásának Ali herceg szokatlan jelenlétéhez az étteremben? A dolgok jelenlegi állásánál oktalanság volna bármilyen eseményt, ha mégoly ötletszerűnek látszik is, a véletlen számlájára írni. Ali herceg egyiptomi volt, az alkirály közeli rokona, és amikor az alkirályt megfosztották uralmától, a herceg külföldre menekült. Elkeseredett ellensége volt az angoloknak, és híre járt, hogy az ő keze rejlik az egyiptomi zavargások mögött. Az előző héten az alkirály a legnagyobb titokban három napot töltött a hotelben, és szüntelenül tanácskoztak Ali herceg lakosztályában. A herceg tömzsi emberke volt, nagy fekete bajusszal. Két lányával lakott a szállodában, meg egy Musztafa nevű pasával, aki a titkára volt és ügyeinek intézője. Most négyesben vacsoráztak; sok pezsgőt ittak, de egyikük sem törte meg az egykedvű hallgatást. A hercegnők, emancipált fiatal hölgyek, éjszakánként szórakozóhelyeken táncoltak a genfi aranyifjakkal. Mind a kettő alacsony és zömök, fekete szemük szép, de húsos arcuk fakó. Rikító öltözékük inkább a kairói halpiacra vallott, mint a rue de la Paix-re. Őfensége rendszerint a lakosztályában étkezett, de a hercegnők minden este a szálloda éttermében költötték el vacsorájukat: tessék-lássék gardírozta őket nevelőnőjük, egy töpörödött angol öregkisasszony, bizonyos Miss King; ő azonban egymaga ült egy asztalnál, és a hercegnők ügyet sem vetettek rá. Ashenden egyszer a folyosón beleütközött a két dundi hercegnő idősebbikébe, amint épp lehordta a nevelőnőt, franciául, és olyan dühödten, hogy Ashendennek a lélegzete is elállt. A hercegnő teli torokból üvöltött, és egyszer csak arcul csapta az öreg hölgyet. Amikor megpillantotta Ashendent, ádáz pillantást vetett rá, berohant a szobájába, és bevágta az ajtót. Ashenden úgy ment tovább, mintha nem vett volna észre semmit.
Megérkezésekor megpróbált ismeretségbe kerülni Miss Kinggel, de az nemhogy fagyosan, hanem egyenesen gorombán utasította el közeledési kísérleteit. Ashenden kezdetben kalapot emelt, amikor találkoztak, Miss King pedig mereven biccentett; Ashenden ezután megszólította, amire a hölgy olyan kurtán válaszolt, hogy nyilvánvaló volt: nem kér az ismeretségből. De hát Ashenden nem engedhette meg magának, hogy elkedvetlenítsék, úgyhogy az első adódó alkalommal összeszedte minden magabiztosságát, és megpróbált társalgásba elegyedni Miss Kinggel. Az öregkisasszony mereven kiegyenesedett, és franciául válaszolt, noha angolos kiejtéssel:
– Nem óhajtom idegenek ismeretségét.
Azzal hátat fordított Ashendennek, és amikor legközelebb találkoztak, keresztülnézett rajta.
Apró, öreg hölgy volt, aszott bőrrel bevont kis csontkollekció, arca mélyen barázdált. Szemmel láthatóan parókát viselt, egérbarna, ugyancsak kiondolált és időnként kissé ferdén feltett parókát. Erősen festette magát, fonnyadt orcáin bíbor foltok virítottak, ajka vérvörösen ragyogott. Fantasztikusan öltözködött, tarkabarka ruháit mintha találomra szedte volna össze az ócskásnál; napközben óriási, feltűnő, fiatalos kalapokat viselt. Igen magas sarkú, igen kicsiny, elegáns cipőben tipegett. Groteszk megjelenése jobbára megdöbbenést keltett, nem nevetséget. Az emberek utána fordultak az utcán, és tátott szájjal megbámulták.
Ashenden megtudta, hogy Miss King azóta nem járt Angliában, amióta csak a herceg édesanyja felfogadta nevelőnőnek. Eltűnődött: mi mindent láthatott a kis hölgy a hosszú-hosszú esztendők során Kairó háremeiben. Miss King korát lehetetlen volt megállapítani. Hány meg hány rövid keleti élet pereghetett le a szeme előtt, micsoda sötét titkoknak lehet a tudója! Vajon hol született? tűnődött Ashenden. Oly régóta él távol a szülőhazájától, bizonyára nincsenek már sem rokonai, sem ismerősei. Ashenden tudta, hogy Miss King határozottan angolellenes érzelmű, és nyilván azért fogadta annyira gorombán az ő közeledését, mert figyelmeztették, hogy óvakodjon tőle. Miss King kivétel nélkül mindig csak franciául beszélt. Vajon mire gondol, miközben ott ül, ebédnél-vacsoránál mindig egymagában? Vajon olvas-e néha? Étkezések után egyenesen felment a szobájába: a szálloda közös helyiségeiben sohasem mutatkozott. Vajon hogyan vélekedik a két emancipált hercegnőről, aki rikító ruhát visel, és idegen férfiakkal táncol másodosztályú kávéházakban? Amikor azonban Miss King az étteremből kifelé menet elhaladt az asztala előtt, Ashenden úgy látta, mintha az öreg hölgy maszkszerű arca mérges ráncokba gyűrődne. Láthatólag ki nem állhatja őt. A tekintetük találkozott egy másodpercig egymásra néztek; Ashenden úgy vélte, a pillantásba kimondatlan sértést csomagolt a hölgy. Ami bízvást kellemesen abszurd látvány volna ezen a festett, összeaszott ábrázaton, ha – ki tudja, miért – ugyanakkor nem furán szánni való.
Baronne de Higgins befejezte vacsoráját. Fogta a kendőjét meg a táskáját, és a hajlongó pincérek kettős sorfala között végigvitorlázott a tágas termen. Ashenden asztalánál megállt. Fenséges látvány volt.
– Annyira örülök, hogy el tud jönni bridzselni ma este – mondta tökéletes angolságával, amelyen alig egy leheletnyi német árnyalat érzett. – Vacsora után feljönne kávézni a nappali szobámba?
– Milyen gyönyörű a ruhája – mondta Ashenden.
– Rémes. Nincs mit felvennem, egyszerűen fogalmam sincs, mit csináljak, ha nem mehetek Párizsba. Azok a szörnyű poroszok – és az “r"-jei egyszeriben a torkából szóltak, ahogy a hangját felemelte. – Miért kellett az én szegény hazámat is berángatniuk ebbe az iszonyú háborúba?
Felsóhajtott, megvillantotta ragyogó mosolyát, és tovavitorlázott. Ashenden az utolsók között végzett; jóformán kiürült az étterem, mire felkelt az asztalától. Amikor elment Holzminden gróf asztala mellett, túláradó jókedvében megkockáztatott egy villanásnyi kacsintást. A német ügynök nem is lehetett bizonyos benne, hogy csakugyan kacsintás volt, és ha mégis annak vélte, ugyancsak törhette a fejét, hogy micsoda rejtély lappang mögötte. Ashenden gyalog ment fel a második emeletre, és kopogott a bárónő ajtaján.
– Entrez, entrez! Lépjen be! (francia) – hallatszott bentről, és a bárónő már ki is tárta az ajtót.
Két kézzel fogta meg Ashenden kezét, szívélyesen megrázta, és behúzta magával vendégét a szobába. A bridzsparti másik két tagja már megérkezett. Ali herceg volt az és a titkára. Ashenden mérhetetlenül meglepődött.
– Engedje meg, fenség, hogy bemutassam Mr. Ashendent – szólt a bárónő, folyékony franciaságával.
Ashenden meghajolt, és megszorította a feléje nyújtott kezet. A herceg gyors pillantást vetett rá, de nem szólt.
– Nem tudom, találkozott-e már a pasával – folytatta Madame de Higgins.
– Boldog vagyok, hogy megismerhetem, Mr. Ashenden – szólalt meg a herceg titkára, és melegen megrázta Ashenden kezét. – Szépséges háziasszonyunk mesélt az ön kiváló bridzstudományáról, Őfensége pedig valóságos szerelmese ennek a játéknak. N'est-cepas, Altesse? Nemde, fenség? (francia)
– Oui, oui Igen, igen. (francia) – bólintott a herceg.
Musztafa pasa nagydarab, kövér, negyvenöt év körüli férfi volt, nagy szeme ide-oda járt, dús bajsza fekete. Szmoking volt rajta, ingmellébe hatalmas gyémántot tűzött, fején hazájának divatja szerint turbánt viselt. Roppant bőbeszédű volt, a szavak úgy ömlöttek a szájából, mint a játékgolyók a zacskóból. Azt sem tudta, hogyan udvariaskodjék Ashendennel. A herceg csak ült és hallgatott, súlyos szemhéja alól nyugodtan nézte Ashendent. Félszegnek látszott.
– Nem láttam önt a klubban, monsieur – mondta a pasa. – Nem kedveli a baccarat-t?
– Nagyon ritkán játszom.
– A bárónőtől, aki mindent olvasott, azt hallom, ön kiváló író. Fájdalom, én nem olvasok angolul.
A bárónő csinos bókokkal halmozta el Ashendent, amit ő az ilyenkor illendő hálás udvariassággal fogadott. A háziasszony kávéval és likőrrel kínálta vendégeit, maga pedig elővette a kártyát. Ashenden sehogy sem értette, miért hívták meg a kártyapartira. Azzal hízelgett magának, hogy nincsenek önmagáról illúziói – ez vonatkozott a bridzstudományára is. Jó másodosztályú játékosnak tartotta magát, de épp eleget játszott már a világ legjobb játékosaival, hogy tudja: nem is lehet velük egy napon említeni. Ezúttal kontrakt-bridzset játszottak, amelyben nem volt nagyon járatos, a tétek pedig magasak voltak; a kártya azonban nyilvánvalóan csak ürügy volt, és Ashenden még csak nem is sejtette, miféle más játék folyik a színfalak mögött. Nem lehetetlen, hogy a herceg meg a titkára, annak tudatában, hogy Ashenden angol ügynök, ki akarják fürkészni, miféle ember. Egy-két napja érezte már, hogy van valami a levegőben, és ez a találkozás megerősítette a gyanúját, csak arról nem volt fogalma, mi is az a valami. Kémei az utóbbi időben semmi érdekeset nem jelentettek. Most már megerősödött benne a meggyőződés, hogy a svájci rendőrség látogatását a bárónő szíves közbenjárásának köszönhette, és élt a gyanúperrel, hogy a bridzspartit akkor szervezték meg, amikor kiderült, hogy a detektívek dolguk végezetlenül távoztak. Titokzatos volt, kétségtelenül, de szórakoztató, s ahogy Ashenden egyik robbert játszotta a másik után, és részt vett a folyamatos társalgásban, a maga szavait szakasztott olyan megfeszített figyelemmel hallgatta, mint a többiekét. Jócskán emlegették a háborút, és a bárónő meg a pasa módfelett németellenes érzelmeknek adtak hangot. A bárónő szíve eltéphetetlenül Angliáé volt, hisz onnan származott a családja (mármint a yorkshire-i istállófiú), a pasa pedig Párizst tekintette szellemi hazájának. Amikor a Montmartre-ot és éjszakai életét emlegette, a herceg is felserkent hallgatásából.
– C'est une bien belle ville, Paris Párizs nagyon szép város. (francia) – jelentette ki.
– A hercegnek gyönyörű lakása van Párizsban – magyarázta a titkára –, gyönyörű képekkel, életnagyságú szobrokkal.
Meleg rokonszenvvel viseltetik Egyiptom nemzeti törekvései iránt, közölte Ashenden, Bécset pedig Európa legkellemesebb fővárosának tekinti. Pontosan olyan barátságosan viselkedett a társasággal, mint amazok ővele. Ám ha netán azt gondolják, hogy kiszednek belőle bármi olyan információt, amit a svájci lapokban már nem olvastak – nos, akkor tévednek. A beszélgetés során egy pillanatra az a gyanúja támadt: ki akarják fürkészni, vajon hajlandó volna-e eladni magát. A tapogatózás annyira diszkréten történt, hogy nem is volt egészen bizonyos felőle; mindenesetre úgy érezte, a levegőben lebeg a ki nem mondott sugallat, hogy egy ügyes író a hazájának jó szolgálatot, a maga zsebébe pedig tekintélyes summát tehetne, ha hajlandó volna fontolóra venni bizonyos elgondolást, mely a minden emberséges ember által oly hőn óhajtott békét segítene megteremteni ebben a zaklatott világban. Nyilvánvaló volt, hogy ezen az első estén több nemigen hangzik el, Ashenden azonban a lehető leghatározatlanabb módon – inkább szívélyes magatartásával, semmint szavakkal – érzékeltetni igyekezett, hogy szívesen hallana többet is a dologról. Miközben a pasával és a bécsi szépasszonnyal társalgott, egyre magán érezte Ali herceg figyelő tekintetét, és az a kényelmetlen gyanúja támadt, hogy belelátnak a gondolataiba. Érezte inkább, nem is annyira tudta, hogy a herceg jó képességű, éles eszű férfi. Nem lehetetlen, hogy a távozása után a herceg közli a másik kettővel: csak az idejüket fecsérlik, Ashendennel hiába próbálkoznak.
Nem sokkal éjfél után befejeztek egy robbert, és a herceg felállt az asztaltól.
– Későre jár – szólalt meg. – Mr. Ashendennek bizonyára sok a dolga holnap. Nem illenék tartóztatnunk.
Ashenden ezt felszólításnak vette a távozásra. Elköszönt; amazok hárman még együtt maradtak – nyilván meg akarták vitatni a helyzetet. Ashenden nem egészen értette a dolgot; csak abban bízott, hogy ők hárman sem látnak tisztábban nála. Szobájába érve egyszer csak rádöbbent, hogy halálosan fáradt. Vetkőzés közben jóformán nem tudta nyitva tartani a szemét, és amint ledobta magát az ágyra, már el is nyomta az álom.
Meg mert volna rá esküdni, hogy öt perce sem alszik, amikor kopogtatás verte fel álmából. Hallgatózott egy pillanatig.
– Ki az?
– A szobalány. Nyissa ki, monsieur. Üzenetet hoztam.
Ashenden szitkozódva villanyt gyújtott, ujjaival végigszántott gyérülő, kócos haján (mivel, akárcsak Július Caesar, ő is leplezni igyekezett siralmas kopaszságát), és kinyitotta a kulcsra zárt ajtót. Odakint egy borzas svájci szobalány állt. Nem volt rajta kötény, a ruháját is láthatólag sebtében kapta magára.
– Az idős angol hölgy, az egyiptomi hercegnők nevelőnője haldoklik, és önt hívatja.
– Engem? – kérdezte Ashenden. – Lehetetlen. Nem is ismerem. Este még nem volt semmi baja.
Zavarában gondolkodás nélkül kimondta, ami az eszébe jutott.
– Önt hivatja. A doktor úr kéri, jöjjön át, monsieur. Az idős hölgy már nem húzza sokáig.
– Itt valami tévedés van. Kizárt dolog, hogy engem hívat.
– Az ön nevét mondta, és a szobája számát. És azt, hogy siessen.
Ashenden vállat vont. Visszament a szobájába, papucsba bújt, magára vette köntösét, aztán gondolt egyet, és a zsebébe csúsztatott egy apró revolvert. A maga reflexeiben jobban bízott, mint holmi lőfegyverben, amely néha a legrosszabbkor sül el, és nagy zajt üt, de bizonyos esetekben az embernek megerősíti az önbizalmát, ha fegyver markolatát érzi a kezében. És ez a váratlan hívás ugyancsak rejtélyesnek tűnt. Nevetséges volna feltételezni, hogy a két szívélyes, testes egyiptomi úr kelepcét állít neki, csakhogy az Ashenden által végzett munka során a mindennapok egyhangúságát néha-néha szinte szégyentelenül a hatvanas évek melodrámáira emlékeztető incidensek tarkították. Olykor a szenvedély nem restell elcsépelt frázisokhoz folyamodni – s a véletlen néha a legócskább irodalmi fogásokat sem veti meg.
Miss King két emelettel feljebb lakott. Ashenden felfelé menet kikérdezte a szobalányt: mi a baj a az idős nevelőnőnek. A lány zavarában butaságokat válaszolgatott:
– Talán szélütés érte. Nem tudom. Az éjszakai portás vert fel, azt mondta, Monsieur Eridet üzeni, hogy rögtön keljek fel.
Monsieur Eridet a szálloda igazgatóhelyettese volt.
– Hány óra van? – kérdezte Ashenden.
– Három lehet.
Miss King ajtajához értek. A szobalány kopogott. Monsieur Eridet nyitott ajtót, őt is álmából riaszthatták; csupasz lábán papucs, pizsamája fölött szürke nadrág és zsakett. Nevetséges látványt nyújtott. Rendszerint simára lenyalt haja most kuszán meredt az égnek. Monsieur Eridet azt sem tudta, hogyan mentegetőzzék.
– Ezer bocsánat, amiért felzavartuk, Monsieur Ashenden, de a hölgy mindenáron magát akarja látni, és a doktor úr mondta, hogy hívassuk fel.
– Magától értetődik.
Belépett a szobába. Kicsiny, udvari szoba volt. Minden lámpa égett. A csukott ablakon összehúzták a függönyt. Fülledt meleg volt a szobában. Az orvos – szakállas, őszes svájci férfi – az ágy mellett állt. Monsieur Eridet-nek öltözéke és szemmel látható zaklatottsága ellenére is maradt annyi lélekjelenléte, hogy ne feledkezzék meg arról, mire kötelezi az állása. Szertartásosan bemutatta egymásnak az urakat.
– Ez az úr Mr. Ashenden, akit Miss King hívatott. Dr. Arbos, a genfi egyetem orvosi karáról.
Az orvos szótlanul az ágyra mutatott. Ott feküdt Miss King. Ashenden elborzadt, amikor megpillantotta. Irdatlan fehér hálófőkötőt viselt (Ashenden belépésekor észrevette, hogy a barna paróka állványon áll az öltözőasztalon), álla alatt csokorra kötve; bő hálóinge magasan csukódott. A főkötő is, a hálóing is egy elmúlt korból származott; Ashendent a Dickens-regények Cruikshank-féle illusztrációira emlékeztette. Miss King arcán imitt-amott nyomokban fénylett a zsíros krém, amellyel lefekvés előtt a festéket eltávolította, de sebtében végezhette a műveletet, mert szemöldökén fekete foltok, orcáján piros festékcsíkok maradtak. Igen aprónak látszott az ágyban; akkora volt, mint egy gyermek, és mérhetetlenül öreg.
Jócskán elmúlhatott nyolcvanéves – gondolta Ashenden.
Szinte nem is látszott emberi lénynek a kisasszony; olyan volt, mint egy játék baba, mint egy vénséges vén boszorkány torzképe, valamely tréfás kedvű játékkészítő gunyoros műve. Hanyatt feküdt, mozdulatlanul, piciny testének vonalai alig rajzolódtak ki a takarón, arca még a szokásosnál is kisebbnek látszott, mert a fogsorát kivette; holtnak vélhette volna az ember, ha a zsugorodott maszkból nem bámult volna rebbenés nélkül a különösen tág, fekete szempár. Ashenden úgy vélte, Miss King arckifejezése megváltozott, amikor megpillantotta őt.
– Igazán sajnálom, Miss King, hogy gyengélkedik – szólt erőltetetten könnyed hangon.
– Nem tud beszélni – mondta az orvos. – Miután a szobalány elment önért, megint érte egy kisebb szélütés. Épp most adtam be egy injekciót. Lehetséges, hogy egy kis idő múlva meg tudja majd értetni magát. Szeretne közölni önnel valamit.
– Szívesen várok – mondta Ashenden.
A sötét szempárban mintha megkönnyebbülés tükröződött volna. Egy percig némán álltak négyen az ágy körül, és nézték a haldoklót.
– Nos, ha semmit sem segíthetek, talán elmegyek lefeküdni – szólalt meg végül Monsieur Eridet.
– Allez, mon ami Menjen, barátom. (francia) – mondta az orvos. – Itt semmit sem tehet.
Monsieur Eridet Ashendenhez fordult:
– Beszélhetnék önnel?
– Természetesen.
Az orvos riadalmat észlelt Miss King szemében.
– Ne féljen – szólt hozzá kedvesen. – Monsieur Ashenden nem megy el. Itt marad, amíg csak ön óhajtja.
Az igazgatóhelyettes Ashendent az ajtóhoz vitte, és félig becsukta kettejük között, hogy odabent ne hallják meg halk szavait.
– Ugyebár számíthatok a diszkréciójára, Mr. Ashenden? Fölöttébb kellemetlen egy szállodában, ha meghal valaki. A többi vendég nem nézi jó szemmel. Meg kell akadályoznunk, hogy megtudják. Az első alkalmas pillanatban elszállíttatom a holttestet, és módfelett hálás lennék önnek, ha nem említené, hogy haláleset történt.
– Bízhat bennem – mondta Ashenden.
– Roppant kellemetlen, hogy az igazgató úr pillanatnyilag nincs a szállodában. Attól tartok, nagyon kellemetlenül fogja érinteni a dolog. Természetesen legszívesebben mentőkocsiért küldtem volna, és kórházba vitetem a hölgyet, de a doktor úgy vélte, meghalhat, még mielőtt levinnék a lépcsőn. Nem volt hajlandó hozzájárulni, hogy bevitessük. Nem én tehetek róla, ha a hölgy itt hal meg a szállodában.
– A halál olykor igen tapintatlan – dünnyögte Ashenden.
– Végtére is nagyon öreg; már évekkel ezelőtt meghalhatott volna. Minek kellett ennek az egyiptomi hercegnek ilyen ősöreg nevelőnő? Haza kellett volna rég küldenie. Ezek a keletiek mindig csak bajt csinálnak.
– Hol van a herceg? – kérdezte Ashenden. – A hölgy évek óta az alkalmazottja. Nem kellene felébreszteni?
– Nincs a szállodában. Elment a titkárával. Lehetséges, hogy baccarat-t játszik. Nem kutathatom fel érte az egész várost.
– És a hercegkisasszonyok?
– Még nem jöttek meg. Hajnal előtt nemigen térnek vissza a szállodába. Majd megőrülnek a táncért. Nem tudom, hol vannak, és különben sem köszönnék meg nekem, ha elrángatnám őket a szórakozásuktól, csak mert a nevelőnőjüket szélütés érte. Tudom én, milyenek. Majd az éj szakai portás közli velük, amikor hazaérnek, és akkor cselekedhetnek belátásuk szerint. Amúgy sincs rájuk szükség. Mikor az éjszakai portás felkeltett, és én feljöttem ide, megkérdeztem, hol van őfensége, a hölgy meg felkiáltott, ahogy csak az erejéből telt, hogy “Nem, nem!”.
– Akkor még tudott beszélni?
– Igen, valamelyest, de a legjobban az lepett meg, hogy angolul beszélt. Máskor mindig ragaszkodott a franciához. Ugyanis gyűlöli az angolokat.
– Mit akart tőlem?
– Én ugyan nem tudom. Azt mondta, azonnal közölnie kell önnel valamit. Különös módon még az ön szobájának a számát is tudta. Amikor hívatta önt, én nem engedtem, hogy elmenjenek önért. Nem hagyhatom, hogy a vendégeinket éjnek éjszakáján zaklassák, mert egy bolond vénkisasszony hívatja őket. Önnek is joga van az alváshoz, ugyebár? De a doktor ragaszkodott hozzá. A hölgy nem hagyott nekünk békét, és amikor azt mondtam, várjon reggelig, sírva fakadt.
Ashenden az igazgatóhelyettesre pillantott. Úgy látszik, semmi meghatót nem talál a jelenetben, amelyről beszámolt.
– Az orvos megkérdezte, kicsoda ön, és amikor megmondtam, úgy vélte, talán azért hívatja önt a beteg, mert honfitársak.
– Talán – mondta száraz hangon Ashenden.
– Nos, megpróbálok aludni egy keveset. Utasítom az éjszakai portást, hogy ébresszen fel, ha itt bevégeztetett. Szerencsére most hosszúak az éjszakák, és ha minden jól megy, még mielőtt világos lenne, elszállíttathatjuk a holttestet.
Ashenden visszament a szobába. A haldokló nyomban rászegezte fekete szemét. Ashenden úgy érezte, mondania kellene valamit, de alig szólalt meg, menten érezte, hogy szakasztott olyan ostobán beszél, mint a betegekkel mindenki.
– Sajnos, látom, nagyon rosszul érzi magát, Miss King.
Mintha düh villant volna az öregkisasszony szemében. Alighanem a bárgyú szavak háborították fel, gondolta Ashenden.
– Nem haragszik, hogy várnia kell? – kérdezte az orvos.
– Ugyan, dehogy.
Mint kiderült, az éjszakai portást a Miss King szobájából jelentkező telefon riasztotta, de amikor beleszólt a kagylóba, nem kapott választ. A csengetés folytatódott, a portás tehát felment, és bekopogott. Azután a kulcsával benyitott, és Miss Kinget a padlón fekve találta. A telefon is leesett. Miss King valószínűleg rosszul lett, felvette a kagylót, hogy segítséget kérjen, azután összeesett. Az éjszakai portás az igazgatóhelyettesért sietett, és ketten együtt visszaemelték ágyára a beteget. Ezután felébresztették a szobalányt, és elküldték az orvosért. Különös érzés fogta el Ashendent, amikor az orvos mindezt Miss King füle hallatára mesélte el. Mintha csak az öregkisasszony nem értene franciául. Vagy mintha már nem is élne.
– Nos – szólalt meg végül az orvos –, többet sajnos nem tehetek. Fölösleges itt maradnom. Ha változás állna be, megtalálnak telefonon.
Ashenden megint vállat vont. Tudta, hogy Miss King állapota esetleg órákig változatlan maradhat.
– Ahogy gondolja.
Az orvos megpaskolta Miss King foltos arcát, mintha csak gyerekkel volna dolga.
– Próbáljon elaludni. Reggel megint eljövök.
Bepakolta holmiját az orvosi táskába, kezet mosott, nehézkesen belebújt télikabátjába. Ashenden az ajtóig kísérte, s ott az orvos a szakálla mögül, suttogva, elmondta, mire számíthatnak a betegnél. Ashenden visszatérve a szobalányra nézett. Egy széknek a legszélén kuporgott, kényelmetlenül, mintha a halál jelenléte feszélyezné. Széles, csúf arcán foltokban ütközött ki a fáradtság.
– Semmi értelme, hogy fennmaradjon – mondta Ashenden. – Miért nem megy lefeküdni?
– Monsieur nem szívesen maradna itt egyedül. Úgy illik, hogy legyen itt még valaki.
– Uramisten, de hát miért? Hisz magának holnap dolgoznia kell.
– Mindenesetre ötkor fel kell kelnem.
– Hát akkor menjen gyorsan, aludjon még egy keveset. Majd ha felkel, nézzen be. Allez.
A nő nehézkesen feltápászkodott.
– Ahogy az úr óhajtja. De szívesen maradok. Ashenden mosolyogva rázta a fejét.
– Bonsoir, ma pauvre mademoiselle Jó éjt, szegény kisasszony. (francia) – mondta a szobalány.
Kiment. Ashenden egyedül maradt. Leült az ágy mellé, és pillantása megint a Miss Kingével találkozott. Kényelmetlen volt állni ezt a rezzenéstelen tekintetet.
– Nyugodjék meg, Miss King. Enyhe szélütés érte. Néhány perc múlva egész bizonyosan tud majd beszélni.
Annak a sötét szempárnak a pillantása minden bizonnyal arról árulkodik: keservesen igyekszik megszólalni.
Nem, ez nem lehet tévedés. Az elme majd beleszakad a vágyba, de a bénult test nem engedelmeskedik. Félreismerhetetlen jelekben nyilvánult meg Miss King keserves csalódottsága: szemébe könnyek szöktek, és leperegtek az arcán. Ashenden elővette zsebkendőjét, és letörölte a könnyeket.
– Ne izgassa magát, Miss King. Legyen türelemmel; hamarosan el tudja majd mondani, amit akar.
Vajon képzelődik, vagy csakugyan azt az elkeseredett gondolatot olvashatja ki a szempárból, hogy késő, hogy várni már nincs idő?... Vagy talán csak a maga gondolatai tükröződnek a fekete szemekben? Az öltözőasztalon ott hevertek a nevelőnő szerény toalettszerei, ezüsthátú, cizellált hajkeféje, ezüst kézitükrei a sarokban ütött-kopott fekete utazóláda állt, a szekrény tetején jókora, lakkbőr kalapdoboz. Csupa szegényes és silány holmi a csinos hotelszobában, a fényezett rózsafa bútorok között. Elviselhetetlen volt az erős világítás.
– Nem volna kellemesebb, ha néhány lámpát eloltanék? – kérdezte Ashenden.
Eloltotta valamennyit, csak az éjjeliszekrényen állót hagyta égve, azután megint leült. Majd elepedt egy cigarettáért. Tekintetét ismét foglyul ejtette az a szempár; az egyetlen, ami még élt ebben az öreg, ősöreg nőben. Egészen bizonyos, hogy valamit sürgősen a tudtára akar adni. De mit, mit? Talán csak azért hivatta, mert érezte, hogy közeleg a vég, és hirtelen elfogta a vágy, őt, aki oly sok éve száműzetésben él, hogy halála óráján az ő elfeledett hazájából legyen mellette valaki? Az orvos ezt gondolta. De miért éppen őt hívatta? Van más angol vendége is a szállodának. Ott az az öreg házaspár, egy nyugalmazott indiai kormánytisztviselő meg a felesége – sokkal természetesebb lett volna, ha Miss King hozzájuk fordul. Senki sem lehetne a számára idegenebb, mint épp Ashenden.
– Valamit mondani akar nekem, Miss King?
Megpróbált választ kiolvasni a szeméből. De az csak bámult rá tovább, jelentőségteljesen; csak épp azt nem sejtette Ashenden, hogy mit is jelent ez a tekintet.
– Ne féljen, nem megyek el. Amíg akarja, itt maradok.
Semmi, semmi. A fekete szempár rejtelmesen izzott, mintha tűz égne mögötte. A szem kitartó tekintete fogva tartotta Ashendent. Lehetséges volna, kérdezte magától, hogy Miss King azért hívatta, mert tudja róla, hogy angol ügynök? Lehetséges volna, hogy utolsó óráiban váratlanul megundorodott mindattól, ami oly sok éven át az élete volt? Halála percében talán felébredt benne a hazaszeretet, a fél évszázada halott érzés (“Micsoda őrült, ostoba képzelődés! korholta magát Ashenden. Olcsó, alpári giccs!”), és Miss Kinget elfogta a leküzdhetetlen vágy, hogy tegyen valamit azért, ami végtére is az övé. Akkoriban mindenki kivetkezett önmagából, és a hazaszeretet (békeidőkben ez az érzés jobbára a politikusok, az újságírók meg a bolondok privilégiuma, de a háború sötét napjaiban bizony sok szív húrjaiból facsar érzelmeket), a hazaszeretet sokakat különös dolgokra késztetett. Furcsa, hogy Miss King sem a herceget, sem a leányait nem akarja látni. Hirtelen meggyűlölte volna őket? Árulónak érzi talán magát, és most, utolsó órájában, jóvá akarja tenni a bűnét? (“Tökéletesen valószínűtlen, hisz ez csak egy balga aggszűz, akinek igazság szerint már rég a sírban volna a helye.”) Csakhogy a valószínűtlent sem szabad figyelmen kívül hagyni. Ashenden, józan eszével dacolva, egyre szilárdabban hitte, hogy Miss Kingnek titka van, amelyet rá akar bízni. Azért hívatta őt, mert tudja, kicsoda, és mert ő élhetne ezzel a titokkal. Miss King halálán van, és nem fél semmitől. De vajon csakugyan fontos-e az a titok? Ashenden előrehajolt; mohón igyekezett elolvasni a szempár üzenetét. Talán csak valami lényegtelen apróság, amelyet ez a szegény, beteg öreg agy nagyít fel. Ashenden torkig volt az emberek hisztériájával, akik kémet látnak minden ártalmatlan járókelőben, összeesküvést szimatolnak a körülmények legártatlanabb elegyében. Százat tenne egy ellen, hogy ha Miss King visszanyeri a beszédképességét, olyasmit mondana el, amiből az égvilágon nem lenne haszna senkinek.
De hát mi mindent tudhat ez az öreg nő! Éles szemével, éles hallásával nyomára juthatott sok mindennek, amit fontosabb személyek elől óva rejtegettek. Ashendennek eszébe jutott, hogy az este úgy érezte, valami készül körülötte, valami fontos. Különös, hogy Holzminden épp aznap jelent meg a szállodában; s vajon Ali herceg és a pasa, a két szenvedélyes szerencsejátékos miért pazarolt arra egy estét, hogy kontrakt-bridzset játsszék ővele? Új tervet koholnak talán, nagy dolgok vannak készülőben, és amit az öregkisasszony elmondhatna, az esetleg a világ sorsát fordíthatná meg! Győzelmet jelenthet vagy vereséget. Bármit jelenthet. És ő itt fekszik, és a száján nem jön ki szó. Ashenden sokáig csak bámult rá, némán.
– A háborúval van összefüggésben, Miss King? – szólalt meg hirtelen, hangosan.
Valami átfutott Miss King tekintetén, az öreg kis arc megremegett. Valami különös, valami iszonyú történt, és Ashenden visszafojtotta lélegzetét. A parányi, törékeny test görcsbe rándult, és az ősöreg nő, akaratának utolsó, kétségbeesett megfeszítésével, felült az ágyban. Ashenden odaugrott, hogy támogassa.
– Anglia – szólt Miss King. Ezt az egyetlen szót, rekedt, elfulladó hangon. Azután Ashenden karjába dőlt.
Amikor óvatosan lefektette párnáira, akkor látta, hogy Miss King halott.
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– Szereti a makarónit? – kérdezte R.
– Milyen makarónit? – kérdezett vissza Ashenden. – Ez olyan, mintha azt kérdezné, szeretem-e a költészetet. Szeretem Keatset és Wordsworthöt, Verlaine-t és Goethét. Amikor azt kérdi, szeretem-e a makarónit, vajon spaghettire, tagliatellire, rigatonira, vermicellire, fettuccinire, tufalira, farfalkira gondol, vagy csak egyszerűen a makarónira?
– A makarónira – felelte R., szűkszavú ember lévén.
– Minden egyszerű ételt szeretek, a főtt tojást, az osztrigát és a kaviárt, a truite au bleu-t Főtt pisztráng vajjal. (francia) a lazacot roston, a báránysültet (kiváltképp a hátrészt), a hideg fácánhúst, a gyümölcslepényt és a tejberizst. De az egyszerű ételek között csupán egyetlenegy van, amit mindennap megennék, nemhogy csömört nem érezve, hanem a túlzott bőség ellenére is korlátlan étvággyal – és ez a makaróni.
– Örömmel hallom, mert le akarom küldeni Olaszországba.
Ashenden Genfből érkezett Lyonba, hogy R.-rel találkozzék, és mivel előbb ért oda, egész délután a nyüzsgő város forgalmas, jellegtelen és unalmas utcáin sétált. Most egy étteremben ültek, a téren, ahová R.-t megérkezése után elvitte Ashenden, mert az hírlett, hogy Franciaországnak ezen a részén itt főznek a legjobban. De minthogy egy ilyen zsúfolt szórakozóhelyen (mert a lyoniak szeretik a jó vacsorát) sohasem lehet tudni, miféle kihegyezett fülek próbálnak elcsípni valami információt az ember elejtett szavaiból, társalgásuk közömbös témákra szorítkozott. Pompás lakomájuk végére értek.
– Még egy pohár konyakot? – kérdezte R.
– Köszönöm, nem – válaszolta Ashenden, aki mértéktartó jellem volt.
– Meg kell tennünk, amit csak lehet, hogy enyhítsük a háború kellemetlenségeit – jegyezte meg R., miközben az üvegből előbb a maga, majd Ashenden poharába töltött.
Ashenden nem tiltakozott, úgy gondolta, affektálásnak hatna, de azt már nem hagyta szó nélkül, főnöke milyen helytelenül tartja az üveget.
– Ifjúkoromban azt tanították, asszonyt a derekánál, üveget a nyakánál ragadj meg – morogta.
– Jó, hogy mondja. De én az üveget továbbra is a hasánál fogom meg, a nőket pedig messziről elkerülöm.
Ashenden nem tudta, mit feleljen, inkább hallgatott. Megitta a konyakot, R. pedig a számlát kérte. R. fontos személy volt, hatalmában állt, hogy munkatársaiból nagy embert csináljon, vagy tönkretegye őket, véleményét azok is meghallgatták, akiknek kezében birodalmak sorsa nyugodott; attól azonban mindig zavarba jött – és ez meg is látszott a viselkedésén –, ha egy pincérnek borravalót kellett adnia. Rettegett, hogy nevetségessé válik, ha sokat ad, vagy fagyos megvetést vált ki a pincérből, ha keveset. Amikor kihozták a számlát, átnyújtott néhány százfrankost Ashendennek.
– Fizetne? Sosem ismerem ki magam a francia bankók között.
Egy inas hozta a kalapjukat és kabátjukat.
– Vissza akar menni a szállodába? – kérdezte Ashenden.
– Mehetünk éppen.
Az év eleje volt, de az idő hirtelen melegre fordult, kabátjukat a karjukra vetve mentek. Ashenden tudta, hogy R. a lakosztályt kedveli, ezért azt foglalt, és amikor a szállodába értek, a szalonba mentek. A szálloda ómódi, a szalon hatalmas volt. Zöld bársonnyal bevont, súlyos mahagóni garnitúra állt benne, a székek szabályosan elrendezve a nagy asztal körül. A kopott tapétájú falakat hatalmas acélmetszetek díszítették, amelyek Napóleon ütközeteit ábrázolták; a mennyezetről roppant csillár függött. Valaha gázlámpa volt, most villanykörték világítottak rajta. A vigasztalan szobát hideg, kemény fénnyel árasztotta el.
– Nagyon szép – szólt R., ahogy belépett.
– Nem valami barátságos – mondta Ashenden.
– Nem, de a legjobb szobának látszik az egész szállodában. Nekem tetszik.
Elhúzott egy zöld bársonnyal bevont széket az asztaltól, leült, és szivarra gyújtott. Meglazította övét, kigombolta zubbonyát.
– Korábban úgy gondoltam, mindennél jobban szeretem a vágott végű szivart – mondta –, de amióta háború van, igencsak megkedveltem a havannát. Persze azt hiszem, ez sem tart örökké. – Szája szöglete mintha mosolyra húzódott volna. – Minden rosszban van valami jó.
Ashenden arrébb húzott két széket, egyiket, hogy ráüljön, a másikat a lábának. Amikor R. ezt látta, megszólalt:
– Nem is rossz ötlet – és az asztaltól elfordítva egy széket, megkönnyebbült sóhajjal feltette rá a lábát.
– Milyen szoba van mellettünk? – kérdezte.
– A hálószobája.
– És a másik oldalon?
– A nagyterem.
R. felállt, lassan körbejárta a szobát, és amikor az ablakokhoz ért, mintha csak merő kíváncsiságból tenné, átkukucskált a nehéz ripszfüggönyök résein, aztán visszament a székéhez, és ismét kényelmesen feltette a lábát.
– Jobb nem vállalni több kockázatot, mint amennyi feltétlenül szükséges – mondta.
Eltűnődve nézett Ashendenre. Keskeny ajkán enyhe mosoly játszott, de közel ülő, világos szeme acélos és hideg maradt. Tekintete zavarba ejtő lett volna, ha Ashenden nem szokta volna meg. Tudta, R. azon töpreng, hogyan hozza szóba, amit a fejében forgat. Két-három percig hallgattak.
– Ide várok valakit ma estére – szólalt meg végül. – Tíz körül érkezik a vonata. – Ránézett a karórájára. – A Csupasz Mexikói néven ismerik.
– Miért?
– Mert csupasz, és mert mexikói.
– A magyarázat tökéletesen kielégítő – mondta Ashenden.
– Ő majd mindent elmond magáról. Rengeteget beszél. Meglehetősen le volt rongyolódva, amikor megismerkedtünk. Valószínűleg belekeveredett valami forradalmi megmozdulásba Mexikóban, és úgy kellett elmenekülnie, egy szál ruhában. Az pedig igencsak elhasználódott már, amikor rábukkantam. Ha a kedvében akar járni, szólítsa tábornoknak. Azt állítja, hogy Huerta seregében tábornok volt, legalábbis úgy emlékszem, Huertáról beszélt, és azt mondja, ha a dolgok másképp alakulnak, most hadügyminiszter lenne, és pokolian fontos személy. Nagyon jól lehet használni. Nem rossz fickó. Egyetlen komoly hibája, hogy parfümözi magát.
– És nekem mit kell tennem?
– Őt most Olaszországba küldöm. Nagyon kényes ügyet bíztam rá, és azt akarom, hogy a közelében legyen. Nem szívesen bízok rá nagy pénzt. Hazárdjátékos, és túlságosan is szereti a nőket. Ugye az Ashenden névre szóló útlevéllel jött át Genfből?
– Igen.
– Hoztam magának egy másikat. Diplomata-útlevél Somerville névre, francia és olasz vízummal. Jó lenne, ha együtt utaznának. Szórakoztató fickó, ha formában van, és szeretném, ha megismerkednének.
– És mi a feladat?
– Még nem döntöttem el, mennyit ajánlatos tudnia róla. – Ashenden nem felelt. Hűvösen méregették egymást, mint két idegen egy vasúti kocsiban, akik azon tűnődnek, ki lehet a másik.
– A maga helyében hagynám, hadd beszéljen a tábornok. Csak annyit mondjon magáról, amennyi feltétlenül szükséges. Ő nem fog kérdezősködni, azt megígérhetem; a maga egyéni módján ugyan, de úriember.
– És mi a valódi neve?
– Én Manuelnek hívom. Nem tudom, szereti-e; a neve Manuel Carmona.
– Abból, amit nem mondott el róla, arra következtetek, hogy hétpróbás gazember.
R. világoskék szeme mosolygóssá vált.
– Ezt azért nem mondanám. Kétségtelen, hogy műveltségét nem angol középiskolában szerezte. A játékról vallott felfogása természetesen nem egyezik a magáéval vagy az enyémmel. Egy arany cigarettatárcát nem hagynék a keze ügyében, de ha pókerban veszít és tartozik magának, gondolkodás nélkül elzálogosítaná az arany cigarettatárcát, hogy az adósságát megfizethesse. Ha csak egy szikrányi esélye volna, megpróbálná elcsábítani a maga feleségét, de ha csávába kerül, Manuel az utolsó morzsáját is megosztja magával. Könnyekre fakad, ha meghallja Gounod Ave Mariáját lemezről, de aki önérzetében megsérti, azt lepuffantja, mint egy kutyát. Úgy tűnik, Mexikóban sértésnek számít, ha valaki elől eltakarják az italát; ő maga mesélte, hogy egyszer egy holland, aki ezt nem tudta, elment közte és a bárpult között, mire ő előrántotta a pisztolyát, és lelőtte.
– Semmi következménye nem volt?
– Nem, úgy látszik, Manuel igen jó családból származik. Eltussolták az ügyet, a lapokban az jelent meg, hogy a holland öngyilkos lett. Nem hiszem, hogy a Csupasz Mexikói nagy tiszteletben tartaná az emberéletet.
Ashenden, aki eddig figyelmesen nézte R.-t, most összerezzent egy kicsit, és alaposabban fürkészte főnöke gyűrött, barázdás, sárga arcát, mint valaha. Tudta, nem ok nélkül mondta ezt.
– Sok badarságot összehordanak persze az emberi élet értékéről. Azt is mondhatjuk, hogy a pókerben használt zsetonnak belső értéke van; az az értéke, amit neki tulajdonítunk. Háborúban a tábornoknak a közkatonák éppilyen zsetonok, és bolond volna, ha holmi érzelgős okból úgy tekintene rájuk, mint emberi lényekre.
– Igen, de ezek a zsetonok éreznek és gondolkodnak, és ha rájönnek, hogy elherdálják őket, képesek rá, hogy megtagadják a további szolgálatot.
– Mindegy, ez most nem tartozik ide. Értesülésünk van arról, hogy egy Constantine Andreadi nevű ember elindult Konstantinápolyból bizonyos iratokkal, amelyeket meg akarunk szerezni. Az illető görög. Enver pasa ügynöke, és Enver megbízik benne. Szóbeli üzenetet bízott rá, amely túlságosan titkos és fontos ahhoz, hogy leírják. Pireustól Brindisiig egy Ithaca nevű hajón utazik, onnan megy tovább Rómába. A német nagykövetségre kell mennie, ott adja át az iratokat, és a nagykövettel személyesen közli mondanivalóját.
– Értem.
Ekkor Olaszország még semleges volt; a Központi Hatalmak minden erejükkel azon voltak, hogy az is maradjon; a Szövetségesek viszont arra igyekeztek rábírni, hogy lépjen hadba az ő oldalukon.
– Nem akarunk összeütközésbe kerülni az olasz hatóságokkal, az végzetes lehet; de meg kell akadályoznunk, hogy Andreadi Rómába jusson.
– Minden áron? – kérdezte Ashenden.
– Pénz nem számít – válaszolta R., és gunyorosan elmosolyodott.
– Mi a szándéka?
– Ezen ne törje a fejét.
– Élénk a képzeletem – mondta Ashenden.
– Menjen le Nápolyba a Csupasz Mexikóival. Nagyon szeretne visszamenni Kubába. A barátai készülnek valamire, és ő a közelben akar lenni, amennyire csak lehet, hogy amint a helyzet megérett, átugorjék Mexikóba. Pénz kell neki. Hoztam magammal pénzt, amerikai dollárt, még ma este odaadom magának. Jobb, ha magánál tartja.
– Sok?
– Elég sok, de arra gondoltam, könnyebb lesz, ha nem nagyon vaskos köteg, ezért ezerdolláros címletekben hoztam. Ha megkapja a Csupasz Mexikóitól az iratokat, amelyeket Andreadi szállít, adja oda neki a pénzt.
Ashenden kérdezni akart valamit, de aztán meggondolta magát. Inkább egy másik kérdést tett fel:
– Tudja ez az alak, hogy mit kell tennie?
– Pontosan tudja.
Kopogtak az ajtón. Kinyílt, és a Csupasz Mexikói állt előttük.
– Megérkeztem. Jó estét, ezredes. Szívből örülök, hogy látom.
R. felállt.
– Jól utazott, Manuel? Engedje meg, hogy bemutassam Mr. Somerville-t, együtt fognak Nápolyba menni. Carmona tábornok.
– Örvendek, hogy megismerhetem, uram.
Olyan erővel szorította meg Ashenden kezét, hogy az megvonaglott.
– Vaskeze van, tábornok – mormogta. A Mexikói a kezére nézett.
– Ma reggel manikűröztettem. Nem csinálták valami jól. Azt szeretem, ha a körmeim fényesebbek.
Hegyesre voltak vágva és élénkpirosra lakkozva, Ashendent megannyi csillogó tükörre emlékeztették. Bár nem volt hideg, a tábornok asztrahánprém galléros bundát viselt, és minden mozdulatára enyhe parfümszellő csapta meg az ember orrát.
– Vegye le a kabátját, tábornok, és gyújtson rá egy szivarra – mondta R.
A Csupasz Mexikói magas volt, és bár vékony alkat, erős ember benyomását keltette; választékosán öltözködött, kék gyapjúszövet öltönyének szivarzsebébe selyemkendőt tűzött, csuklóján arany karperecet hordott. Arcvonásai nem voltak kellemetlenek, de kissé valószerűtlenül eltúlzottak; barna szeme csillogott. Tökéletesen csupasz volt. Sárga bőre olyan sima, mint egy nőé, és nem volt sem szemöldöke, sem szempillája; világosbarna – meglehetősen hosszú – parókáján a hajtincseket művészi összevisszaságban rendezte el. Fakó, ránctalan arca, parókája, divatos öltözéke első pillantásra elborzasztotta a szemlélőt. Visszataszító és nevetséges volt, de az ember nem tudta levenni róla a szemét. Különös megjelenéséből baljós erő áradt.
Leült, a nadrágját térdnél kissé feljebb húzta, hogy ne feszüljön.
– Nos, Manuel, hány szívet tört ma össze? – kérdezte R. gunyoros kedélyességgel.
A tábornok Ashendenhez fordult:
– Barátunk, az ezredes irigyli sikereimet a gyengébbik nemnél. Mondtam neki, hogy ugyanilyen sikerei lehetnének, ha hallgatna rám. Önbizalom – ennyi az egész. Aki nem fél a visszautasítástól, azt nem is fogják visszautasítani.
– Ugyan már, Manuel, ahhoz úgy kell bánni a nőkkel, mint maga. Van valami magában, aminek nem tudnak ellenállni.
A Csupasz Mexikói leplezetlen önelégültséggel nevetett. Jól beszélt angolul, némi spanyol akcentussal és amerikai hanglejtéssel.
– De ha már kérdezett, ezredes, elmondom, hogy beszélgetésbe kezdtem a vonaton egy kis nővel, aki Lyonba jött meglátogatni az anyósát. Nem volt nagyon fiatal, és soványabb annál, hogysem az esetem lehessen, de elfogadható, és főleg segített kellemesen eltöltenem egy órát.
– Hát akkor térjünk a tárgyra – mondta R.
– A rendelkezésére állok, ezredes. – Ashendenre pillantott. – Mr. Somerville katona?
– Nem – válaszolta R. –, író.
– Nem vagyunk egyformák, ahogy mondani szokás. Örülök, hogy megismerhetem, Mr. Somerville. Rengeteg történetet tudok, ami érdekelni fogja; biztos vagyok benne, jól megleszünk. Nagyon rokonszenves a megjelenése. Erre nagyon érzékeny vagyok. Az az igazság, én valóságos idegcsomó vagyok, és ha valaki ellenszenves nekem, teljesen kikészülök.
– Remélem, kellemes utunk lesz – mondta Ashenden.
– Mikor érkezik a barátunk Brindisibe? – fordult a Mexikói R.-hez.
– Tizennegyedikén indul Pireusból az Ithacán. Valami öreg teknő lehet az a hajó, de azért tanácsos idejében Brindisibe menni.
– Rendben van.
R. fölállt, kezét zsebre dugta, majd az asztal szélére ült. Elnyűtt egyenruhájában, kigombolt zubbonyában meglehetősen lomposnak tűnt az elegáns, jól öltözött Mexikói mellett.
– Mr. Somerville gyakorlatilag semmit sem tud a maga megbízatásáról, és nem akarom, hogy bármit is elmondjon neki. Azt hiszem, jobb, ha nem beszél. Utasítottam, hogy lássa el a munkájához szükséges pénzzel, de cselekednie, tábornok, egyedül kell. Természetesen ha mégis a tanácsára van szüksége, forduljon hozzá.
– Ritkán kérek tanácsot, és sohasem fogadom el.
– És ha elrontja a dolgot, Mr. Somerville-t ne keverje bele. Semmiképpen sem szabad kompromittálni.
– Szavatartó ember vagyok, ezredes – felelte a Csupasz Mexikói méltósággal –, és előbb tépetem magam ízekre, mint hogy eláruljam a barátaimat.
– Így is jellemeztem önt Mr. Somerville-nek. Ha viszont sikerrel jár, utasítottam Mr. Somerville-t, hogy az iratokért cserébe adja át önnek a pénzösszeget, amiben megegyeztünk. Hogy miképpen jut az iratokhoz, nem tartozik rá.
– Ez magától értetődik. Szeretnék azonban egy dolgot még tisztázni: Mr. Somerville tudja, ugye, hogy a megbízatást nem a pénzért vállaltam el?
– Tudja – mondta R. komolyan, egyenesen a szemébe nézve.
– Testem és lelkem a Szövetségeseké, soha nem fogom megbocsátani a németeknek, hogy megsértették Belgium semlegességét, és ha elfogadom a pénzt, amit felajánlottak, csak azért teszem, mert mindenekelőtt hazafi vagyok. Remélem, feltétlenül megbízhatom Mr. Somerville-ben.
R. bólintott. A Mexikói Ashendenhez fordult:
– Hadjáratot indítottunk, hogy megszabadítsuk boldogtalan hazámat a zsarnokoktól, akik kiszipolyozzák és romba döntik, és minden pennyt, amit kapok, puskára és töltényekre költünk. Nekem nem kell pénz; katona vagyok, én száraz kenyéren és egypár olajbogyón megélek. Csupán három foglalatosság méltó egy úriemberhez: a háború, a kártya és a nők; és vállamra vetett puskával bevenni magam a hegyekbe – ez semmibe sem kerül, pedig ez az igazi hadviselés, nem a hadtestek manőverezése és lövöldözés ágyúkkal; a nők magamért szeretnek, a kártyában rendszerint nyerek.
Ennek a különös alaknak a rikító egyénisége, illatosított zsebkendője, arany karperece tetszett Ashendennek. Nem hétköznapi ember volt (akinek zsarnoksága ellen lázadunk, de végül behódolunk neki), és aki vonzódik a barokkos viselkedésformákhoz, annak ritka és örömteli látvány. Maga volt a két lábon járó szépségflastrom. Parókája és hatalmas csupasz arca ellenére is impozáns jelenség volt; minden abszurditása dacára olyan ember benyomását keltette, akivel nem jó tréfálni. Önelégültsége lenyűgöző volt.
– Hol a szerelvénye, Manuel? – kérdezte R.
Úgy tűnt, a váratlan kérdéstől, amely ékesszóló megnyilatkozását kissé megvetően félresöpri, egy pillanatig elsötétül a Mexikói tekintete, de más módon nem juttatta kifejezésre nemtetszését. Ashenden arra gondolt, a Mexikói nyilván barbár módon érzéketlennek tartja az ezredest a finomabb érzelmek iránt.
– Az állomáson hagytam.
– Mr. Somerville-nek diplomata-útlevele van, úgyhogy, ha kívánja, a saját poggyászával együtt vizsgálat nélkül át tudja vinni a határon.
– Kevés holmim van, pár öltöny, fehérnemű, de talán célszerű volna, ha Mr. Somerville gondjaira bíznám. Vettem egy fél tucat selyempizsamát, mielőtt eljöttem Párizsból.
– És mi van a maga poggyászával? – kérdezte R. Ashendentől.
– Csak egy táska van nálam. A szobámban van.
– Nem ártana kivitetni az állomásra, amíg még van kivel. A vonat egy óra tízkor indul.
– Valóban?
Ashenden most hallotta először, hogy még az éjjel útnak indulnak.
– Amilyen hamar csak lehet, Nápolyban kell lenniük.
– Rendben. R. felállt.
– Én most lefekszem. Maguk mit csinálnak?
– Sétálok egyet Lyonban – mondta a Csupasz Mexikói. – Érdekel az élet. Tudna száz frankot kölcsönözni, ezredes? Nincs nálam apró.
R. elővette a tárcáját, és átnyújtotta a kért bankjegyet a tábornoknak. Aztán Ashendenhez fordult:
– És maga mit csinál? Itt vár?
– Nem – válaszolt Ashenden –, kimegyek az állomásra, és olvasok.
– Mindkettejüknek jót tenne egy whisky szódával indulás előtt, nem igaz? Mit szólna hozzá, Manuel?
– Nagyon kedves, de én csak pezsgőt és konyakot iszom.
– Keverve? – kérdezte R. szárazon.
– Nem föltétlenül – felelte komolyan a másik.
R. konyakot rendelt szódával, és amikor behozták, ő és Ashenden mindkettőből ittak, a Csupasz Mexikói azonban egy vizespoharat háromnegyedéig töltött tiszta konyakkal, és két hangos kortyintással kiitta. Akkor felállt, fölvette asztrahángalléros kabátját, egyik kezével megragadta széles karimájú fekete kalapját, a másikat meg, mint valami romantikus színész, aki lemond szíve hölgyéről egy nálánál érdemesebb javára, R. felé nyújtotta.
– Hát akkor, ezredes, jó éjt és szép álmokat kívánok. Nem hinném, hogy hamarosan szerencsénk lesz egymáshoz.
– Nehogy elrontsa a dolgot, Manuel, és ha mégis, tartsa a száját.
– Azt hallottam, hogy az önök egyik főiskoláján, ahol az előkelő családok fiait tengerésztisztté képezik ki, aranybetűkkel van kiírva: a Brit Tengerészeméi nem ismerik azt a szót, lehetetlen. Én sem tudom, mit jelent az, hogy kudarc.
– Számos kitűnő szinonimát tudok rá – felelte R.
– Az állomáson találkozunk, Mr. Somerville – mondta a Csupasz Mexikói, és nagy lendülettel távozott.
R. azzal az enyhe mosollyal tekintett Ashendenre, amitől az arca olyan veszedelmesen ravasznak látszott.
– Nos, mit szól hozzá?
– Nem igazodom el rajta – mondta Ashenden. – Szélhámos? Olyan hiú, mint a páva. És ezzel a rémületes küllemével tényleg az a szívtipró, akinek kiadja magát? Mitől bízik benne ennyire?
R. halkan felnevetett, és mint valami képzeletbeli szappannal, összedörzsölte keskeny, öreg kezét.
– Azt hittem, tetszeni fog. Egyéni figura, nem? Azt hiszem, megbízhatunk benne. – R. szeme hirtelen elsötétült. – Nem érné meg neki kijátszani minket. – Hallgatott egy pillanatig. – Mindenképpen meg kell kockáztatnunk. Odaadom magának a jegyeket meg a pénzt, aztán elindulhat; én eléggé kimerültem, le akarok feküdni.
Tíz perccel később Ashenden – csomagja egy hordár vállán – elindult az állomásra.
Majdnem két órája volt még, így hát kényelembe helyezte magát a váróteremben. A világítás jó volt, egy regényt olvasott. Ahogy közeledett az idő, amikor a párizsi vonat, amely egyenesen Rómába viszi őket, befut, s a Csupasz Mexikói még nem jött meg, Ashenden egy kicsit aggódni kezdett, és kiment a peronra, hogy megkeresse. Ashenden az utazási láz néven ismert kellemetlen betegségben szenvedett; egy órával a vonat indulása előtt nyugtalankodni kezdett, hogy lekési; ingerült volt a hordárral, hogy miért nem hozza le a szobájából a bőröndjét idejében; nem tudta megérteni, hogy a szállodai busz miért számítja ki olyan pontosan az időt; egy torlódástól az utcái forgalomban dührohamot kapott, és az állomáson a hordárok tunya mozgása felbőszítette. Az egész világ összeesküdött, hogy ő lekésse a vonatot, elálltak előle az utat, ahogy át akart menni a korláton, a pénztár előtt hosszú sor kígyózott, és mindenféle más vonatokra váltottak jegyet; a visszajáró pénzt idegesítő alapossággal számolták meg; végtelen hosszú ideig tartott, amíg a csomagját felveszik; és ha barátaival utazott, azok elmentek újságot venni, vagy végigsétáltak a peronon, és ő biztos volt benne, hogy lemaradnak; leálltak beszélgetni mindenféle alkalmi ismerőssel, vagy épp kényszeres vágyat éreztek, hogy telefonáljanak, és elrohantak. Igen, az egész világegyetem összefogott, hogy lekésse a vonatát, és ő nem nyugodott meg, amíg el nem helyezkedett az ülésén, poggyásza a csomagtartón, jó félórával az indulás előtt. Néha olyan korán érkezett az állomásra, hogy egy korábbi vonatra szállt, mint amire eredetileg szándékozott, de ez legalább olyan idegtépő volt, mert át kellett élnie a gyötrelmeket, hogy most ezt a vonatot késte le kis híján.
Már bemondták a római expresszi, és még nyoma sem volt a Csupasz Mexikóinak; a vonat már befutott, de a Mexikóit nem lehetett látni. Ashenden egyre nyugtalanabb lett. Sietve járkált föl-alá a peronon, benézett a várótermekbe, elment a poggyászfeladáshoz – de sehol sem találta. Hálókocsi nem volt, de sokan kiszálltak, és így szerzett két ülést egy első osztályú fülkében. Az ajtóban állt, hol az órára pillantott, hol a peront fürkészte; értelmetlen lett volna útitársa nélkül elutaznia, és Ashenden már felkészült, hogy kirakja a fülkéből a csomagokat, ha felhangzik a kiáltás: en voiture; Beszállás. (francia) és ha rátalál, gorombán leteremti, isten a tanúja. Aztán már csak három perc volt hátra, két perc, egy – ebben a késői órában alig néhány utas lézengett; akik utazni készültek, már mind elfoglalták a helyüket. És akkor megpillantotta a Csupasz Mexikóit – két hordár vitte utána a csomagjait, mellette egy keménykalapos férfi ment – : kényelmesen haladt végig a peronon. Észrevette Ashendent, és intett neki.
– Ó, kedves barátom, hát itt van! Már tűnődtem, hova lett.
– Az istenért, siessünk, mert lekéssük a vonatot!
– Soha nem késem le vonatot. Jó helyet kapott? A chef degare Állomásfőnök. (francia) már nincs itt ilyenkor; ez a helyettese.
A férfi levette keménykalapját, amikor Ashenden biccentett neki.
– De ez egy közönséges kocsi! Sajnos ebben nem utazhatom. – Nyáj ás mosollyal az állomásfőnök-helyettes felé fordult: – Valami jobbat adjon, mint ez, mon cher. Kedvesem. (francia)
– Certainement, mon général, egy salon-lit-be Természetesen, tábornok úr… luxus hálófülkébe. (francia) helyezem el. Természetesen.
Az állomásfőnök-helyettes előrevezette őket a vonat mellett, és kinyitott egy üres, kétágyas fülkét. A Mexikói elégedetten szemlélte, majd figyelmesen nézte, a hordár mint rendezi el a csomagokat.
– Nagyon jó lesz így. Igazán lekötelez. – Kezet nyújtott a keménykalapos embernek. – Nem felejtem el önnek, és ha legközelebb beszélek a miniszterrel, megemlítem, milyen előzékeny volt.
– Ön túl jó hozzám, tábornok. Rendkívül hálás leszek. Füttyszó hallatszott, és a vonat elindult.
– Azt hiszem, jobb itt, mint egy közönséges első osztályú kocsiban, Mr. Somerville – szólt a Mexikói. – A tapasztalt utazónak tudnia kell, hogyan kapja meg a legjobbat.
De Ashenden még ingerült volt.
– Nem tudom, mi az ördögnek kellett az utolsó pillanatban jönnie. Mint két hülye álltunk volna ott, ha lekéssük a vonatot.
– De kedves barátom, ez nem fordulhatott volna elő. Amikor megérkeztem, szóltam az állomásfőnöknek, hogy Carmona tábornok vagyok, a mexikói hadsereg főparancsnoka, és hogy meg kell állnom egypár órára Lyonban egy rövid tárgyalásra a brit tábornaggyal. Megkértem, hogy ha késnék, tartsa vissza a vonatot, és utaltam rá, hogy kormányom majd megtalálja a módját, hogy kitüntesse. Már voltam többször Lyonban, szeretem az itteni lányokat, és bár nincs meg bennük az a sikk, ami a párizsiakban, tagadhatatlanul van bennük valami. Inna egy korty konyakot elalvás előtt?
– Köszönöm, nem – mondta Ashenden mogorván.
– Én mindig iszom egy pohárral lefekvés előtt, megnyugtatja az idegeimet.
A bőröndjéből különösebb keresgélés nélkül elővette az üveget. A szájához illesztette, alaposan meghúzta, majd kézfejével megtörölte az ajkát, és cigarettára gyújtott. Aztán kibújt a cipőjéből, és lefeküdt. Ashenden letompította a világítást.
– Nem tudom eldönteni – szólalt meg a Csupasz Mexikói tűnődve –, hogyan kellemesebb elaludni: egy gyönyörű asszony csókjával az ajkamon vagy cigarettával a számban. Volt már Mexikóban? Holnap mesélek Mexikóról. Jó éjszakát.
Egyenletes szuszogásából Ashenden hamarosan tudta, hogy elaludt, valamivel később ő maga is elszenderedett. Ám rögtön fel is ébredt. A Mexikói, mély álomba merülve, mozdulatlanul feküdt, bundáját levette, és azzal takarózott be; a parókáját a fején hagyta. A vonat hirtelen zökkent egyet, és hangos fékcsikorgással megállt; egy szemvillanás alatt, mielőtt Ashenden felfoghatta volna, mi is történt, a Mexikói már talpon volt, keze a csípőjén.
– Mi az?! – kiáltotta.
– Semmi. Valószínűleg tilos jelzést kaprunk.
A Mexikói lezökkent az ágyára. Ashenden lámpát gyújtott.
– Gyorsan felébred, ahhoz képest, hogy milyen mélyen alszik – mondta.
– Muszáj, ebben a szakmában.
Ashenden szerette volna megkérdezni, hogy mi ez a szakma, gyilkolás, összeesküvés vagy hadvezetés, de aztán úgy ítélte, tapintatlan volna. A tábornok elővette táskájából az üveget.
– Iszik egy kortyot? – kérdezte. – Nincs jobb ennél, ha éjjel váratlanul fölriad az ember.
Amikor Ashenden visszautasította, ismét ajkához emelte az üveget, és tekintélyes mennyiségű szeszt öntött le a torkán. Vett egy mély lélegzetet, és cigarettára gyújtott. Bár Ashenden szeme láttára majdnem egy egész üveg konyakot ivott meg, és nyilván jóval többet este a városban, teljesen józan volt. Sem a viselkedésében, sem a beszédében nem utalt semmi jel arra, hogy limonádén kívül bármi egyebet ivott volna.
A vonat elindult, és Ashenden újból elaludt. Amikor ismét felébredt, reggel volt, és amint álmosan körülnézett, látta, hogy a Mexikói is ébren van. Éppen dohányzott. Körülötte cigarettacsikkek tömege hevert a padlón, a fülkében vágni lehetett volna a füstöt. Még elalvás előtt kérve kérte Ashendent, ne ragaszkodjék a nyitott ablakhoz, mert, mint mondta, az éjszakai levegő veszélyes.
– Nem keltem föl, nehogy fölébresszem. Ön mosakszik előbb, vagy menjek én?
– Nekem nem sürgős – mondta Ashenden.
– Öreg harcos vagyok, hamar végezni fogok. Mindennap fogat mos?
– Igen – válaszolta Ashenden.
– Én is. New Yorkban tanultam. Úgy tartom, a szép fogsor a férfiember dísze.
A fülkében volt egy mosdókagyló, és a tábornok energikusan, gurgulázva sikálta a fogát. Aztán táskájából elővett egy üveg kölnit, a törülközőjére öntött belőle, és megdörzsölte vele az arcát és a kezét. Végül fogott egy fésűt, és gondosan megigazította a parókáját, amely vagy meg sem rezdült az éjszaka folyamán, vagy a Mexikói még Ashenden ébredése előtt elrendezte. Elővett egy üveget a táskájából – ehhez szórópumpa volt illesztve –, illatfelhőt bocsátott az ingére, kabátjára és zsebkendőjére, majd az olyan ember sugárzó arcával, aki megtette kötelességét a világban, és most elégedettség tölti el, Ashendenhez fordult, és így szólt:
– Én már felkészültem a napra. Elöl hagyok magának mindent; ne féljen, a kölnivíz a legjobb, amit Párizsban kapni lehet.
– Igazán köszönöm – mondta Ashenden. – Nekem csak vízre és szappanra van szükségem.
– Vízre? Sose használok vizet, kivéve ha fürdőm. Semmi sem ártalmasabb a bőrnek, mint a víz.
A határ felé közeledvén Ashenden, emlékezve a tábornok sokatmondó magatartására, amikor hirtelen fölébredt az éjjel, így szólt:
– Ha van önnél revolver, célszerű, ha ideadja nekem. Diplomata-útlevelem van, és nem valószínű, hogy átkutatnak, de fejükbe vehetik, hogy az ön holmiját átvizsgálják, és nem akarunk kellemetlenséget.
– Inkább játékszer ez, nem fegyver – válaszolta a Mexikói, és farzsebéből egy megtöltött, ijesztő méretű pisztolyt vett elő. – Nem szívesen válok meg tőle egy órára sem, olyan érzésem van nélküle, mintha nem lennék teljesen felöltözve. De igaza van, ne kockáztassunk; odaadom a késem is. Általában szívesebben használom a kést, mint a revolvert, elegánsabb fegyver.
– Nézetem szerint ez szokás kérdése – mondta Ashenden. – Ön nyilván jobban hozzászokott a késhez.
– A ravaszt bárki meg tudja húzni, de aki kést használ, az férfi legyen.
Ashendennek úgy tűnt, egy mozdulattal tépte fel a mellényét, és rántott elő az övéből és nyitott ki egy hosszú, gyilkos küllemű kést. Hatalmas, ronda, csupasz arcán nyájas mosoly áradt szét, ahogy átnyújtotta Ashendennek.
– Remek darab, Mr. Somerville. Nem láttam ennél pompásabb acélt, olyan az éle, mint a borotvának, és erős; egy cigarettapapírt is elvághat vele, és ledönthet vele egy tölgyet. Semmi sem árt neki, becsukva olyan, mint az iskolás fiúk bicskája, amivel a padokra vésnek.
Bekattintotta, és Ashenden a revolverrel együtt zsebre tette.
– Van még valami?
– A kezem – mondta a Mexikói öntelten –, de megnyugtathatom, a vámtiszt nem talál benne kivetnivalót.
Ashendennek eszébe jutott az acélos kézszorítás bemutatkozásukkor, és enyhén megborzongott. A Mexikóinak hatalmas, hosszú, sima kezén – és a csuklóján – egyetlen szőrszál sem látszott, és hegyes, piros, manikűrözött körmeiben volt valami vészjósló.


Ashenden és Carmona tábornok minden nehézség nélkül átestek a formaságokon a határon, és amikor visszatértek fülkéjükbe, Ashenden visszaadta a revolvert és a kést útitársának. Az megkönnyebbülten felsóhajtott.
– Mindjárt másként érzem magam. Mit szólna egy kártyapartihoz?
– Kitűnő ötlet.
A Csupasz Mexikói kinyitotta a táskáját, és előhúzott egy csomag zsíros franciakártyát. Megkérdezte Ashendent, ismeri-e az écartét, s amikor az azt mondta, hogy nem, azt javasolta, játsszanak pikét. Ez a játék nem volt ismeretlen Ashenden előtt, megállapodtak a tétben, és nekiláttak. Minthogy mindketten a gyors játék hívei voltak, négy leosztást játszottak, megduplázva az elsőt és az utolsót. Ashendennek elég jó lapjárása volt, de a tábornoknak még jobb. Ashenden nyitva tartotta a szemét, és nem zárta ki azt a lehetőséget, hogy ellenfele megkísérli befolyásolni a szerencse változékonyságát, de semmi gyanúsat nem észlelt. Egymás után vesztette el a partikat. A Mexikói volátot csinált, Ashenden pontjait is az ő javára írták. Ashenden vesztesége egyre nőtt, végül mintegy ezer frankra rúgott, ami akkoriban tekintélyes összegnek számított. A tábornok cigarettáról cigarettára gyújtott. Hihetetlen gyorsasággal, ujjának egyetlen mozdulatával sodorta őket, majd nyelvét végighúzta a papíron. Végre hátradőlt az ülésen.
– Egyébként, barátom, hadd kérdezzem meg, ha a brit kormány megbízásából jár el, fedezik a kártyaadósságait? – szólalt meg.
– Sajnos nem.
– Akkor hát, azt hiszem, eleget veszített. Ha ez a reprezentációs keret terhére menne, azt javasolnám, játsszunk egészen Rómáig, de ön rokonszenves nekem. Ha a saját pénzét veszíti el, nem akarok többet nyerni.
Felemelte a kártyapaklit, és elrakta. Ashenden szomorúan vett elő néhány bankjegyet, és átnyújtotta a Mexikóinak. Az megszámolta, és szokott rendszerető módján gondosan összehajtogatva eltette a tárcájába. Aztán előrehajolt, és szinte szerető gyengédséggel megpaskolta Ashenden térdét.
– Tetszik nekem, ön szerény és tartózkodó, hiányzik önből honfitársainak gőgje; remélem, megfogadja a tanácsom, és annak veszi, aminek szántam. Ne játsszon pikét olyanokkal, akiket nem ismer.
Ashenden sértett volt, és ez látszott az arcán, mert a Mexikói megragadta a kezét.
– Kedves barátom, remélem, nem sértettem meg az érzéseiben? A világért nem tennék ilyet. Nem játszik rosszabbul pikét, mint a legtöbb pikéjátékos. Nem erről van szó. Ha hosszabb időt töltenénk együtt, megtanítanám, hogyan kell kártyában nyerni. Az ember azért kártyázik, hogy pénzt nyerjen, nincs értelme veszíteni.
– Azt hittem, csak a háborúban és a szerelemben szabad mindent – mondta Ashenden nevetve.
– Ó, végre mosolyogni látom! így kell fogadni a vereséget. Látom, jó humora van és éles elméje. Sokra viszi még az életben. Ha visszajutok Mexikóba, és birtokaim ismét a tulajdonomban lesznek, el kell jönnie egyszer hozzám. Úgy fog élni, mint egy király. A legjobb lovaimon lovagolhat, bikaviadalokra megyünk, és ha megtetszik egy lány, egy szót szól, és máris a magáé.
Beszélni kezdett Ashendennek a hatalmas területekről, a haciendákról és a bányákról, amelyektől Mexikóban megfosztották. Beszélt a feudális országról, amelyben élt. Hogy igazat mondott-e vagy sem, nem volt lényeges, zengzetes szólamainak a költészet dús párlatú fűszere adott zamatot. Szavai egy másik kor tágasabb életmódját festették le, ékesszóló leírásai nyomán az ember szinte látni vélte a hatalmas homokpusztákat és végtelen zöld ültetvényeket, a marhacsordákat, hallani a holdfényes éjszakában a vak énekesek áradó dalát, a gitárok pengését.
– Mindent elvesztettem, mindent. Párizsban nyomorúságos bérért kellett spanyolórákat adnom, vagy amerikaiaknak – úgy értem, Americanos del Norte Észak-amerikaiak. (spanyol) – a város éjszakai életét megmutatnom. Nekem, aki valaha ezer durót fizettem egy vacsoráért, alamizsnáért kellett könyörögnöm, mint egy vak indiánnak. Én, aki ha kedvem tartotta, gyémánt karperecet csatoltam gyönyörű nők csuklójára, arra kényszerültem, hogy ruhát fogadjak el egy vén satrafától, aki az anyám lehetett volna. De türelem! Az ember bajra született, mint a szikra arra, hogy felröppenjen, ám a balszerencse sem tart örökké. Az idő megérett már, hamarosan a mi óránk üt.
Fogta a zsíros kártyapaklit, és kis kupacokba terítette ki.
– Nézzük, mit mond a kártya. A kártya sohasem hazudik. Hittem volna jobban benne, nem követem el azt, ami egyetlen súlyos terhe életemnek. A lelkiismeretem tiszta. Minden férfi megtette volna az adott körülmények között, de bánom, hogy a körülmények olyan cselekedetet kényszerítettek rám, amelyet szívesen elkerültem volna.
Szemügyre vette a kártyákat, néhányat – egy bizonyos rendszer szerint, amelyet Ashenden nem értett – félretett, a maradékot megkeverte, és ismét kis kupacokba osztotta.
– A kártyák figyelmeztettek, nem tagadom, figyelmeztetésük világos és egyértelmű volt. Szerelem és egy fekete nő, veszély, árulás és halál. Világos volt, mint a nap. Minden bolond felfogta volna, mit jelent, és én egész életemben használtam a kártyát. Semmibe nem kezdek, hogy ne kérném a tanácsát. Nincs mentség. Megrészegültem. Ó, önök, északi népek nem tudják, mi az a szerelem, mily én az, amikor nem hagyja aludni az embert, amikor elveszi az étvágyát, hogy úgy sorvadozik, mintha lázbeteg lenne, nem tudják, milyen az a szenvedély, amely eszeveszetté tesz, és az ember semmiben sem leli a kedvét. A magamfajta férfi képes minden őrültségre, minden bűnre kapható, ha szerelmes, si, señor, Igen, uram. (spanyol) és minden hősi tettre. Hegyeket mászik meg, melyek magasabbak a Mount Everestnél, és az Atlanti-óceánnál szélesebb tengereket úszik át. A szerelmes férfi isten és ördög. A nők okozták a vesztemet.
A Csupasz Mexikói újból megnézte a kártyáit, néhányat kivett a kupacokból, másokat otthagyott. Aztán ismét megkeverte őket.
– Rengeteg nő szeretett engem. Nem hiúságból mondom. A magyarázatát nem tudom. De ez a tény. Menjen Mexikóvárosba, és kérdezősködjék, mit tudnak Manuel Carmonáról és a hódításairól. Kérdezze meg, hány nő tudott ellenállni neki.
Ashenden homlokát ráncolva, tűnődve nézte. Arra gondolt, hogy R., ez az éles elméjű férfi, aki oly csalhatatlan ösztönnel választja ki eszközként használt embereit, nem tévedett-e ezúttal; őszintén aggódott. Valóban azt hiszi a Csupasz Mexikói, hogy ellenállhatatlan, vagy egyszerűen megrögzött hazudozó? Mesterkedései nyomán mindössze négy kártyája maradt, melyek lefordítva hevertek előtte. Sorra megérintette mindet, de nem fordította fel őket.
– Nincs olyan erő a földön – mondta –, amely megváltoztatná a végzetet. Még tétovázom. Ez a pillanat mindig nyugtalansággal tölt el, erőt kell gyűjtenem, hogy felfordítsam a lapokat, amelyek balsorsomat jelenthetik. Bátor ember vagyok, de megtörtént már, hogy ezen a ponton nem mertem megnézni a négy végzetes kártyát.
S valóban, leplezetlen félelemmel nézte a kártyák hátlapját.
– Miről is beszéltem?
– Hogy a nők nem tudtak ellenállni vonzóerejének – felelte Ashenden szárazon.
– Egyszer mégis visszautasított egy nő. Egy olyan házban pillantottam meg, egy casa de mujeresben Mexikóvárosban, szembejött, ahogy mentem fel a lépcsőn; nem volt feltűnően szép, száz szebb nővel volt már dolgom, de volt benne valami, ami megfogott, szóltam hát az öreg hölgynek, akié a ház volt, hogy küldje fel hozzám. Megtalálja, ha Mexikóvárosban jár, La Marquezának nevezik. Azt mondta, a lány nem bentlakó, csak alkalmanként jár oda, és már elment. Megkértem, hogy hívja oda másnap estére, és ne engedje el, amíg oda nem érek. De későn értem oda, és La Marqueza azt mondta, a lány közölte: nincs hozzászokva, hogy megvárakoztassák, és elment. Jóindulatú ember vagyok, nem bánom, ha a nők szeszélyesek és ingerkednek, hisz épp ez adja a bájukat, hát nevettem rajta, és küldtem neki száz durót, és megígértem, hogy másnap pontos leszek. De amikor percnyi pontossággal odaértem, La Marqueza visszaadta a száz durót, mondván, a lánynak nem tetszem. Nevettem a szemtelenségén. Lehúztam az ujjamról a gyémántgyűrűmet, és megkértem az öregasszonyt, adja oda neki, hátha ez jobb belátásra bírja. Reggel La Marqueza a gyűrűmért cserébe egy piros szegfűt hozott. Nem tudtam, hogy örüljek-e, vagy mérges legyek. Nem szoktam meg, hogy vágyam teljesítetlen marad, nem sajnálom a pénzt (mi másra való, mint csinos nőkre költeni), elküldtem La Marquezát a lányhoz, hogy mondja meg, ezer durót adok neki, ha velem vacsorázik aznap este. Hamarosan vissza is jött a lány válaszával, hogy hajlandó eljönni velem azzal a feltétellel, hogy vacsora után azonnal hazamehet. Megvontam a vállam, és beleegyeztem. Nem hittem, hogy komolyan gondolja. Azt gondoltam, csak azért mondja, hogy még kívánatosabbá tegye magát. És eljött hozzám vacsorára. Azt mondtam, nem volt gyönyörű? A leggyönyörűbb, legtökéletesebb teremtés volt, akit életemben láttam. Megmámorosodtam tőle. Bájos és szellemes volt. Andalúzia minden graciája megvolt benne. Egyszóval: csodálatos volt. Megkérdeztem, miért ilyen közömbös hozzám, mire az arcomba nevetett. Mindent elkövettem, hogy elnyerjem tetszését. Minden képességem megcsillogtattam. Felülmúltam önmagam. És mégis, a vacsora végeztével fölállt, és jó éjszakát kívánt. Megkérdeztem, hová indul. Azt válaszolta, megígértem, hagyom, hogy elmenjen, és megbízik bennem, hogy becsületes férfiként megtartom szavam. Érveltem, vitatkoztam, őrjöngtem, tomboltam. Betartatta velem a szavamat. Arra tudtam csak rávenni, hogy beleegyezzék, azonos feltételek között másnap is eljöjjön vacsorára.
Nyilván bolondnak tart, de én voltam a legboldogabb ember a földön; hét napon át fizettem ezer ezüst durót, hogy velem vacsorázzék. Minden este a torkomban dobogott a szívem, ahogy vártam, olyan ideges voltam, mint egy novillero Kezdő, gyakorlatlan bikaviador. (spanyol) az első bikaviadala előtt, és ő minden este játszott velem, kinevetett, kacérkodott, az őrületbe kergetett. Eszeveszetten szerelmes voltam belé. Soha senkit nem szerettem úgy, sem azelőtt, sem azóta. Semmi másra nem tudtam gondolni. Tébolyult voltam. Minden mást elhanyagoltam. Hazafi vagyok, és szeretem az országom. Összejött egy maroknyi csapat, és elhatároztuk, nem tűrjük tovább az igazságtalan kormányzást, melytől mindannyian szenvedtünk. Minden jövedelmező állás másoknak jutott, mi pedig fizettük az adót, mintha kereskedők lennénk, megalázó támadásoknak voltunk kitéve. Volt pénzünk, és voltak embereink. Kész terveink voltak, készen álltunk a végső csapásra. Számtalan tennivalóm lett volna, gyűlésekre járni, fegyvert szerezni, utasításokat adni; de annyira megrészegített ez a nő, hogy semmivel nem tudtam törődni. Azt gondolhatná, haragudtam rá, hogy a bolondját járatja velem, akinek legkisebb szeszélyét is azonnal teljesítették; nem hittem, hogy azért utasít vissza, hogy tovább korbácsolja vágyamat, elhittem neki, igazat mondott, hogy addig nem adja oda magát nekem, amíg nem érzi úgy, hogy szeret. Azt mondta, mindezt miattam teszi. Angyal, gondoltam. Kész voltam várni. Szerelmem olyan emésztő erejű, gondoltam, hogy előbb-utóbb utat talál hozzá; olyan, mint a préritűz, felperzsel mindent közel s távol] és végre, végre azt mondta, szeret. Az örömöm szinte elviselhetetlen volt, azt hittem, mindjárt összeesem és meghalok. Ó, micsoda mámor, micsoda őrület! Legszívesebben mindent elébe hordtam volna, amim csak volt a világon, lehoztam volna a csillagokat az égről, hogy díszítsék haját; be akartam bizonyítani szerelmem végtelenségét, a lehetetlent, a hihetetlent akartam valóra váltani, neki akartam adni magam egészen, a lelkemet, a becsületemet, mindent, mindent, ami az enyém, s ami én vagyok; és azon az éjjelen, míg karomban tartottam, felfedtem előtte összeesküvésünk tervét, és hogy kik a részesei. Éreztem, hogy teste megmerevedik, ahogy figyel, szempillájának rebbenéséből tudtam, hogy valami történt, bár azt nem, hogy pontosan mi; keze, mely arcom simogatta, hideg volt és száraz; és ekkor hirtelen gyanú ébredt bennem, egyszerre eszembe jutott, mit mondtak a kártyák: szerelem és egy fekete nő, veszély, árulás és halál. Háromszor is mondták, és én nem törődtem vele. Nem mutattam, hogy bármit is észrevettem. Karomba fészkelte magát, és azt mondta, megijedt attól, amit hallott, és megkérdezte, Ez-meg-ez is érdekelt-e a dologban. És én mindent elmondtam. Biztos akartam lenni a dolgomban. Pontról pontra, elképesztő ravaszsággal, csókokkal és hízelgéssel az összeesküvés minden részletét kihúzta belőlem, és most már biztos voltam benne, olyan biztos, mint ahogy ön itt ül velem szemben, hogy kém. Az elnök kéme volt, azzal bízták meg, hogy ördögi bájaival csábítson el, és íme, minden titkomat kicsalta. Valamennyiünk élete az ő kezében volt, és tudtam, ha elengedem, huszonnégy órán belül mindannyiunk halott. És szerettem, szerettem; szó nem írhatja le a szívemet marcangoló gyötrelmes vágyat; az ilyen szerelem nem öröm, hanem fájdalom, merő fájdalom, de az a kínzó fajta, amely minden örömöt felülmúl. Az a mennyei kín, amelyről az isteni mámort megkóstoló szentek beszélnek. Tudtam, nem hagyhatja el a szobát élve, és féltem, ha várok, bátorságom elszáll. “Én most elalszom" – mondta. “Aludj, galambom" – válaszoltam. “Alma de mi corazón", így szólított. “Szívemnek lelke." Ezek voltak utolsó szavai. Súlyos szemhéja, mely sötét volt, mint a szőlő színe és egy kicsit mindig nedves, súlyos szemhéja lassan lecsukódott, és keblének egyenletes hullámzásából tudtam, hogy elaludt. Szerettem őt, nem akartam, hogy szenvedjen, s bár kém volt, a szívem nem engedte, hogy megtudja, milyen rettenet vár rá. Különös, hogy nem haragudtam rá, amiért elárult, gyűlölnöm kellett volna aljassága miatt, de nem tudtam, csak azt éreztem, hogy lelkemet bekeríti az éj. Szegény, szegény teremtés, sírni tudtam volna a szánalomtól. Gyengéden kihúztam alóla a karomat, a bal karomat, a jobb szabad volt, és a kezemre támaszkodtam. Olyan gyönyörű volt, hogy elfordítottam a fejem, ahogy késemmel teljes erőmmel átvágtam a torkát. Föl sem ébredt, úgy halt meg.
Elhallgatott, és szemöldökét összehúzva nézte a négy kártyát, amely hátával felfelé feküdt, várva, hogy felfordítsa.
– A kártyák megjósolták. Mért is nem hallgattam rájuk? Nem nézem meg őket. Átkozott lapok! Pusztuljatok innen!
Vad mozdulattal az egész paklit a földre söpörte.
– Noha szabadgondolkodó vagyok, misét mondattam lelki üdvéért. – Hátradőlt, és cigarettát sodort. Szívott egy mélyet. Aztán megvonta a vállát. – Az ezredes azt mondta, ön író. Mit ír?
– Regényeket.
– Detektívregényeket?
– Nem.
– Miért nem? Csak azt olvasok. Ha író lennék, detektívregényeket írnék.
– Nagyon nehéz műfaj. Hihetetlenül sok lelemény kell hozzá. Egyszer kitaláltam egy gyilkosságot, de a gyilkosság olyan zseniális volt, hogy sehogyan sem tudtam rábizonyítani a gyilkosra, márpedig a detektívtörténetek legfőbb szabálya, hogy a rejtélynek a végén meg kell oldódnia, és a bűnöst bíróság elé kell állítani.
– Ha a gyilkossága olyan zseniális, mint gondolja, az egyetlen mód, hogy a gyilkosra rábizonyítsa bűnösségét, ha feltárja indítékait. Ha már ráakadt az indítékra, előbb-utóbb megleli a bizonyítékot is, amely addig elkerülte a figyelmét. Amíg nincs indíték, a legterhelőbb bizonyíték sem elég meggyőző. Gondolja el például, hogy odamegy egy sötét éjjel egy emberhez egy elhagyatott utcán, és szíven szúrja. Ki gyanúsítaná magát? De ha az az ember a felesége szeretője volt vagy a testvére, vagy becsapta vagy megsértette önt, akkor egy darab papír, egy cérnaszál vagy egy elejtett megjegyzés is elegendő, hogy felakasszák. Mit csinált a gyilkosság időpontjában? Egy tucat ember is látta előtte és utána. De ha az áldozatnak nem ismerőse, egy percig sem gyanúsítják. Nyilvánvaló volt, hogy Hasfelmetsző Jacket csak úgy foghatják el, ha tetten érik.
Ashenden több okból is jónak látta más irányba terelni a beszélgetést. Rómában elvárnak egymástól, ideje megtárgyalni további lépéseiket. A Mexikói Brindisibe megy, Ashenden Nápolyba. Úgy tervezte, a Hotel de Belfastban száll meg, ebben a másodosztályú szállodában a kikötőhöz közel, amelyet kereskedelmi utazók és kispénzű turisták látogatnak. Tanácsos lenne a tábornoknak tudnia a szobaszámát, hogy bármikor fölkereshesse anélkül, hogy a szállodában kérdezősködnie kelljen utána. A következő állomáson Ashenden a büfében kért egy borítékot, és a Mexikóival megcímeztette magának, a brindisi postahivatal címére, így Ashendennek csupán egy számot kell majd fölírnia egy papírra, és postára adnia.
A Csupasz Mexikói vállat vont.
– Nekem ezek az óvintézkedések meglehetősen gyermetegnek hatnak. Nincs itt semmiféle kockázat. De mindegy, bármi történik, biztos lehet, nem fogom kompromittálni.
– Nem vagyok járatos az efféle munkában – mondta Ashenden. – Követem az ezredes utasításait, és megelégszem azzal, ha annyit tudok az ügyről, amennyi feltétlenül szükséges.
– Helyes. Ha a körülmények alakulása valamilyen drasztikus lépésre kényszerít és bajba kerülök, természetesen politikai fogolyként fognak kezelni. Előbb-utóbb Olaszország kénytelen lesz hadba lépni a Szövetségesek oldalán, és engem szabadon engednek. Mindent átgondoltam. De nagyon kérem, küldetésünk sikerét illetően ne legyenek komolyabb aggályai, mintha kirándulásra indulna a Temzén.
Amikor azonban végül elváltak egymástól, és Ashenden egyedül találta magát a Nápoly felé robogó vonat egyik fülkéjében, megkönnyebbülten sóhajtott. Boldog volt, hogy megszabadult ettől a locsogó, visszataszító, különös alaktól. A Mexikói elindult Brindisibe, hogy találkozzék Constantine Andreadival, és ha csak a fele igaz annak, amit mondott, Ashenden szívből gratulált saját szerencséjéhez, hogy nincs a görög kém bőrében. Eltűnődött, milyen ember is Andreadi. Volt valami nyomasztó abban, ahogy bizalmas irataival és veszélyes titkaival átkelt a Jón-tengeren, mit sem sejtve arról, miféle hurokba dugja a fejét. De hát ilyen a háború, csak bolondok hihetik, hogy kesztyűs kézzel lehet megvívni.


Mikor megérkezett Nápolyba, Ashenden szobát vett ki a szállodában, a szobaszámot nyomtatott betűkkel ráírta egy lapra, és postán elküldte a Csupasz Mexikóinak. Aztán elment a brit konzulátusra, ahol R., mint ebben korábban megegyeztek, utasításokat hagy neki, és valóban, tudtak érkezéséről, minden rendben volt. Félrerakta hivatalos gondjait, egy kis szórakozásra vágyott. Itt délen már ugyancsak bent jártak a tavaszban, a forgalmas utcákon forrón sütött a nap. Ashenden jól ismerte Nápolyt. A Piazza di San Ferdinando forgataga, a Piazza dél Plebiscito szép temploma kellemes emlékeket ébresztett szívében. A Strada di Chiara éppoly zajos volt, mint mindig. Meg-megállt az utcasarkokon, és benézett a hegyoldalon meredeken kapaszkodó sikátorokba, ahol a magas házak között kifeszített kötélen száradó ágynemű úgy lobogott, mint ünnepi zászlók a szélben; kószált a parton, nézte a tengert, Capri szigetének halvány körvonalait az öbölben, mígnem Posilippóhoz ért, ahol az ódon, düledező palazzóban oly sok romantikus órát töltött ifjúkorában. Figyelte a furcsa kis fájdalmat, mely a múlt emlékeinek hatására szívét összeszorította. Aztán egy kis kocsin, amit egy vézna póni húzott, a kövezeten zörögve visszahajtatott a Galleriába, egy americanót rendelt, és a hűvösben ülve szemlélte a lebzselő, beszélgető, élénken gesztikulálva örökké csak beszélgető embereket, és megpróbálta külsejük alapján elképzelni, kik lehetnek valójában.
Három napig Ashenden átadta magát a tétlenségnek, amely oly jól illett ehhez a különös, rendetlen és pezsgő városhoz. Reggeltől estig összevissza kószált, de nem a turista szemével nézett, aki azt nézi, amit látni kell, nem is az író szemével, aki anyagot gyűjt (és a naplementében egy zengzetes bekezdés, egy arcban egy jellem lehetőségét látja), hanem a csavargóéval, akivel bármi történik, számára az maga a valóság. A múzeumban megnézte az ifjabb Agrippina szobrát, amelyre megvolt a jó oka, hogy szeretettel emlékezzék, és ha már itt járt, ismét megtekintette Tiziano és Brueghel festményeit a képtárban. És mindannyiszor visszatért Santa Chiara templomához. Kecsessége, derűje, az a könnyed gunyorosság, amellyel a valláshoz látszólag viszonyult, s amelynek mélyén szinte érzéki szenvedély húzódott meg, szeszélyessége, formájának eleganciája mintha ennek a napos, poros, szép városnak és lármás lakóinak abszurd és dagályos metaforája lenne. Azt sugallta, hogy az élet elbűvölő és szomorú; hogy bizony baj, ha valakinek nincs pénze, de a pénz nem minden, és minek bánkódjunk, hiszen ma itt vagyunk, de holnap elmegyünk; mindez nagyon izgalmas és szórakoztató, annak örüljünk, ami van facciamo una piccola combinazione. Kb.: Hozzunk össze valamit. (olasz)
Ám a negyedik nap reggelén, mikor Ashenden a fürdőkádból kilépve éppen törülközni próbált egy törülközővel, amely azonban semmiféle nedvességet nem szívott magába, az ajtaja hirtelen kinyílt, és egy ember surrant a szobába.
– Mit akar?! – kiáltotta Ashenden.
– Semmi izgalom! Megismer?
– Jóságos isten, a Mexikói! Hogy néz ki?
Új, rövidre nyírt, fekete parókát hordott, amely sapkaként simult a fejére. Tökéletesen megváltozott a kinézete, és bár most is meglehetősen furcsa volt, más, mint azelőtt. Kopottas, szürke öltönyt viselt.
– Csak egy percig maradhatok. Éppen borotválják. Ashenden érezte, hogy arca kivörösödik.
– Megtalálta?
– Nem volt nehéz. Ő volt az egyetlen görög utas a hajón. Amikor beállt, a fedélzetre mentem, és egy barátom után érdeklődtem, aki Pireusból jött. Azt mondtam, George Diogenidis urat keresem. Úgy csináltam, mint aki nagyon meglepődik, hogy nem érkezett meg, és beszélgetni kezdtem Andreadival. Álnéven utazik. Lombardosként mutatkozott be. Amikor partra szállt, követtem, és mit gondol, mi volt az első dolga? Borbélyhoz ment, és leborotváltatta a szakállát. Na, mit szól ehhez?
– Semmit. Akárki leborotváltathatja a szakállát.
– Nekem más a véleményem. Meg akarja változtatni a külsejét. Ó, nagyon ravasz! Bámulom a németeket, semmit nem bíznak a véletlenre, neki is megvan a kész története, mindjárt el is mondom.
– Egyébként ön is megváltoztatta a külsejét.
– Á, igen, parókát vettem; ugye nagy a különbség?
– Soha nem ismertem volna fel.
– Óvatosnak kell lenni. Kebelbarátok lettünk. Brindisiben kellett töltenünk a napot, és ő nem beszél olaszul. Boldog volt, hogy segítek neki, együtt utaztunk. Ebbe a szállodába hoztam. Azt mondja, holnap Rómába megy, de nem fogom szem elől téveszteni; nem fog megszökni. Látni akarja Nápolyt, felajánlottam, hogy megmutatom a látnivalókat.
– Miért nem megy már ma Rómába?
– Ez hozzátartozik a meséjéhez. Görög üzletembernek adja ki magát, aki meggazdagodott a háború alatt. Azt mondja, két parti gőzöse volt, nemrég adta el őket. És most Párizsba megy, hogy kirúgjon a hámból. Egész életében Párizsba vágyott, és most végre itt az alkalom. Nagyon zárkózott. Megpróbáltam beszélgetni vele. Azt mondtam, spanyol vagyok, azért mentem Brindisibe, hogy a törökökkel tárgyaljak bizonyos hadifelszerelésekről. Láttam, hogy érdekli, amit mondok, de ő nem beszélt, és természetesen nem lett volna tanácsos erőltetni. A papírokat magánál tartja.
– Honnan tudja?
– Nem vigyáz különösebben a táskájára, de minduntalan megérinti a derekát. Vagy az övében, vagy a mellénye bélésében vannak.
– Mi az ördögnek hozta ebbe a szállodába?
– Gondoltam, így kényelmesebb. Ha például át akarjuk kutatni a csomagját.
– Maga is itt szállt meg?
– Nem, nem vagyok ennyire ostoba, azt mondtam neki, az éjszakai vonattal Rómába megyek, nem veszek ki szobát. De mennem kell, megígértem, hogy tizenöt percen belül találkozom vele a borbélyüzlet előtt.
– Rendben van.
– Hol találom meg este, ha szükségem lenne magára? Ashenden a Csupasz Mexikóira nézett egy pillanatig, majd a homlokát ráncolva elfordult.
– A szobámban töltöm az estét.
– Remek. Megnézné, hogy nincs-e valaki a folyosón?
Ashenden kinyitotta az ajtót, és kinézett. Senkit sem látott. A szálloda ebben az évszakban szinte teljesen üres volt. Alig volt külföldi Nápolyban, rosszul ment az üzlet.
– Minden rendben – mondta Ashenden.
A Csupasz Mexikói merészen kilépett. Ashenden bezárta mögötte az ajtót. Megborotválkozott, és lassan felöltözött. A nap éppoly ragyogóan sütött a térre, mint korábban, az elhaladó emberek, az ócska kis kocsik és az eléjük fogott vézna lovak éppolyan hangulatot árasztottak, mint addig, látványuk azonban Ashendent nem töltötte el többé derűvel. Nyugtalan volt. Elment a szállodából, és szokása szerint benézett a konzulátusra, hogy nincs-e távirat a részére. Aztán a Cook-irodába ment, megnézte, mikor indul vonat Rómába: volt egy nem sokkal éjfél után és egy másik hajnali ötkor. Szerette volna, ha eléri az elsőt. Nem tudta, mi a Mexikói terve; ha tényleg Kubába akar menni, jól teszi, ha Spanyolországon át megy; az irodában a menetrendeket nézegetve Ashenden látta, másnap hajó indul Nápolyból Barcelonába.
Ashendennek elege lett Nápolyból. A tűző fény az utcán fárasztotta a szemét, a por elviselhetetlen volt, a zaj süketítő. Betért a Galleriába egy italra. Délután moziba ment. Visszaérvén a szállodába azt mondta a portásnak, hogy mivel reggel korán indul, kifizetné a számlát, a poggyászát kivitte az állomásra, szobájában csak egy irattáskát hagyott, amelyben titkos kódjának egyik része és néhány könyv volt. Megvacsorázott. Aztán visszament a szállodába, leült, és várta a Csupasz Mexikóit. Nem tudta eltitkolni maga előtt, hogy rendkívül ideges. Olvasni kezdett, de unalmasnak találta a könyvet, egy másikat vett elő, de a figyelme elkalandozott, az óráját nézte. Még nagyon korán volt; újból kézbe vette a könyvet, és elhatározta, hogy nem néz az órájára, amíg harminc oldalt el nem olvasott, azonban, habár szeme lelkiismeretesen egyik oldalt a másik után futotta végig, csak nagyon hozzávetőleg tudta volna megmondani, mit olvasott. Ismét megnézte, mennyi az idő. Édes istenem, még csak fél tizenegy! Arra gondolt, hol lehet a Csupasz Mexikói, mit csinálhat; félt, hogy elrontja a dolgot. Borzalmas ügy volt. Akkor eszébe jutott, hogy be kellene csuknia az ablakot, és behúznia a függönyt. Egymás után szívta a cigarettákat. Az órájára pillantott: negyed tizenkettő. Hirtelen belényilallott egy gondolat, a szíve hevesen dobogni kezdett; kíváncsiságból megmérte a pulzusát, csodálkozva tapasztalta, hogy normális. Bár meleg volt az este, a szoba pedig fülledt, a keze és a lába mint a jég. Micsoda bosszúság, gondolta ingerülten, ha az embernek túlságosan élénk a képzelete, és olyasmit idéz fel, amit a legkevésbé sem akar látni! Mint író, gyakran elmélkedett gyilkosságokon, elméjébe most a Bűn és bűnhődésnek az a félelmetes leírása villant. Nem akart erre gondolni, de a téma erőszakkal gondolataiba furakodott; könyvét a térdére ejtette, a falra bámult (barna, fakó rózsamintás tapéta borította), és azt kérdezte magától, hogyan követne el valaki gyilkosságot Nápolyban. Természetesen ott a Villa, a hatalmas, bokros-fás kert az öbölnél, ahol az akvárium áll; éj szaka elhagyatott és sötét, olyan dolgok történnek ott, amelyek nem viselik el a napfényt, óvatos ember elkerüli veszélyes ösvényeit sötétedés után. Posilippón túl az út néptelen, és elágazások vezetnek a hegyre, ahol éjjel egy lélekkel sem találkozni, de hogyan lehet egy mégoly merész embert is rávenni, hogy odamenjen? Lehetne azzal az ürüggyel, hogy csónakáznak egyet; de akitől bérlik a csónakot, látná őket, és az is kétséges, hogy hagyná-e, hogy egyedül vízre szálljanak; lent a kikötőnél vannak rossz hírű szállodák, ahol semmit sem kérdeznek az utastól, aki késő éjjel csomag nélkül érkezik; de az alkalmazott, aki kinyitja a szobát, jól megnézhet magának, és egyébként is, részletes űrlapot kell kitölteni.
Ashenden újból megnézte, hány óra. Nagyon fáradt volt. Már csak ült, olvasni sem próbált, az agya üres volt.
Az ajtó hangtalanul kinyílt; talpra ugrott. Megborzongott. A Csupasz Mexikói állt előtte.
– Megijesztettem? – kérdezte mosolyogva. – Gondoltam, nem akarja, hogy kopogjak.
– Látta valaki, hogy bejött?
– Az éjszakai portás engedett be; aludt, amikor csöngettem, még csak rám se nézett. Sajnálom, hogy késtem, de át kellett öltöznöm.
A Csupasz Mexikói világosbarna parókáját és azt a ruhát viselte, amiben utazott. Döbbenetesen másképp nézett ki. Nagyobb és feltűnőbb volt; arcának a formája is megváltozott. Csillogott a szeme, és láthatóan remek hangulatban volt. Ashendenre pillantott.
– Milyen sápadt, barátom! Csak nem ideges?
– Megvannak az iratok?
– Nincsenek. Nem voltak nála. Csak ezt találtam.
Egy vaskos tárcát és egy útlevelet tett az asztalra.
– Nem kell – mondta Ashenden gyorsan. – Tegye el.
A Csupasz Mexikói megvonta a vállát, és zsebre rakta őket.
– Mi volt az övében? Azt mondta, mindig a derekát tapogatta.
– Csak pénz. Átnéztem a tárcát. Csak magánlevelek és nők fényképei vannak benne. Nyilván a táskájába tette az iratokat, mielőtt sétálni jött velem az este.
– A fenébe is! – mondta Ashenden.
– Nálam van a szobakulcsa. Menjünk, nézzük meg a csomagjait.
Ashenden gyomra összeszorult, hányingert érzett. Habozott. A Mexikói barátságosan rámosolygott.
– Nincs kockázat, amigo Barátom. (spanyol) – mondta, mintha egy kisfiút bátorítana –, de ha nem akar, egyedül megyek.
– Nem, magával megyek – mondta Ashenden.
– Senki sincs ébren a szállodában, és Mr. Andreadi nem fog zavarni minket. Vegye le a cipőjét, ha úgy gondolja.
Ashenden nem felelt. Komoran nézett, mert észrevette, hogy remeg a keze. Kifűzte a cipőjét, és kilépett belőle. A Mexikói is így tett.
– Menjen előre – mondta. – Forduljon balra, és menjen végig a folyosón. A harmincnyolcas szoba.
Ashenden kinyitotta az ajtót, és kilépett. A folyosón halvány fény derengett. Bosszantotta, hogy ennyire ideges; főleg hogy látta, társa tökéletesen nyugodt. Amikor az ajtóhoz értek, a Csupasz Mexikói a kulcsot a zárba tette, elfordította és belépett. Felgyújtotta a villanyt. Ashenden utánament, és becsukta az ajtót. Észrevette, hogy a zsaluk csukva vannak.
– Ezzel megvolnánk. Nekiláthatunk.
Egy kulcscsomót vett elő a zsebéből, néhányat kipróbált, mire ráakadt a megfelelőre. A bőröndben ruhák voltak.
– Olcsó ruhák – mondta a Mexikói megvetően, ahogy kivette őket. – Az az elvem, hogy végül is a legolcsóbb a legdrágábbat venni. Persze valaki vagy úriember, vagy nem az.
– Muszáj beszélnie? – kérdezte Ashenden.
– A veszély különféleképp hat az emberekre. Nekem csak izgalmat okoz, de önt ingerültté teszi, amigo.
– Én ugyanis félek, maga meg nem – mondta őszintén Ashenden.
– Csak idegek kérdése.
Eközben gyorsan, de alaposan végigtapogatta a ruhákat. Semmiféle papír nem volt a bőröndben. Elővette a kését, és felhasította a bélést. Olcsó bőrönd volt, a bélésanyag oda volt ragasztva a bőrönd anyagához. Oda semmit sem lehetett elrejteni.
– Itt nincsenek. Valahol a szobában vannak eldugva.
– Biztos benne, hogy nem helyezte letétbe egy irodában? Például egy konzulátuson?
– Egyetlen pillanatra sem vettem le róla a szemem, kivéve mikor borotváltatta magát.
A Csupasz Mexikói kihúzta a fiókokat, kinyitotta a szekrényt. A padlón nem volt szőnyeg. Benézett az ágy alá, az ágyba, a matrac alá. Sötét szeme föl-le pásztázta a szobát, rejtekhelyet keresve, és Ashenden úgy érezte, semmi sem kerülte el a figyelmét.
– Lehet, hogy a portásra bízta a földszinten?
– Tudnék róla. De nem is merte volna. Nincs itt. Nem értem.
Tétován nézett körül a szobában. Összeráncolt homlokkal próbált a rejtély nyitjára lelni.
– Menjünk innen – mondta Ashenden.
– Egy pillanat.
A Mexikói letérdelt, gyorsan, gondosan összehajtogatta a ruhákat, és visszatette a bőröndbe, bezárta, és felállt. Aztán eloltotta a villanyt, lassan kinyitotta az ajtót, és kinézett. Intett Ashendennek, és kisurrant a folyosóra. Mikor Ashenden utánament, megállt és bezárta az ajtót, a kulcsot zsebre tette, és visszamentek Ashenden szobájába. Amikor bent voltak már, és a reteszt elhúzta, Ashenden megtörölte izzadt kezét és homlokát.
– Hála istennek, kint vagyunk!
– A legkisebb veszély sem fenyegetett. De most mit tegyünk? Az ezredes dühös lesz, hogy nem találtuk meg az iratokat.
– Az ötórás vonattal Rómába megyek. Onnan sürgönyön kérek utasítást.
– Jó, magával megyek,
– Azt gondoltam, jobban tenné, ha mielőbb elhagyná az országot. Holnap indul egy hajó Barcelonába. Utazzék el azzal, és ha szükséges, ott majd találkozhatunk.
A Csupasz Mexikói elmosolyodott.
– Látom, igyekszik megszabadulni tőlem. Jó, nem ellenkezem a kívánságával, amelyre mentségül szolgál tapasztalatlansága ezekben az ügyekben. Barcelonába megyek. Van spanyol vízumom.
Ashenden az órájára nézett. Két óra múlt. Még három órát kell várakoznia. Társa kényelmesen cigarettát sodort magának.
– Nincs kedve megvacsorázni? – kérdezte. – Olyan éhes vagyok, mint a farkas.
Ashenden az evésnek már a gondolatától émelyegni kezdett, de nagyon szomjas volt. Nem akart a Csupasz Mexikóival menni, de egyedül sem akart maradni a szállodában.
– Hová mehetnénk ilyen későn?
– Jöjjön csak velem. Én majd találok helyet.
Ashenden föltette kalap ját, táskáját a kezébe fogta. Lementek a földszintre. A hallban a szállodaportás mélyen aludt egy matracon a földön. Halkan lépkedtek, nehogy fölébresszék, és amikor a pultjához értek, Ashenden észrevette, hogy szobájának rekeszében egy levél van. Kivette, s látta, hogy neki címezték. Lábujjhegyen kióvakodtak a szállodából, becsukták az ajtót. Sietni kezdtek. Jó száz méterrel odébb megálltak, egy lámpaoszlop alatt Ashenden elővette zsebéből a levelet, és elolvasta; a konzulátustól jött, és így szólt: A mellékelt távirat ma este érkezett, és mivel fontos lehet, a küldönccel átvitetem a szállodájába. Nyilvánvalóan valamivel éjfél előtt hozhatták, amikor Ashenden a szobájában ült. Kinyitotta a táviratot; látta, hogy az üzenet rejtjeles.
– Hát ezzel várni kell egy kicsit – mondta, és zsebre tette.
A Csupasz Mexikói úgy ment a kihalt utcákon, mint aki jól ismeri az utat; Ashenden mellette haladt. Végül egy zsákutcában egy lármás, visszataszító kocsmához értek; a Mexikói belépett.
– Nem olyan, mint a Ritz – mondta –, de ilyen késő éjszaka ez az egyetlen hely, ahol valami ennivalót kaphatunk.
Ashenden egy hosszú, piszkos helyiségben találta magát, amelynek egyik végében egy vézna fiatalember ült a zongoránál; a fal mellett kétoldalt asztalok álltak, előttük lóca. A kocsmában sokan voltak, férfiak és nők vegyesen. Sört és bort ittak. A nők öregek, csúnyák voltak, vastagon kifestve, harsány vidámságuk egyszerre volt zajos és élettelen. Amikor Ashenden és a Csupasz Mexikói belépett, mindenki őket nézte, úgyhogy Ashenden, asztalhoz ülvén, elfordította a fejét, hogy szeme ne találkozzék a gúnyos tekintetekkel, amelyek sejtelmesen fürkészték. A ványadt zongorista klimpírozni kezdett, mire néhány pár táncra emelkedett. Mivel nem volt elég férfi, a nők egymással is táncoltak. A tábornok két tányér spagettit és egy üveg capri bort rendelt. Amikor kihozták a bort, egy pohárral mohón fölhajtott, és amíg a postára várt, szemrevételezte a nőket.
– Táncol? – kérdezte Ashendent. – Én megforgatom valamelyik lányt itt.
Fölállt, és Ashenden látta, amint odamegy az egyik lányhoz, akinek legalább ragyogó szemét és fehér fogait lehetett a javára írni, és aki fölkelt, a Mexikói pedig átkarolta. Jól táncolt. Aztán Ashenden látta, hogy beszélni kezd; a nő nevetett, és egy kedvű arckifejezése, amellyel a felkérést fogadta, érdeklődővé változott. Hamarosan vidáman csevegtek. A tánc véget ért, és a Mexikói, miután visszavezette a nőt az asztalához, leült Ashenden mellé, és még egy pohár bort ivott.
– Mit szól a lányhoz? – kérdezte. – Nem rossz, igaz? A táncolás jót tesz az embernek. Miért nem kér föl valakit? Kellemes hely. Bennem mindig megbízhat, ha ilyesféle helyet keres.
A zongorista újból játszani kezdett. A nő a Csupasz Mexikóira pillantott, és amikor az hüvelykujjával a táncparkett felé bökött, fürgén felugrott. A Mexikói begombolta a kabátját, kihúzta magát, és az asztal mellett állva várta, hogy a nő odamenjen hozzá. Csevegve, mosolyogva forgatta, és máris mindenkivel bizalmas viszonyban volt a teremben. Spanyol akcentussal, de folyékony olasz nyelven tréfás megjegyzéseket váltott ezzel-azzal. Bemondásai derültséget keltettek. A pincér két púpozott tál makarónit hozott ki, és amikor a Mexikói ezt meglátta, minden ceremónia nélkül abbahagyta a táncot, elengedte partnerét, aki visszament az asztalához, ő pedig az ételéhez sietett.
– Farkaséhes vagyok – mondta. – Pedig már jól bevacsoráztam. Maga hol evett? Kér makarónit, ugye?
– Nincs étvágyam – válaszolta Ashenden.
De mégis enni kezdett, és meglepetve tapasztalta, hogy éhes. A Csupasz Mexikói hatalmas falatokban nyelte az ételt, láthatóan kitűnően érezte magát; a szeme csillogott, a nyelve is megoldódott. A nő, akivel táncolt, rövid idő alatt mindent elmondott magáról, és a Mexikói most mindezt elismételte Ashendennek. Hatalmas kenyérdarabokat tömött a szájába. Még egy üveg bort rendelt.
– Bor?! – kiáltotta megvetően. – A bor nem ital, csak a pezsgő; még a szomjat sem oltja. Nos, amigo, jobban érzi magát?
– Azt kell mondanom, igen – mosolyodon el Ashenden.
– A gyakorlat, az hiányzik magának, a gyakorlat. Átnyúlt az asztal fölött, és megpaskolta Ashenden karját.
– Mi ez? – kiáltotta Ashenden rémülten. – Mi ez a folt a mandzsettáján?
A Csupasz Mexikói rápillantott az ingujjára.
– Ez? Semmi. Csak egy kis vér. Egy kis baleset ért, megvágtam magam.
Ashenden hallgatott. Az órát nézte az ajtó fölött.
– Fél, hogy lekési a vonatot? Hadd táncoljak még egyet, aztán elkísérem az állomásra.
A Mexikói fölállt, és ellenállhatatlan magabiztosságával megragadta a hozzá legközelebb ülő nőt, és táncolni vitte. Ashenden rosszkedvűen figyelte. Irtózatos, szörnyű látvány volt világos parókája és csupasz képe, de páratlan eleganciával mozgott; a lába kicsi volt, s mint a macska vagy a tigris mancsa, úgy érintette a talajt; gyönyörűen mozgott, és felcicomázott táncpartnerét szemmel láthatóan elkábította fellépésével. A lába ujja is muzsikával volt teli, hosszú karja is, amely szorosan ölelte át a nőt, muzsikával volt teli hosszú lába is, amely szinte csípőjétől függetlenül mozgott. Bármily vészjósló és groteszk volt is, most valami macskaszerű kecsesség, már-már szépség áradt belőle, és az ember titkos, szégyenteljes vonzalmat érzett iránta. Ashendent az azték kor előtti kőfaragók szobraira emlékeztette, amelyekben annyi barbárság és erő van, oly félelmetesek és vadak, és mégis oly áthatóan, felejthetetlenül szépek. Mindazonáltal boldogan magára hagyta volna, folytassa egyedül az éjszakát ebben a mocskos tánchelyiségben, de tudta, még hátravan köztük egy üzleti beszélgetés. Nem minden aggodalom nélkül várta ezt a beszélgetést. Utasítása szerint egy bizonyos összeget kellett adnia Manuel Carmonának bizonyos iratokért. Ám azokat az iratokat nem kapta meg, és ami az ügy másik részét illeti – arról Ashenden mit sem tudott, nem az ő dolga volt. A Csupasz Mexikói vidáman intett neki, ahogy eltáncolt mellette.
– Amint vége a zenének, jövök. Fizesse ki a számlát, és már jövök is.
Ashenden szeretett volna belelátni a gondolataiba. De fogalma sem volt, hogyan működik az agya. Végül a Mexikói, illatosított kendőjével törölgetve az izzadságot homlokáról, visszatért az asztalhoz.
– Jól szórakozott, tábornok? – kérdezte Ashenden.
– Mindig jól szórakozom. Szegény fehér prolik, de mit bánom én. Szeretem karomban érezni a női testet, és látni, mint homályosul el tekintete, nyílik szét az ajka, ahogy az irántam érzett vágy úgy puhítja meg csontjaiban a velőt, mint vajat a napfény. Szegény fehér prolik, de nők.
Elindultak. A Mexikói javasolta, hogy gyalog menjenek, mert a városnak ebben a negyedében ebben az órában úgysem találnak kocsit, az ég viszont derült, csillagos. Nyári éjszaka volt, a levegő mozdulatlan. A csönd úgy kísérte őket, mint egy halott ember szelleme. Mire az állomás közelébe értek, a házak szürkés körvonalai élesebbek lettek, érezni lehetett, közeleg a hajnal. Egy kis borzongás futott végig az éjszakai levegőn. A nyugtalanság perce volt ez, a lélek egy pillanatra megrettent; mintha megszámlálhatatlan évmilliók örökségeként oktalan félelem fogná el, hogy mégsem virrad meg. Aztán megérkeztek az állomásra, és az éjszaka megint beborította őket. Egy-két hordár lézengett csupán, mint díszletezők, ha a függöny legördül, és az előadásnak vége. A félhomályba mosódva két katona állt mozdulatlanul.
A váróterem üres volt, Ashenden és a Csupasz Mexikói azonban így is a legeldugottabb sarokba ültek.
– Van még egy órám a vonat indulásáig. Megnézem, mi van a táviratban.
Kivette a zsebéből, a táskájából pedig elővette a kódot. Nem volt különlegesen bonyolult. Két részből állt: az egyiket egy vékony könyv tartalmazta, a másikat, egy darab papírt, Ashenden megsemmisítette, amikor elhagyta a Szövetségeséé területét, így annak tartalmát megtanulta. Föltette a szemüvegét, és munkához látott. A Csupasz Mexikói egy pad szélén ült, cigarettát sodort és rágyújtott; nyugodtan, jól megérdemelt pihenését élvezve ült ott, tudomást sem véve Ashenden tevékenységéről. Ashenden sorra fejtette meg a számjegycsoportokat, gondosan lejegyezve minden szót egy darab papírra. Az volt a módszere, hogy amíg kész nincs, nem figyel a szavak értelmére, mert tapasztalata szerint ha az ember az új szavakat azonnal hozzáfűzi az előzőekhez, már a végső megoldás előtt valamilyen következtetésre jut, ami azonban gyakran téves, így hát teljesen gépiesen fordított, egyáltalán nem figyelve a szavak jelentésére írta őket egymás után. Amikor végül elkészült, elolvasta a teljes üzenetet, így hangzott:
Constantine Andreadi betegsége miatt Pireusban maradt. Nem tud hajóra szállni. Térjen vissza Genfbe, és várja a további utasítást.
Ashenden először nem is értette. Újból elolvasta. Egész teste megrázkódott. Aztán, most már elvesztve önuralmát, rekedtes, izgatott, dühödt sziszegésbe tört ki.
– Te nyomorult pojáca, nem azt ölted meg, akit kellett volna!

Ferencz Győző fordítása
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Ashenden váltig hangoztatta, hogy ő sohasem unatkozik. Meggyőződése volt, hogy csak az unatkozik, akinek nincsenek belső tartalékai, és hogy csak az ostobák hagyatkoznak a külvilág kínálta szórakozási lehetőségekre. Ashendennek nem voltak illúziói önmagával kapcsolatban, s a literátorság terén elért sikerei ellenére nem szállt fejébe a dicsőség. Éles különbséget tett a hírnév és a sikeres regény vagy népszerű színmű szerzőjének kijáró hírhedtség között, s ez utóbbi – a dolog anyagi előnyeitől eltekintve – hidegen hagyta. Sohasem riadt vissza attól, hogy hírnevét kihasználva egy hajón jobb minőségű luxuskabinhoz jusson, mint amiért megfizetett, s ha egy vámtiszt ki sem nyitotta a bőröndjeit, mert olvasta az elbeszéléseit, Ashenden készséggel elismerte, hogy az irodalom területén való munkálkodás is járhat előnyökkel. Csak sóhajtott, amikor a drámakurzusok lelkes ifjú hallgatói drámaírói technikáját akarták volna vele megvitatni, s amikor ömlengő hölgyek remegő hangon a fülébe suttogták, hogy milyen csodálattal töltik el őket a könyvei, azt kívánta, bárcsak meg se született volna. Ám intelligensnek tartotta magát, s ezért teljességgel abszurdum volt a számára, hogy unatkozzék. Tény és való, hogy érdekfeszítő társalgást tudott folytatni olyan elviselhetetlenül unalmas alakokkal, akik elől a többiek menekültek, mintha csak a hitelezőik volnának. Lehetséges, hogy a sohasem szunnyadó szakmai érdeklődés munkálkodott ilyenkor benne; az emberek, akiket nyersanyagnak tekintett, éppoly kevéssé untatták, mint a geológust az őskori leletek. Most pedig a rendelkezésére állt minden, amit egy értelmes ember a szórakozásához megkívánhat. Kellemes szobákat bérelt egy jónevű szállodában, és Genf amúgy is Európa egyik legbarátságosabb városa. Bérelt csónakkal evezett a tavon, vagy bérelt lóval poroszkált megfontoltan a város környéki kockaköves utak mentén, mert ebben a tiszta és rendezett kantonban nemigen talált gyepes területet, ahol egy jót vágtázhatott volna. Gyalogszerrel bandukolt az ódon utcákon, s a csöndes, méltóságteljes házak között próbálta fellelni a letűnt korok szellemét. Élvezettel olvasta újra Rousseau Vallomásait, s immáron másodszor vagy harmadszor, de most is reménytelenül, nekirugaszkodott Az új Héloïse-nek. És írt. Kevés ismerőse volt, mert visszavonultan kívánt élni, de azért beszédbe elegyedett néhány hotellakóval, s így nem volt magányos. Az élete tartalmas volt, változatos, s ha más tennivalója nem akadt, átadhatta magát az elmélkedés élvezetének, ilyen körülmények között még gondolni is abszurdum volt arra, hogy netán unatkozhatna, és mégis, akár egy magányos kis felhő az égen, a látóhatáron feltűnt az unalom lehetősége. A fáma szerint XIV. Lajos, miután hívatta egyik udvaroncát, hogy álljon szolgálatára egy szertartás alkalmából, már készenlétben várakozott, amikor az udvaronc megjelent; a király vérfagyasztó fensőbbséggel jegyezte meg: j'ai failli attendre, amit, ha mégoly gyatrán, de egyedül így tudnék lefordítani: majdhogynem várakoznom kellett – nos, Ashendennek is ilyeténképpen kellett volna elismernie, hogy majdhogynem unatkoznia kellett.
Meglehet, tűnődött, miközben egy széles farú, rövid nyakú almásderesen lovagolt a tóparton – a régi képeken látni ilyesfajta fickándozó paripákat, csak éppen ez a példány sohasem ficánkolt, sőt még ahhoz is alaposan meg kellett sarkantyúzni, hogy lovasa a legszelídebb ügetésre ösztökélje-, meglehet, tűnődött, hogy londoni irodájukban a titkosszolgálat nagyfőnökei, akik rajta tartják kezüket e hatalmas gépezet ütőerén, izgalmakban dús életet élnek, miközben figuráikat innen oda mozgatják, áttekintik a temérdek szálból összeszőtt mintát (Ashenden nem fukarkodott a hasonlatokkal), és összerakosgatják a képet a képes kirakó darabkáiból; de azt kár is volna tagadni, hogy a titkosszolgálat magafajta jelentéktelen fogaskerekeinek élete korántsem olyan kalandos, mint általában hiszik. Ashenden hivatalos munkája éppoly köznapi és egyhangú volt, mint egy városi kistisztviselőé. Meghatározott időközökben találkozott a kémeivel, és kifizette a bérüket; ha egy új emberre sikerült szert tennie, szerződtette, utasításokkal látta el, és útnak eresztette Németországba; várta és továbbította a híreket; egy héten egyszer átment Franciaországba, hogy eszmecserét folytasson ottani kollégájával; piaci napokon kiment a piacra, hogy megtudja, hozott-e üzenetet az öreg vajasasszony a tó túlsó partjáról; nyitva tartotta szemét és fülét; és hosszú jelentéseket írt abban a szent meggyőződésben, hogy azokat soha senki el nem olvassa, mígnem egyszer az egyikben vigyázatlanul meg nem eresztett valami szellemeskedést, amiért is rögvest alapos ledorongolásban részesült. A munka, melyet végez, bizonyára hasznos, csak épp másnak, mint monotonnak nem nevezhető. Egyszer, jobb híján, fontolóra vette annak lehetőségét, hogy széptevéssel próbálkozzon von Higgins bárónőnél. Biztosra vette, hogy a hölgy az osztrák kormány szolgálatában álló kém, s úgy érezte, kettejük várható párviadala igencsak élvezetes lesz. Mulatságos lesz szellemességét a bárónőével összemérni. Biztosra vette, hogy az asszony majd kelepcét állít neki, aminek kerülgetése középért legalább nem fog elrozsdállni az agya. Kiderült, hogy a bárónő is szívesen belemegy a játékba. Ashenden virágküldeményeit áradozó kis levélkékben köszönte meg. Csónakázni ment vele a tóra, s miközben hosszú, fehér ujjai között csörgedezett a víz, a szerelemről beszélt, s egy megtört szívet emlegetett. Együtt vacsoráztak, majd megtekintették a Romeo és Júlia francia nyelvű prózaváltozatát. Ashenden még nem döntötte el, milyen messzire óhajt e viszonyban elmenni, midőn éles hangú levelet kapott R.-től, aki kérdőre vonta, hogy mégis mit képzel: tudomására jutott ugyanis, hogy Ashenden sokat forog egy magát de Higgins bárónőnek nevező hölgy társaságában, aki a Központi Hatalmak közismert kéme, s ezért csöppet sem kívánatos, hogy ő a hűvös udvariasságnál szorosabb kapcsolatban álljon vele. Ashenden a vállát vonogatta. R. nem tartotta olyan okosnak, mint amilyennek ő tartotta saját magát. Azt azonban érdeklődéssel vette tudomásul, amit ez idáig nem észlelt, nevezetesen, hogy van valaki Genfben, akinek többek között az a feladata, hogy őt szemmel tartsa. Nyilvánvalóan valakinek tennie kell afelől, hogy Ashenden ne hanyagolj a el a munkáját, és ne helytelenkedjen. Ashendent nem kevéssé mulattatta a dolog. Micsoda alattomos, gátlástalan szörnyeteg ez az R.! Nem kockáztat; nem bízik senkiben; eszközként használja valamennyi munkatársát, de legyen az bármilyen rendű, rangú, véleményt nem alkot róla. Ashenden körülnézett, hátha megpillantja azt a személyt, aki beszámolt R.-nek arról, hogy mit csinál. Eltűnődött, vajon nem a hotel egyik pincére-e az illető. Azt tudta, hogy R. nagyra tartja a pincérek szolgálatait; hisz azok annyi mindent látnak, és oly észrevétlen tudnak behatolni olyan helyekre, ahol a szerteszéjjel heverő információkat csak föl kell szedegetni. Eltűnődött azon is, hogy R. esetleg nem magától a bárónőtől szerezte-e értesülését; nem volna meglepő, ha a hölgy végül is valamelyik szövetséges állam titkosszolgálatának állna alkalmazásában. Ashenden továbbra is udvarias volt a bárónőhöz, de kitüntető figyelemben nem részesítette többé.
Megfordította lovát, és kényelmesen visszaügetett Genfbe. A hotel bejáratánál egy istállófiú várakozott rá, s Ashenden, amint lecsusszant a nyeregből, bement a hotelba. A pultnál táviratot nyújtott át neki a portás. Szövege így szólt:
Maggie néni gyengélkedik. Az Hôtel Lottiban tartózkodik, Párizsban. Ha lehetséges, kérem, látogassa meg. Raymond.
Mivel Raymond R. egyik álneve volt, s mivel Ashenden nem volt olyan szerencsés, hogy egy Maggie nevezetű nagynénikével rendelkezzék, arra a következtetésre jutott: ez utasítás, hogy menjen Párizsba. Ashenden mindig is gyanította, hogy R. a szabad ideje jelentős részét detektívtörténetek olvasásával tölti, s ha különösen jókedvében volt, rettentő nagy élvezettel majmolta a ponyvaregények stílusát. Márpedig ha R. jókedvében volt, az annyit jelentett, hogy sikeres akcióra készül, mert mihelyt az akciót sikerre vitte, úrrá lett rajta a depresszió, s rosszkedvét a beosztottjain töltötte ki.
Ashenden szándékos hanyagsággal a pulton hagyta a táviratot, és megkérdezte, mikor indul a párizsi expressz. Az órára pillantott, hogy lássa, elugorhat-e még a konzulátusra vízumért. Amikor útleveléért indult a szobájába, a portás utánaszólt, miközben a liftajtó csukódott.
– Monsieur ittfelejtette a táviratát.
– De ostoba vagyok – mondta Ashenden.
Most már biztos volt benne, hogy ha netán egy osztrák bárónő eltűnődik, miért kellett oly hirtelen Párizsba mennie, idejében meg fogja tudni, hogy egy hölgyrokonnal kapcsolatos halaszthatatlan ügy miatt. Azokban a nehéz háborús esztendőkben csöppet sem ártott, ha a dolgok tiszták voltak és áttekinthetők. A francia konzulátuson ismerték, ott nem vesztegette fölöslegesen az idejét. Amint visszatért, szólt a portásnak, hogy szerezzen vonatjegyet, majd megfürdött és átöltözködött. A váratlan kiruccanás lehetősége meglehetős izgalomba hozta. Szeretett utazni. Jól aludt a hálókocsiban, s csöppet sem zavartatta magát, ha egy hirtelen zökkenés felébresztette, szívesen feküdt egy darabig cigarettázva kis fülkéje csöndes magányában; a vonat kerekeinek ritmikus csattogása kellemes háttérzenét szolgáltatott gondolatainak ritmusához, s a vágta a nyílt mezőn s az éjszakában a világűrt átszelő csillag érzetét keltette benne. Az út végén várja az ismeretlen.
Amikor Ashenden megérkezett Párizsba, hideg volt, és könnyű eső szemerkélt. Borotválatlannak érezte magát, és fürödni, átöltözni vágyott; de egyébiránt kitűnő volt a hangulata. A pályaudvarról fölhívta R.-t, és megkérdezte, hogy van Maggie néni.
– Örömmel látom, hogy iránta táplált érzései elegendőnek bizonyultak ahhoz, hogy időveszteség nélkül a látására induljon – felelte R., alig észlelhető kuncogással a hangjában. – Nincs jól, de biztosra veszem, hogy a maga látása igen jót tesz majd neki.
Ashenden megjegyezte magában, hogy ellentétben a hivatásos humoristákkal, az amatőrök gyakran követik el azt a hibát, hogy túlságosan jól mulatnak a saját viccükön. A vicc és gazdája legyen egymással oly röpke és szeszélyes kapcsolatban, mint a méh a virággal. Süsse el a tréfát, és lépjen tovább. Abban persze nincs kivetnivaló, ha a virághoz közelítő méhhez hasonlóan zümmög egy kicsit; nem árt közölni az ostoba világgal, hogy tréfa van előkészületben. De Ashenden a legtöbb hivatásos humoristával ellentétben türelemmel viselte mások humorizálását, ezért most vette a lapot:
– Mit gondol, mikor volna alkalmas a néninél tisztelegnem? Kérem, feltétlenül közölje vele, hogy tiszteltetem.
R. fojtottan kuncogott. Ashenden felsóhajtott.
– Gondolom, kissé rendbe akarja hozni magát, mielőtt fogadja. Hisz ismeri, mindig a legjobb oldaláról akar mutatkozni. Legyen mondjuk fél tizenegy, aztán, ha jól elbeszélgettek, együtt megebédelhetnénk valahol.
– Rendben – mondta Ashenden. – Fél tizenegykor a Lottiban leszek.
Amikor Ashenden megtisztálkodva, felfrissülve a hotelba ért, egy alkalmazott, akit már ismert, a hallban várt rá, és egyenesen R. lakosztályába vezette. Kinyitotta az ajtót, és betessékelte Ashendent. R. háttal állt a ragyogó kandallótűznek, és a titkárának diktált.
– Foglaljon helyet – mondta R., és diktált tovább.
A kellemesen bútorozott szalonban a nagy váza rózsa női kézre vallott. Egy nagy asztalon iratok hevertek szerteszét. R. öregebbnek tűnt, mint mikor Ashenden utoljára látta. Keskeny, fakó arcán több volt a barázda, s a haja is őszebb. Megviselte a sok munka. R. nem kímélte magát. Minden reggel hétkor talpon volt, és késő éjszakáig meg nem állt. Egyenruhája szabályszerű, de agyonnyűtt.
– Ennyi elég is lesz – mondta. – Vigye innét ezeket, és folytassa a gépelést. Mielőtt ebédelni mennék, még aláírom. – Majd az inashoz fordult: – Kérem, ne zavarjanak.
A titkár, harmincas éveiben járó zászlós, akiről lerítt, hogy háborús szolgálatra mozgósított civil, összeszedett egy nagy halom iratot, és kiment. Az inas követte, de R. még utánaszólt:
– Várjon odakint. Ha szükségem lesz magára, hívatom.
– Parancsára, uram.
Amikor magukra maradtak, R. szívélyesnek nevezhető gesztussal fordult Ashendenhez:
– Kellemes volt az útja?
– Igen, uram.
– És ehhez mit szól? – kérdezte, és körbetekintett a szobán. – Nem rossz, ugye? Nem látom be, miért ne könnyítsen az ember a háború nehézségein, ha egyszer megteheti.
Az üres fecsegés közepette R. merően bámulta Ashendent. Fakó, túlságosan is közel ülő szemének pillantása azt az érzést keltette az emberben, hogy a csupasz agytekervényeit bámulják, s amit ott látnak, azt vajmi kevésre becsülik. R. az őszinteségi megnyilvánulások ritka pillanataiban nem rejtette véka alá, hogy embertársait ostobának vagy gazembernek tartja. Ez szinte foglalkozási ártalomnak volt tekinthető. Ha rajta állott, ő a kettő közül a gazembereket részesítette előnyben; velük szemben legalább tudja az ember, hogy hányadán áll, és megteheti a szükséges lépéseket. Hivatásos katona volt, pályafutását Indiában és a gyarmatokon kezdte. Amikor a háború kitört, Jamaicában állomásozott, aztán valaki, akinek a hadügyminisztériumban dolga akadt vele, áthelyeztette a titkosszolgálathoz. Feladata ellátásában oly rátermettnek bizonyult, hogy hamarosan fontos beosztást kapott. Óriási energiatartalékokkal rendelkezett, ragyogó szervező volt, gátlástalan, találékony, bátor és vakmerő. Egyetlen gyöngéje volt csak talán. Soha életében nem forgott a jobb társaság köreiben, nemigen került kapcsolatba hölgyekkel, csak tiszttársainak, az állami hivatalnokoknak és üzletembereknek a feleségét ismerte; s amikor a háború kitörésekor fölkerült Londonba, s munkája ragyogó, szépséges és előkelő dámokkal hozta kapcsolatba, a. kelleténél jobban megzavarodott. Félszegen viselkedett, mindazonáltal kereste a társaságukat; nagy nőbolond lett belőle, s Ashendennek, aki többet tudott róla, mint R. gyanította, az a váza rózsa mindennél többet mondott.
Ashenden tudta, R. nem azért hívatta, hogy az időjárásról és az idei termésről társalogjon vele, s eltűnődött, vajon mikor akar a tárgyra térni. Nem kellett sokáig tűnődnie.
– Igen kitűnően látta el a feladatát Genfben- kezdte R.
– Örülök, hogy ezen a véleményen van, uram. Aztán R. egyszeriben rideg lett és vérfagyasztó. Végzett az ostoba locsogással.
– Volna egy feladat a maga számára – mondta. Ashenden nem felelt, de belül, a gyomrában boldog, röpke remegés futott végig.
– Hallott már Chandra Lalról?
– Nem, uram.
Egy másodpercre a türelmetlenség sötétítette el az ezredes homlokát. Elvárta, hogy beosztottjai tudjanak mindenről, amiről az ő véleménye szerint tudniuk kell.
– Hát maga hol élt az elmúlt esztendőkben?
– Mayfairben, a Chesterfield Street 36-ban – felelte Ashenden.
Halovány mosoly futott végig R. sárga arcán. A kissé szemtelen válasz valahogyan mégis a szívéből szólt. A nagy asztalhoz ment, és felemelt egy borítékot. Kivett belőle egy fényképet, és odanyújtotta Ashendennek.
– Tessék. Ő az.
Ashendennek, aki nem volt hozzászokva az indiai arcokhoz, pontosan úgy festett, mint az összes többi indiai, akikkel ez idáig találkozott. Lehetett akár az egyik rádzsa fényképe, aki gyakorta ellátogat Angliába, és fényképe megjelenik a képeslapokban. Kövér, kreol bőrű, telt ajkú, húsos orrú férfit ábrázolt; a haja fekete, sűrű és sima, hatalmas szeme még a fényképen is vizenyős, tehénszerű. Látni való volt, hogy nem otthonos az európai öltözékben.
– Itt van nemzeti viseletben – nyújtott R. egy másik képet Ashendennek.
Ez egészalakos kép volt, míg az előbbi csak mellkép, s jó néhány esztendővel korábbi felvétel. Ezen soványabb volt, és hatalmas, komoly szeme dominált az arcában. A képet egy calcuttai fényképész készítette, naivan groteszk környezetben. Chandra Lal háta mögött festett tengeri táj, pilledt pálmafával. Egyik karja dúsan faragott asztalon nyugszik, az asztalon virágcserépben eukaliptuszfa. De a férfi, hosszú, világos tunikájában, turbánjával, nem nélkülöz bizonyos méltóságot.
– Nos, mi a véleménye? – kérdezte R.
– Azt mondanám, hogy igen határozott egyéniséggel állunk szemben. Csak úgy sugárzik belőle az erő.
– Tessék, itt van a dossziéja. Olvassa el, legyen szíves.
R. Ashenden kezébe nyomott néhány gépelt papírlapot, Ashenden pedig leült. R. elővette a szemüvegét, és olvasni kezdte a leveleket, amelyeket alá kellett írnia. Ashenden átfutotta a jelentést, majd másodszor is végigolvasta, ezúttal figyelmesebben. Kiderült, hogy Chandra Lal veszedelmes agitátor. Foglalkozását tekintve ügyvéd, aki a politikában tevékenykedik, és ádáz ellensége a brit uralomnak Indiában. Fegyveres gerillatevékenységet folytat, és nem egy olyan felkelés fűződik a nevéhez, amelyben emberéletek estek áldozatul. Egy ízben letartóztatták, és kétesztendei börtönbüntetésre ítélték; de amikor a háború kitört, szabadlábra került, s az alkalmat megragadva rögtön forrongást kezdett szítani. Ő volt a szerzője azoknak az angolok megszégyenítésére irányuló terveknek, amelyek célul tűzték ki, hogy megakadályozzák a hadsereg átcsoportosítását a hadszíntérre, s a német kémektől kapott hatalmas összegek segítségével még jó sok borsot törhet az angolok orra alá. Köze volt két vagy három bombamerénylethez, melyek attól eltekintve, hogy néhány ártatlan járókelő életébe kerültek, nem okoztak különösebb bajt, a lakosság hangulata szempontjából azonban károsnak bizonyultak. Az elfogatására irányuló kísérleteket sorra meghiúsította, bámulatos tevékenységet fejtett ki, egyszerűen mindenütt jelen volt, csak épp a rendőrségnek nem sikerült lefülelnie, mert mire megtudták, hogy az egyik városban tartózkodik, ő már dolga végeztével tovább is állt egy másikba. Végül gyilkosság vádjával hatalmas vérdíjat tűztek ki a fejére, de az országból elmenekült, Amerikába ment, onnét Svédországba, majd Berlinbe. Ott azzal foglalatoskodik, hogy terveket kovácsol az Európában tartózkodó gyarmati csapatok közötti ellenségeskedés továbbszítására. A beszámoló hangja szenvtelen, megjegyzést, magyarázatot nem fűz semmihez, de épp a leírás hideg hangnemétől csapja meg az embert a titokzatosság és kaland szele, érzi a hajszál híján való megmenekülések és veszedelmes helyzetekben való bátor kiállás hangulatát. A jelentés a következőképpen végződött:

“C.-nak felesége és két gyermeke van Indiában. Más nőkkel köztudottan nincs kapcsolata. Nem iszik, nem dohányzik. Becsületes ember hírében áll. Jelentős pénzösszegek mentek át a kezén, és soha kétség nem merült fel a tekintetben, hogy ezeket nem a megfelelő (!) célra használta. Fáradhatatlan ember, bátorsága vitán felül áll. Nagy súlyt vet rá, hogy adott szavát mindig meg is tartsa."

Ashenden visszaadta az iratot R.-nek.
– Nos?
– Megszállott ember. – Ashenden úgy érezte, van ebben a figurában valami vonzó és romantikus, de tudta, hogy az ilyenféle maszlagot R. nem kívánja hallani tőle. – Nagyon veszedelmes fickónak látszik.
– Közel s távol Indiában a legveszedelmesebb összeesküvő. Több kárt okozott már, mint az összes többi együttvéve. Tudja, egy egész csapat indiai van Berlinben; nos, ő a társaság esze. Ha őt el tudnánk tenni láb alól, a többiekkel akár foglalkozni is fölösleges, mert csak neki van valami sütnivalója. Egy éve, hogy próbálom elkapni; azt hittem, semmi remény; de most kínálkozik az alkalom, és istenemre, nem fogom elszalasztani.
– És mit szándékozik tenni?
R. baljósán felkacagott.
– Agyonlőni, méghozzá a lehető leggyorsabban. Ashenden nem felelt. R. egyszer-kétszer még átszelte a kis szobát, majd hátát a tűznek fordítva szembekerült Ashendennel. Keskeny ajka gunyoros mosolyba torzult.
– Észrevette, hogy a jelentés végén az áll, hogy más nőkkel köztudottan nincs kapcsolata? Ez eddig igaz is volt, de már nem az. Az ostoba bolond beleszeretett valakibe.
R. az irattartóhoz lépett, s kivett belőle egy halványkék szalaggal átkötött köteget.
– Nézze, itt az összes szerelmes levele. Maga regényíró, bizonyára élvezettel fogja olvasni. Olvassa is el mindenképp, mert segítségére lesz ebben a dologban. Vigye magával.
R. visszahajította a csinos kis levélköteget az irattartóba.
– Csak tudnám, hogy egy ilyen nagy képességű ember hogyan veszítheti eszét egy nő miatt. Ezt igazán nem vártam tőle.
Ashenden tekintete a szépséges rózsákra vándorolt, de nem szólt semmit. R., akinek ritkán kerülte el valami a figyelmét, észrevette a pillantást, és elkomorult. Ashenden tudta, hogy legszívesebben megkérdezné, mi az ördögöt bámul. E percben R.-t nem töltötték el baráti érzelmek a beosztottja iránt, de nem tett megjegyzést. Ehelyett folytatta a megkezdett témát:
– Akárhogyan is, így állunk. Chandra beleszeretett egy Giulia Lazzari nevű nőbe. Őrülten.
– Tudja, hol szedte fel a nőt?
– Ez csak természetes. A nő táncosnő, méghozzá olasz létére spanyol táncos. A karrierje miatt La Malaguenának hívja magát. Ismeri az ilyet. Spanyol népzene, mantilla, legyező, díszes fésű. Az elmúlt tíz esztendőben végigtáncolta egész Európát.
– Legalább jól táncol?
– Pocsékul. Angliában a vidéket járta, és néhányszor fellépett Londonban. Heti tíz fontnál többet soha nem keresett. Chandra Berlinben ismerkedett meg vele egy ilyen tinglitangli helyen, tudja, afféle olcsó zenés lokálban. Az a gyanúm, hogy a kontinensen táncosnői mivolta csak arra szolgált, hogy prostituáltként nagyobb árat kérhessen.
– Hogy jutott a háború alatt Berlinbe?
– Egy időben valami spanyol volt a férje: ami azt illeti, valószínűleg még most is az, bár nem élnek együtt, s az asszony spanyol útlevéllel utazik. Úgy tűnik, Chandra rávetette magát. – R. megint fölemelte az indiai fényképét, és elgondolkodva nézegette. – Hogy mi vonzót találhat valaki egy ilyen füstösképűben? Hogy ezek mennyire elhíznak! Az ugyanis tagadhatatlan, hogy a nő majdnem annyira beleszeretett, mint a férfi őbelé. Itt vannak az ő levelei is, persze csak másolatok, s bármibe lefogadom, a férfi meg rózsaszínű szalaggal átkötve tárolja őket. A nő is imádja. Nem vagyok íróember, de megérzem, ha valami őszintén cseng. Szóval olvassa csak el, kíváncsi vagyok a véleményére. És még azt mondják, szerelem első pillantásra nem létezik.
R. gúnyosan elmosolyodott. Ezen a délelőttön kétségkívül jó hangulatban volt.
– De hát hogy jutott hozzá ezekhez a levelekhez?
– Hogy hogy jutottam hozzájuk? Mégis, mit gondol? Olasz származása miatt Giulia Lazzarit végül kitoloncolták Németországból. Áttették a holland határon. Mivel szerződése volt Angliába, megkapta a vízumot, és...R. egy dátumot keresgélt az iratok között – és október huszonnegyedikén Rotterdamból Harwichba érkezett. Azóta fellépett Londonban, Birminghamben, Portsmouthban és másutt. Két hete tartóztatták le Hullban.
– Miért?
– Kémkedésért. Felvitték Londonba, s magam is odautaztam, hogy meglátogassam a Hollowayben.
Ashenden és R. egy pillanatig merően nézte egymást, könnyen lehet, hogy mindkettő a legjobb tehetsége szerint igyekezett a másik gondolataiban olvasni. Ashenden azon tűnődött, vajon mi lehet ebben az egészben az igazság, R. meg azon morfondírozott, mennyit lenne előnyös belőle elmondani.
– Hogyan figyelt föl rá?
– Furcsállottam, hogy a németek hagyták, hogy szép csöndben hetekig táncoljon Berlinben, aztán látható ok nélkül kiutasították az országból. A jelek kémkedésre vallottak. Ráadásul egy táncosnő, aki nem túlságosan kényes az erényeire, könnyen juthat olyan információk birtokába, amelyek jó pénzt érnek valakinek Berlinben. Gondoltam, nem is árt, ha beengedjük Angliába, aztán utánanézünk, hogy miben sántikál. A nyomában maradtam. Kiderítettem, hogy hetente kétszer-háromszor leveleket küld Hollandiába, ahonnét hetente kétszer-háromszor választ kap. Ő a leveleit sajátos francia-német-angol keveréknyelven írja, kicsit beszél angolul és egészen jól franciául, de a válaszok kizárólag angol nyelven érkeznek; kitűnő angolsággal vannak írva, csak éppen nem egy angol angolságával; cikornyás, fellengzős a stílusuk, s eltűnődtem, vajon ki írhatja őket. Közönséges szerelmes leveleknek látszottak, de meglehetősen érzékinek. Teljesen nyilvánvaló volt, hogy a levelek Németországból jönnek, s hogy az írójuk nem angol, nem francia, de nem is német. Vajon miért ír angolul? Az európai nyelvek közül az angolt legjobban a keletiek beszélik, méghozzá azok közül sem a törökök vagy az egyiptomiak, mert azok inkább franciául tudnak. Angolul egy japán ír vagy egy indiai. Arra a végkövetkeztetésre jutottam, hogy Giulia szeretője abból az indiai bandából való, amelyik annyi borsot tört az orrunk alá Berlinben. Hogy Chandra Lalról van szó, azt egészen addig nem tudtam, amíg a fényképre nem bukkantam.
– Ahhoz hogy jutott hozzá?
– Magánál hordozta. Persze kellett hozzá némi sütnivaló. Az útitáskájában tartotta, lelakatolva, egy csomó más színházi képpel, komikus énekesekével, bohócokéval, akrobatákéval együtt, könnyen össze is lehetett téveszteni valami mulatóbeli művész színpadi jelmezben készült felvételével. Később, amikor letartóztatták, és megkérdezték tőle, kit ábrázol a kép, azt mondta, nem tudja, valami indiai bűvésztől kapta, de a nevére már nem emlékszik. Na, szóval én meg ráállítottam egy ügyes fickót a dologra, s az igen furcsállotta, hogy az összes közül ez az egyetlen kép való Calcuttából. Észrevette, hogy egy szám van a hátán, és fölírta, mármint a számot; aztán a fénykép természetesen visszakerült a többi közé.
– Jut eszembe, csak az érdekesség kedvéért, hogyan jutott hozzá az a bizonyos ügyes fickó a képhez?
R. szeme felcsillant.
– Hát ehhez semmi köze. De annyit azért elárulhatok, hogy igen jóképű fiatalember az illető. De ez nem lényeges. Szóval ahogy hozzájutottunk a fénykép számához, táviratoztunk Calcuttába, és kisvártatva meg is kaptuk az örvendetes hírt, miszerint Giulia érzelmeinek tárgya nem más, mint a megkörnyékezhetetlen Chandra Lal. Ettől fogva kötelességemnek éreztem, hogy valamivel nagyobb figyelmet szenteljek Giuliának. Úgy tűnt, hogy különös előszeretettel viseltetik a tengerésztisztek irányában. Ezért persze nem hibáztathattam, hisz a tengerésztisztek valóban jóképűek, csak hát nem bölcs dolog, ha könnyűvérű és kétes nemzetiségű hölgyek háborús időkben oly igen kultiválják a társaságukat. Hamarosan hozzá is jutottam egy igen csinos kis bizonyítékhoz.
– És hogy juttatta ki a nő az anyagát?
– Sehogyan se juttatta ki. Meg se próbálta. A németek valóban kitoloncolták: nem nekik dolgozott, hanem Chandra Lalnak. Miután a szerződése lejárt Angliában, Hollandiába készült, hogy ott találkozzék vele. Nem végezte túl okosan a munkáját, ideges volt; de minden ment könnyen, ügyet se vetett rá senki, hogy mit csinál, ettől egyre izgalmasabb lett a dolog, ő pedig egyre több érdekes információhoz jutott a legkisebb kockázat nélkül. Az egyik levelében ezt írta: “Oly sok a mondanivalóm számodra, mon petit chou, Édesem. (francia) drágám, amit mind extrémement intéressant-nak Rendkívül érdekes. (francia) fogsz találni", és még alá is húzta a francia szavakat.
R. elhallgatott, s közben a tenyerét dörzsölte. Fáradt arca agyafúrtságának ördögi élvezetét tükrözte.
– Megkönnyítettük számára a kémkedést. Persze a nő engem csöppet se érdekel, én a férfit akarom elkapni. Szóval mihelyt összegyűlt az anyag, letartóztattuk. Elég bizonyítékom volt akár egy regiment kém elítéléséhez.
R. zsebre vágta a kezét, sápadt ajka már szinte grimasznak nevezhető mosolygásra húzódott.
– A Holloway nem valami vidám hely, tudja.
– Gondolom, egyik börtön sem az – jegyezte meg Ashenden.
– Én pedig hagytam, hadd főjön a saját levében egy hétig, mielőtt fölkerestem. Addigra meglehetősen lerobbant idegállapotba került. A felügyelőnő elmondta, hogy egymást követik a dühöngő hisztériás rohamai. Meg kell hagyni, förtelmesen nézett ki.
– Csinos?
– Majd meglátja. Nem az én esetem. Gondolom, jobbat mutat, amikor ki van készítve, meg miegymás. Úgy beszélgettem vele, mint valami jóságos nagybácsi. Alaposan ráijesztettem, és elmondtam, hogy tíz évet is a nyakába varrhatnak. Azt hiszem, sikerült megrémítenem; mindenesetre megpróbáltam. Persze tagadott mindent, de hát ott vannak a bizonyítékok, meg is mondtam neki, hogy semmi reménye. Három órát voltam nála. Teljesen kikészült, és a végén mindent bevallott. Ekkor elmondtam neki, elintézem, hogy szabadlábra kerüljön, ha Chandrát idehozza Franciaországba. Határozottan visszautasított, azt mondta, inkább a halál, hisztériázott, és eléggé fárasztóan viselkedett, de hagytam, hadd dühöngje ki magát. Aztán megmondtam neki, hogy azért gondolja meg a dolgot, egy-két nap múlva újból eljövök, aztán majd mindent megbeszélünk. Ami azt illeti, egy hetet hagytam neki. Úgy látszik, jutott ideje, hogy mindent alaposan átgondoljon, mert miután egy hét elteltével fölkerestem, szép nyugodtan megkérdezte, hogy tulajdonképpen miben áll a javaslatom. Addigra már két hetet töltött a börtönben, s feltételezem, hogy elege is volt belőle. Mindent a lehető legnyíltabban elmondtam, és ő elfogadta.
– Azt hiszem, nem értem eléggé világosan – mondta Ashenden.
– Nem-e? Az ember azt hinné, magánál szűkebb agyberendezések számára is világos a dolog. Ha rá bírja venni Chandrát, hogy lépje át a svájci határt, és jöjjön Franciaországba, mehet szabadon akár Spanyolországba, akár Dél-Amerikába, még az útiköltségét is megfizetjük.
– És hogy az ördögbe bírná erre rávenni Chandrát?
– A férfi majd megőrül érte. Alig várja, hogy láthassa. A levelei szinte eszelősek. A nő megírta neki, hogy nem tud holland vízumot szerezni (már említettem, hogy a turnéja végeztével ott akartak találkozni), ellenben a svájci vízumot megkapja. Svájc semleges ország, a férfi ott biztonságban lehet. Kapott is az alkalmon. Megegyeztek, hogy Lausanne-ban találkoznak.
– Értem.
– Amikor Chandra Lausanne-ba ér, majd kap Giuliától egy levelet, mondván, hogy a franciák nem engedik át a határon, s ezért Thononba megy, ami a tó túlpartján van, Lausanne-nal szemben, Franciaországban, s majd megkéri, hogy jöjjön át oda.
– És miből gondolja, hogy a férfi megteszi?
R. egy pillanatra elhallgatott. Nyájasan nézett Ashendenre.
– A nőnek rá kell vennie, ha nem akarja, hogy tíz év kényszermunkát varrjanak a nyakába.
– Aha, értem.
– Ma este érkezik rendőri őrizettel Angliából. Maga pedig leviszi az éjszakai vonattal Thononba.
– Hogy én? – kérdezte Ashenden.
– Igen, úgy gondolom, az ilyesfajta munkát kitűnően el tudja végezni. Feltételezem, hogy az emberi természetről behatóbbak az ismeretei, mint a legtöbb embernek. Gondolom, kellemes változatosság lesz, ha egy-két hetet Thononban tölthet el. Úgy tudom, nagyon kedves kis hely, meg divatos is... békeidőben. Járhat ott fürdőbe.
– És mégis, mi a feladatom, ha a hölggyel megérkezem Thononba?
– Szabad kezet kap. Készítettem néhány feljegyzést a maga számára, ami bizonyára hasznára lesz. Akarja, hogy felolvassam?
Ashenden figyelmesen hallgatta. R. terve egyszerű volt és világos. Ashenden kénytelen volt csodálattal adózni a koponyának, amely oly precízen felvázolta.
Ezek után R. azt javasolta, hogy ebédeljenek együtt, méghozzá Ashenden vigye el egy olyan helyre, ahol elegáns embereket látni.
Ashendent mulattatta, hogy az irodájában oly éles nyelvű, magabiztos és talpraesett R. egyszeriben félénk lett a vendéglőben. Egy kicsit hangosabban beszélt a kelleténél, hogy könnyedebbnek lássék, s valahogy szükségtelenül hangsúlyozta, hogy milyen otthonosan érzi magát. Viselkedéséből kitűnt, mennyire szegényes és érdektelen volt az élete, mielőtt a háború szerencsekereke ilyen jelentős pozícióba juttatta. Boldog volt, hogy egy ilyen divatos vendéglőben lehet, nagy múltú, nagynevű emberek kézzelfogható közelségében, de úgy érezte magát, mint egy iskolás fiú, amikor megkapja élete első cilinderét, és zavarba jött a maitre d'hôtel Főpincér. (francia) acélos tekintetétől. Gyors pillantása fel-alá cikázott, és fakó arca csak úgy ragyogott az elégedettségtől, amit még maga is röstellt egy kissé. Ashenden fölhívta a figyelmét egy fekete ruhás, jó alakú, csúnya asszonyra, hosszú gyöngysorral a nyakában.
– Az ott Madame de Brides, Theodore nagyherceg szeretője. Talán a legbefolyásosabb asszonyok egyike Európában, de mindenképpen az egyik legokosabb.
R. tekintete megpihent az asszonyon. Kissé elvörösödött.
– Uramisten, ez aztán az élet – mondta.
Ashenden érdeklődéssel figyelte. A fényűzés nagy veszedelem az olyan ember számára, aki korábban sohasem ismerte, s akit túlságosan hirtelen megkísért. A ravasz, cinikus R.-t lenyűgözte az eléje táruló kép olcsó csillogása, hamis ragyogása. Amiként a kultúrával járó előnyök közé tartozik az is, hogy az ember elképesztő ostobaságokat locsoghat össze, azonképpen a fényűzés megszokása lehetővé teszi, hogy az ember kellő pimaszsággal tekintsen pózaira és pompájára.
Miután megebédeltek, és már a kávénál tartottak, Ashenden, látva, hogy R.-t egészen meglágyította a jó étel és kellemes környezet, visszatért az őt foglalkoztató témára.
– Ez az indiai minden bizonnyal figyelemreméltó pasas – mondta.
– Esze van, ez tagadhatatlan.
– Az embert akarva-akaratlan lenyűgözi az, akinek van elegendő bátorsága, hogy szinte egymaga szembeszálljon a brit uralommal Indiában.
– Csak semmi érzelgősség, barátom. Ez az ember veszedelmes bűnöző.
– Nem hinném, hogy bombákkal dobálózna, ha volna néhány ütege, meg mondjuk fél tucat zászlóaljnyi katonája. Olyan fegyvert használ, amihez hozzá tud jutni. Ezért aligha hibáztatható. Végül is, amiért küzd, azt nem magának akarja megszerezni. Az országa függetlenségét akarja. Ha így nézi, jogosak a tettei.
De R.-t nem érdekelte, miről beszél Ashenden.
– Amit mond, az erőltetett és morbid – mondta. – Kár is belemenni. A mi dolgunk az, hogy elkapjuk, s ha elkaptuk, agyonlőjük.
– Természetesen. Hadat üzent, s vállalnia kell a következményeit. Végre fogom hajtani az utasítását, azért vagyok itt, de abban semmi kivetnivalót nem találok, hogy elismerjem, van ebben az alakban valami csodálatra és tiszteletre méltó.
R. ismét visszavedlett társai rideg és okos ítélőbírájává.
– Azt még nem döntöttem el, vajon az ilyesfajta feladatra azok alkalmasabbak, akik szenvedéllyel csinálják, vagy akik nem veszítik el a fejüket. Némelyiküket teljességgel elvakítja a gyűlölet azok iránt, akikkel meg kell küzdenünk, s a legyőzésük olyasfajta elégtétellel tölti el őket, mint egy személyes ellenség megsemmisítése. Ezek nagy lelkesedéssel végzik a munkájukat. De maga egészen más, ugye? Maga sakkmérkőzésnek fogja fel az egészet, s mintha nem volnának érzelmei sem az egyik, sem a másik irányban. Nem tudom, mire véljem. Persze bizonyos feladatokra éppenséggel ez az ideális.
Ashenden nem felelt. Fizetett, és visszakísérte R.-t a szállodába.


A vonat nyolckor indult. Miután elhelyezte a csomagját, Ashenden végigment a peronon. Megtalálta a kocsit, amelyben Giulia Lazzari várakozott, de a sarokbahúzódva, fejét a fénytől elfordítva, úgyhogy az arcát nem láthatta. Két detektív őrizte, ők vették át az angol rendőrségtől Boulogne-ban. Az egyikük Ashenden munkatársa volt a Genfi-tó francia oldalán, s mikor Ashenden odaért, biccentett neki.
– Megkérdeztem a hölgyet, hogy az étkezőkocsiban óhajt-e vacsorázni, de mivel inkább a fülkében maradna, útikosarat rendeltem. Rendben van?
– Tökéletesen – mondta Ashenden.
– Mi a társammal majd egyenként megyünk vacsorázni, hogy ne hagyjuk egyedül.
– Nagyon figyelmes. Majd ha a vonat elindul, átjövök, hogy a hölggyel elbeszélgessek.
– Nincs valami beszédes kedvében – mondta a detektív.
– Ez nem meglepő – felelte Ashenden. Továbbment, jegyet vett a későbbi vacsorára, aztán visszatért a fülkéjébe. Giulia épp végzett a vacsorájával, amikor Ashenden visszament hozzá. Elég volt egyetlen pillantást vetni a kosárra, hogy megállapítsa, Giulia étvágyával nincs különösebb baj. A detektív, amelyik őrizte, kinyitotta az ajtót, amikor Ashenden megjelent, majd Ashenden javaslatára magukra hagyta őket. Giulia Lazzari mogorván végigmérte.
– Remélem, vacsorára megkapta, amit kívánt – mondta Ashenden, miközben leült vele szemközt.
A nő bólintott, de nem szólt. Ashenden elővette a cigarettatárcáját.
– Rágyújt?
A nő ránézett, látszott, hogy habozik, majd még mindig egyetlen szó nélkül kivett egy cigarettát. Ashenden gyufát gyújtott, s közben szemügyre vette Giuliát. Meg volt lepve. Valamilyen oknál fogva arra számított, hogy szőke lesz, talán mert arra gondolt, hogy a keletieket jobban vonzzák a szőkék; de a nő szinte kreol volt. Haját elrejtette a szorosan arcához simuló kalap, de a szeme szénfekete volt. Egyáltalán nem volt fiatal, legalább harmincöt éves lehetett, a bőre ráncos volt és fakó. Nem volt kikészítve, és elgyötörtnek látszott. A szemétől eltekintve szépségnek nyoma se látszott rajta. Megtermett volt, Ashenden úgy érezte, hogy egy kecses mozgású táncosnőhöz túlságosan is megtermett; lehetséges, hogy a spanyol jelmezben merész, kihívó jelenség; de ott a vonatban, elnyűtt ruhában, érthetetlennek tűnt az indiai iránta érzett szenvedélye. Hosszan, fürkészőn mérte végig Ashendent. Látni való volt, hogy azt latolgatja, miféle szerzet. Füstfelhőt fújt az orrlikán keresztül, belebámult, majd ismét Ashendent figyelte. A férfi látta, hogy a komorságot csak erőlteti magára, egyébként ideges és rémült. Olaszos kiejtéssel beszélte a franciát.
– Maga kicsoda?
– A nevem nem sokat mondana önnek, madame. Thononba megyek. Szobát vettem ki önnek az Hôtel de la Place-ban. Ilyenkor csak az van nyitva. Azt hiszem, meg lesz vele elégedve.
– Szóval maga az, akiről az ezredes beszélt. Maga a rabtartóm.
– Ez csak afféle formaság. Nem fogom zaklatni.
– Akárhogy is, mégiscsak maga a rabtartóm.
– Remélem, nem sokáig. Itt van a zsebemben az érvényes útlevele, melynek segítségével Spanyolországba mehet.
A nő hirtelen visszahúzódott a fülke sarkába. Sápadt arcára, hatalmas fekete szemébe a sivár megvilágításban hirtelen kiült a kétségbeesés.
– Szégyen, gyalázat! Ó, azt hiszem, boldogan halnék meg, csak kitekerhetném annak a vén ezredesnek a nyakát. Nincs annak szíve. Ó, én nyomorult.
– Azt hiszem, valóban nagyon kellemetlen helyzetbe került. Hát nem tudta, hogy a kémkedés veszedelmes játszma?
– Én egyetlen titkot el nem adtam. Semmit se vétettem.
– Persze hogy nem, mivel nem volt rá alkalma. Ha az értesüléseim nem csalnak, aláírta a vallomását.
Ashenden igyekezett nyájas hangon beszélni, mintha csak egy beteggel társalogna, s a hangjában nyoma sem volt durvaságnak.
– Az hát, bolondot csináltam magamból. Megírtam a levelet, amit az ezredes megíratott velem. Mért nem éri be vele? Mi lesz, ha nem is válaszol rá? Nem erőltethetem ide, ha egyszer nem akar jönni.
– Már válaszolt rá- mondta Ashenden. – Itt van nálam a levele.
A nő lélegzete elakadt, a hangja elcsuklott.
– Jaj, mutassa meg, könyörgök, hadd nézzem meg.
– Semmi kifogásom ellene. De vissza kell adnia. Elővette Chandra levelét a zsebéből, és az asszonynak adta. Az kikapta a kezéből. Falta a sorokat a szemével, nyolcoldalas levél volt, s mialatt olvasta, folytak a könnyek a szeméből. Két elcsukló zokogás közt szerelmes szavakat suttogott, a levél szerzőjét francia és olasz becenevekkel illetve. Ez volt az a levél, amit Chandra válaszképpen írt az R. által sugallt levélre, miszerint Giulia Svájcban tudna vele találkozni. A férfi majd kibújt a bőréből örömében. Szenvedélyes tirádákban adta elő, hogy milyen hosszúnak érezte az időt, amióta elváltak, hogy mennyire hiányzott neki az asszony, s most, hogy ismét találkozni fognak, nem is tudja, hogyan fogja kibírni addig, olyannyira türelmetlen. Az asszony végigolvasta a levelet, majd a földre ejtette.
– Látja, mennyire szeret? Ehhez nem fér kétség. Tudok az ilyesmiről egyet s mást, nekem elhiheti.
– Igazán szereti? – kérdezte Ashenden.
– Az egyetlen férfi, aki valaha is kedves volt hozzám. Nem valami vidám az ember élete a mulatókban, keresztül-kasul Európában, soha egy perc megállás, a férfiak meg... azok a férfiak, akik ezeket a helyeket látogatják, nem sokat érnek. Először azt hittem, ő is csak olyan, mint a többi.
Ashenden fölvette a levelet, és a tárcájába tette.
– Távirat ment a hollandiai címre az ön nevében, hogy tizennegyedikén Lausanne-ban lesz, az Hôtel Gibbonsban.
– Azaz holnap.
– Igen.
A nő fölvetette a fejét, a szeme villámokat szórt.
– Szégyen, gyalázat, amit rám kényszerítenek. Botrány.
– Nem kötelező megtennie – mondta Ashenden.
– És ha nem teszem meg?
– Viselnie kell a következményeket.
– Nem mehetek börtönbe! – kiáltott fel az asszony hirtelen. – Nem mehetek, nem; olyan rövid időm van még hátra; ő meg tíz évet mondott. Lehetséges, hogy tíz évre ítélhetnek?
– Ha az ezredes azt mondta, könnyen lehetséges.
– Ó, ismerem én jól. Azt a kegyetlen képét. Az ugyan nem ismerne könyörületet. S mi lenne belőlem tíz év alatt? Na nem, nem.
Ebben a percben a vonat megállt egy állomáson, és a folyosón várakozó detektív megkocogtatta az ablakot. Ashenden kinyitotta az ajtót, és az ember egy képes levelezőlapot nyomott a kezébe. Érdektelen látkép volt a francia-svájci határ menti Pontarlier-ról, egy poros teret ábrázolt, középen szoborral, meg néhány platánfát. Ashenden ceruzát nyújtott az asszonynak.
– Volna olyan szíves, és megírná ezt a lapot a kedvesének? Pontarlier-ban fogják feladni. Címezze a lausanne-i szállodába.
A nő ránézett, aztán szó nélkül tette, amire utasítást kapott.
– Most pedig a másik oldalra írja oda: “Határnál feltartóztattak, de minden rendben. Várj Lausanne-ban." Aztán még tegye hozzá, amit akar, tendresses, Gyengéd szavakat. (francia) ha tetszik.
Elvette tőle a lapot, elolvasta, hogy lássa, Giulia az utasításnak megfelelően járt-e el, aztán a kalapja után nyúlt.
– Most magára hagyom, remélem, jól fog aludni. Reggel itt leszek önért, amikor Thononba érkezünk.
Ekkor tért vissza a második detektív a vacsorájából, s amikor Ashenden kilépett a fülkéből, a másik kettő bement. Giulia Lazzari visszahúzódott a sarokba. Ashenden odaadta a képeslapot egy detektívnek, hogy vigye Pontarlier-ba, majd visszanyomakodott a zsúfolt vonaton a hálófülkéjébe.
Ragyogó, napsütéses, bár hideg reggel volt, amikor rendeltetési helyükre megérkeztek. Ashenden átadta csomagjait egy hordárnak, majd végigment a peronon oda, ahol Giulia Lazzari állt a két detektívvel. Ashenden biccentett feléjük.
– Nos, jó reggelt. Nem kell tovább várakozniuk. Azok kalapjukat megbökve elbúcsúztak az asszonytól, majd elmentek.
– Hová mennek? – kérdezte az asszony.
– El. A továbbiakban nem fognak alkalmatlankodni.
– Ezek szerint most a maga őrizete alatt állok?
– Senkinek az őrizete alatt nem áll. Ha megengedi, elkísérem a hotelbe, majd magára hagyom. Kiadós pihenésre van szüksége.
Az Ashenden csomagját vivő hordár elvette az asszony kézitáskáját, az pedig odaadta neki a bőröndje jegyét. Kimentek az állomásról. Bérkocsi várakozott rájuk, s Ashenden betessékelte az asszonyt. Meglehetősen hosszú volt az út a szállodáig, és Ashenden úgy érezte, hogy az asszony időnként rásandít. Zavarban volt. A férfi nem szólt semmit. Amikor megérkeztek a szállodába, a tulajdonos – kicsiny hotel volt, szép fekvésű helyen egy sétány végében – megmutatta neki a Madame Lazzari számára elkészített szobát. Ashenden hozzáfordult:
– Gondolom, tökéletesen meg fog felelni. Egy percen belül lent leszek.
A tulajdonos meghajolt és visszavonult.
– Minden tőlem telhetőt megteszek a kényelme érdekében, madame – mondta Ashenden. – Itt teljességgel a maga ura, s rendelhet bármit, amit csak kíván. A tulajdonos szemében ön pontosan ugyanolyan vendég, mint itt bárki más. Ön teljességgel szabad.
– Szabadon ki is mehetek? – kérdezte az asszony gyorsan.
– Természetesen.
– Persze egy-egy rendőrrel az oldalamon.
– Szó sincs róla. Olyan szabadon járhat-kelhet itt a hotelben, mint a saját házában, akkor megy el és tér vissza, amikor tetszik. Csupán arra kérem, ígérje meg, hogy nem ír levelet a tudtom nélkül, és az engedélyem nélkül meg sem kísérli Thonon elhagyását.
Az asszony hosszasan bámult Ashendenre. Egyszerűen nem tudta mire vélni a dolgot. Látszott, azt hiszi, álmodja az egészet.
– Helyzetemnél fogva kénytelen vagyok megígérni önnek, amit csak kíván. Becsületszavamat adom, hogy nem írok levelet anélkül, hogy megmutatnám, s nem kísérlem meg, hogy ezt a helyet elhagyjam.
– Köszönöm. És most elbúcsúzom. Ha megengedi, holnap délelőtt fölkeresem.
Ashenden biccentett és kiment. Öt percre bekukkantott a rendőrőrsre, hogy lássa, rendben van-e minden, aztán a bérkocsival fölvitette magát a hegyre egy eldugott házikóba a város peremén, ahol ittjártakor meg szokott húzódni. Boldogan megfürdött, megborotválkozott, és papucsba bújt. Lustaság fogta el, s a délelőtt hátralevő részét egy regény olvasásával töltötte.
Nem sokkal sötétedés után – mert még Thononban is, habár Franciaországhoz tartozott, úgy vélekedtek, hogy amennyire lehetséges, nem hívják föl a figyelmet Ashendenre – fölkereste egy detektív a rendőrségről. Félixnek hívták. Apró kis fekete francia volt, szúrós tekintetű, borostás arcú, kopott szürke öltönyben, félretaposott cipőben; úgy festett, mint egy munka nélküli ügyvédírnok. Ashenden megkínálta egy pohár borral, és letelepedtek a tűz mellé.
– Nos, a hölgy nem vesztegette az idejét – kezdte Félix. – A megérkezése után negyedórával már ki is ment a hotelből egy csomó ruhával meg csecsebecsével, hogy eladja egy üzletben a piac közelében. Mikor bejött a délutáni hajó, lement a kikötőbe, és jegyet vett Evianba.
Evian a szomszédos helység volt a tó partján a francia oldalon, ahonnét a hajó átkel Svájcba.
– Persze nem volt útlevele, úgyhogy nem engedték fölszállni.
– Hogy magyarázta meg, hogy nincs útlevele?
– Azt mondta, otthon felejtette. Barátai hívták meg Evianba, mondta, és próbálta rávenni a szolgálatos tisztet, hogy engedje át. Megpróbált egy százfrankost a markába csúsztatni.
– Úgy látszik, ostobább, mint gondoltam – mondta Ashenden.
De amikor másnap délelőtt tizenegy tájban fölkereste a hölgyet, nem tett neki említést a szökési kísérletéről. Giuliának volt rá ideje, hogy rendbe szedje magát, s most, gondosan elkészített frizurájával, kifestett ajkával és orcájával már nem látszott olyan nyúzottnak, mint amikor Ashenden megismerte.
– Hoztam magának néhány könyvet – mondta Ashenden. – Gondolom, nem tud mit kezdeni az idejével.
– Magának az mit számít?
– Amennyire lehetséges, szeretném elkerülni, hogy fölöslegesen szenvedjen. Mindenesetre itt hagyom őket, ha akarja, elolvassa, ha nem akarja, nem.
– Ha tudná, mennyire gyűlölöm.
– Minden bizonnyal igen kényelmetlenül érintene. De hát igazán nem látom be, miért kellene gyűlölnie. Én csak azt teszem, amire utasítást kaptam.
– Most mit akar tőlem? Gondolom, nem csupán azért jött, hogy az egészségem felől érdeklődjék.
Ashenden mosolygott.
– Azt akarom, hogy írjon egy levelet a szeretőjének, amelyben közli, hogy valami nincs rendben az útlevelében, s a svájci hatóságok nem eresztik be az országba, ezért idejött, erre a csöndes és nyugodt kis helyre, ahol hírét se hallani a háborúnak, és javasolja, hogy Chandra jöjjön át önhöz.
– Azt hiszi, bolond? Nem lesz rá hajlandó.
– Akkor mindent el kell követnie, hogy rávegye.
Az asszony sokáig nézte Ashendent, mielőtt válaszolt. Ashenden gyanította, hogy azt latolgatja, vajon ha megírja a levelet és látszólag engedelmeskedik, időt nyerhet-e.
– Tessék, diktáljon, én majd leírom, amit mond.
– Jobban szeretném, ha a saját szavaival fogalmazna.
– Adjon egy félórát, és a levél kész lesz.
– Majd itt várok – mondta Ashenden.
– Miért?
– Mert így látom jónak.
Az asszony szeme dühösen villant, de uralkodott magán, és nem szólt semmit. A komódon voltak az íróeszközök. Az asszony leült az öltözőasztalkához, és írni kezdett. Amikor átnyújtotta a levelet Ashendennek, az észrevette, hogy Giulia a festékréteg alatt egészen sápadt. A levélen látszott: írója nemigen szokott hozzá, hogy toll és tinta segítségével fejezze ki magát, de a célnak megfelelt, s a vége felé, amikor Giulia bizonygatni kezdte, mennyire szereti a férfit, egészen őszintén elragadta a szenvedély.
– És most tegye még hozzá: az az ember, aki a levelemet viszi, abszolút megbízható, svájci. Nem akartam a levelet cenzor kezére adni.
Az asszony egy pillanatig habozott, aztán leírta, amit kellett.
– Hogy írják azt, hogy “abszolút"?
– Ahogy tetszik. És most címezze meg a borítékot, aztán megszabadítom nem kívánt társaságomtól.
Átadta a levelet egy emberének, hogy vigye át a tó túlpartjára. Ashenden még aznap este meghozta Giuliának a választ. Az kikapta a kezéből, és egy pillanatig a szívéhez szorította. Mikor elolvasta, megkönnyebbülten felkiáltott:
– Nem jön!
Az indiai cikornyás angol stílusában írt levél keserű csalódásról árulkodott. Elmondta, mennyire várta a találkozást, s könyörögve kérte, hogy az asszony kövessen el mindent annak érdekében, hogy átengedjék a határon. Elmondta, hogy ő semmiképpen sem mehet, hogy vérdíjat tűztek ki a fejére, és kész őrültség volna, ha megkockáztatná. Igyekezett kedélyes hangnemet megütni; ugye, annak Giulia sem örülne, ha a kis kövér szerelmét lepuffantanák?
– Nem jön – hajtogatta az asszony. – Nem jön.
– Írnia kell neki, hogy semmit sem kockáztat, írja meg, hogy ha a dolog kockázattal járna, akkor semmi pénzért nem hívná, írja meg, hogy ha szereti, ne habozzon.
– Nem írom. Nem írom.
– Ne legyen ostoba. Maga marad a pácban.
Az asszony hirtelen könnyárban tört ki. A földre vetette magát, és Ashenden térdét átölelve kegyelemért könyörgött.
– A világon mindent megteszek, csak engedjen szabadon!
– Ne nevettesse ki magát – mondta Ashenden. – Csak nem hiszi, hogy le akarok feküdni magával? Ugyan, ugyan. Vegyen erőt magán. Tudja, hogy nincs választása.
Az asszony talpra kecmergett, aztán hirtelen dührohamra váltott át, és átkozni kezdte Ashendent.
– Ezt már sokkal jobban szeretem – mondta Ashenden. – És most megírja szépen, vagy hívjam a rendőrséget?
– Úgyse jön. Hiába.
– Magának igen komoly érdeke, hogy rávegye.
– Mit akar ezzel mondani? Azt, hogy ha mindent megteszek, ami módomban áll, és mégse sikerül, akkor...
Vad tekintettel meredt Ashendenre.
– Igen, ezzel azt akarom mondani, hogy vagy maga, vagy ő.
A nő megtántorodott. Kezét a szívére szorította. Aztán szó nélkül nyúlt a papír és toll után. De a levél sehogyan se tetszett Ashendennek, ezért újraíratta vele. Amikor elkészült, Giulia az ágyra vetette magát, és szenvedélyes zokogásban tört ki. A bánata őszinte volt, mégis volt benne valami teátrális, s ezért Ashendent egy csöppet se bírta meghatni. Úgy érezte magát ebben a helyzetben, mint egy orvos, aki képtelen csillapítani a beteg fájdalmát. Ekkor jött rá, miért bízta rá R. éppen ezt a feladatot; ehhez hidegvérre és erős önfegyelemre van szükség.
Másnap nem kereste fel az asszonyt. A levélre írt választ csak másnap vacsora után kézbesítette a kis házba Félix.
– Nos, mi újság?
– A barátnőnk kezd kétségbeesni – mosolygott a francia. – Ma délután kiment az állomásra, épp amikor a lyoni vonat indult. Olyan határozatlanul nézgelődött jobbra-balra, hogy a végén odamentem hozzá, és megkérdeztem, nem lehetnék-e a szolgálatára valamiben. Azt mondtam neki, hogy a biztonsági szolgálat embere vagyok. Ha pillantással gyilkolni lehetne, akkor én most nem állnék itt.
– Üljön le, mon ami Barátom. (francia) – mondta Ashenden.
– Merci. Köszönöm. (francia) Az asszony elment, nyilvánvalóan belátta, hogy fölösleges megpróbálnia följutni a vonatra. Hanem van itt még valami csemege. A tónál fölajánlott egy hajósnak ezer frankot, ha átviszi Lausanne-ba.
– És az ember mit mondott neki?
– Azt, hogy sajnos nem kockáztathatja.
– És aztán?
Az emberke alig észlelhetően megvonta a vállát, és mosolygott.
– A nő megkérte, hogy találkozzanak az Evianba vezető úton ma este tíz órakor, hogy újból beszélgethessenek a dologról, és értésére adta, hogy az elől sem zárkózik el különösebben, hogy a férfit kegyeiben részesítse. Én megmondtam neki, hogy tegyen belátása szerint, csak aztán jöjjön, és jelentsen mindent, ami fontos lehet.
– Bizonyos benne, hogy megbízhat abban az emberben? – kérdezte Ashenden.
– Hogyne, természetesen. Persze nem tud semmit, csak hogy a nő megfigyelés alatt áll. Nincs mit tartani tőle. Rendes fiú, ismerem, amióta a világon van.
Ashenden elolvasta Chandra levelét. Szenvedélyes volt és türelmetlen. Szíve egész vágyakozása benne dobogott. Szerelem? Nos, ha Ashenden bármit tud erről a témáról, meg kell állapítania, hogy ez az igazi. Chandra elbeszélte, hogy hosszú-hosszú órákon át sétál a tóparton, és tekintete a francia partot pásztázza. Hogy milyen közel vannak egymáshoz, s mégis mily kétségbeejtően távol! Újra meg újra elismételte, hogy nem jöhet, hogy a világon mindent megtenne érte, csak erre az egyre ne kérje, mert erre nem mer vállalkozni, de ha mégis annyira ragaszkodik hozzá, hogyan is állhatna neki ellent? Kérlelte, hogy az asszony könyörüljön rajta. Aztán hosszú siránkozás, hogy mi lesz, ha anélkül kell továbbmennie, hogy láthatná, és hogy kövessen el mindent, hogy valamiképpen átcsúszhasson a határon, ő pedig megesküszik, hogy ha még egyszer a karjában tarthatja, soha többé el nem ereszti. Még az erőltetett és művi nyelvezet se bírta elhomályosítani az eleven tüzet, amely a levél papírját perzselte; egy őrült levele volt.
– Mikor fog értesülni a hajóssal folytatott beszélgetésről? – kérdezte Ashenden.
– Megbeszéltük, hogy tizenegy és tizenkettő között találkozunk a mólónál.
Ashenden az órájára nézett.
– Magával megyek.
Lesétáltak a hegyről, majd ahogy a kikötőbe értek, a vámház fedezékébe húzódtak a metsző szél elől. Végre megpillantották a közeledő embert, s Félix kilépett a rejteket nyújtó árnyékból:
– Antoine!
– Monsieur Félix? Van nálam egy levél a maga számára; megígértem, hogy átviszem Lausanne-ba az első haj ó járattal.
Ashenden gyorsan végigmérte az embert, de nem kérdezte meg, mi zajlott közte és Giulia Lazzari között. Fogta a levelet, és Félix zseblámpájának fénye mellett elolvasta. Hibás németséggel volt írva.
“Semmiképpen ne gyere. Ne törődj a leveleimmel. Veszedelem. Szeretlek. Drágám. Ne gyere."
A levelet a zsebébe süllyesztette, a hajósnak adott ötven frankot, és hazament lefeküdni. Hanem másnap, amikor fölkereste Giulia Lazzarit, az ajtót zárva találta. Egy darabig kopogtatott, válasz nem jött. Aztán szólította:
– Madame Lazzari, ki kell nyitnia az ajtót. Beszélnem kell magával.
– Ágyban fekszem. Beteg vagyok, senkit sem fogadhatok.
– Sajnálom, de ki kell nyitnia az ajtót. Ha beteg, majd hívatok orvost.
– Menjen innét. Nem eresztek be senkit.
– Ha nem nyitja ki az ajtót, kénytelen vagyok lakatossal feltöretni.
Csend, majd hallotta, hogy csikordul a kulcs a zárban. Bement. A nő köntösben volt, a haja zilált. Látszott, hogy most kelt ki az ágyból.
– Az erőm végén vagyok. Többet nem tehetek. Nézzen rám, hát nem látja, hogy beteg vagyok? Egész éjszaka rosszul voltam.
– Nem fogom sokáig zavarni. Akarja, hogy orvost hívjak?
– Ugyan, mit segíthet rajtam az orvos? Ashenden kivette a zsebéből a levelet, amit az asszony a hajósnak adott, és átnyújtotta neki.
– Mit akar ez jelenteni? – kérdezte.
Az asszony lélegzete is elállt, fakó arca egészen zöld lett.
– A szavát adta nekem, hogy nem fog szökést megkísérelni, s nem ír levelet a tudomásom nélkül.
– És maga azt hitte, hogy majd megtartom a szavamat?! – kiáltotta megvetően a nő.
– Nem. Az igazat megvallva nem egészen a maga kényelmének a kedvéért történt, hogy ebben a kellemes hotelben szállásoltuk el, nem pedig a helyi börtönben, s tán nem árt, ha elárulom, hogy a kedvére járhat-kelhet ugyan, de hogy Thononból megszökjön, arra körülbelül annyi az esélye, mintha a börtöncellában a lábánál fogva lenne megláncolva. Úgyhogy kár olyan levelek írásával vesztegetnie az időt, amelyeket amúgy sem kézbesítenek.
– Cochon. Disznó. (francia)
A gyalázkodó szót a benne felgyülemlett dühvel vágta Ashenden fejéhez.
– Most azonban meg kell írnia egy levelet, amit kézbesíteni fogunk.
– Soha. Semmit sem teszek. Egyetlen szót le nem írok többé.
– Egy olyan megállapodás értelmében jött ide, hogy bizonyos dolgokat meg fog tenni.
– Nem teszem. Vége.
– Tán nem ártana, ha elgondolkozna egy kissé.
– Hogy elgondolkoznék! Gondolkoztam én eleget. Csináljon, amit akar; fütyülök rá.
– Nos, rendben van, adok rá öt percet, hogy meggondolja magát.
Ashenden elővette az óráját, és megnézte. Leült a bevetetlen ágy szélére.
– Ó, már teljesen az idegeimre megy ez a hotel. Miért nem zárt inkább a börtönbe? Miért? Miért? Bárhová mentem, éreztem, hogy kémek járnak a sarkamban. Szégyen, gyalázat, hogy mire akarnak rávenni. Botrány! Mit vétettem? Mondja meg, hogy mit vétettem! Mintha nem is volnék nő! Szégyen, hogy mire akarnak rávenni! Kész szégyen.
Magas, éles hangon beszélt. És csak mondta, mondta. Végre letelt az öt perc. Ashenden egy szót se szólt. Felkelt.
– Helyes, menjen, csak menjen! – sikoltotta az asszony. Szórta az átkokat a férfi fejére.
– Visszajövök – mondta Ashenden.
Kivette a kulcsot a zárból, kiment, és az ajtót bezárta maga után. Lement, sietve írt valamit egy papírra, hívatott egy küldöncöt, és a rendőrőrsre szalajtotta. Aztán ismét fölment. Giulia Lazzari az ágyra vetette magát, és arccal a falnak fordult. A teste hisztérikus zokogástól rázkódott. Semmi jelét nem adta, hogy hallotta volna Ashenden visszatértét. Ashenden leült az öltözőasztalka előtti székre, s tétlenül szemlélte mindazt, ami előtte hevert. A toalettszerek olcsók, ízléstelenek s nem is a legtisztábbak. Kopott kis rúzsos- és krémestégelyek, kis fekete üvegcsék a szemöldök és szempilla festésére. A hajtűk undorítóan zsírosak. A szoba rendetlen, a levegő elnehezült az olcsó kölni szagától. Ashenden arra a több száz szobára gondolt, amit az asszony harmadosztályú hotelekben kóbor élete során elfoglalt, egyik vidéki városból a másikba, egyik országból a másikba vándorolva. Eltűnődött, vajon miféle származék. Durva, közönséges nőszemély, de milyen lehetett fiatal korában? Nem volt az a típus, aki az efféle pályára adja magát, nem voltak meg hozzá az előnyös tulajdonságai. Ashenden eltűnődött, vajon a szórakoztató iparban tevékenykedő szülők gyermeke-e (tele van a világ olyan családokkal, akiknél egyik generáció a másik után lesz táncos, akrobata, kupléénekes), vagy netán úgy került bele az egészbe, hogy beleszeretett valakibe, aki ezen a pályán működött, és egy ideig partneréül fogadta? És micsoda férfiakkal lehetett dolga az elmúlt évek során, kollégákkal azokból a műsorokból, amelyekben fellépett, impresszáriók és menedzserek hivatali előjoguknak tartották, hogy a kegyeiből részesüljenek, aztán a kereskedők és jómódú üzletemberek, a különböző városok aranyifjai, akiket egy pillanatra elkápráztatott a táncosnő ragyogása vagy a nő hivalkodó érzékisége. Számára bizonyára fizető vendégek voltak, s közönnyel vette őket, nyomorúságos gázsija kiegészítéseképp, azoknak viszont maga lehetett a romantika. Megfizetett karjai között talán a fővárosok ragyogó életét, egy tágabb világ silány tündöklését látták meg egy pillanatra. Hirtelen kopogtattak, s Ashenden rögtön kiszólt:
– Entrez.
Giulia Lazzari egy csapásra felült az ágyon.
– Ki az? – kérdezte.
A lélegzete is elállt, mikor megpillantotta a két detektívet, akik Boulogne-ból idáig kísérték, majd Thononban átadták Ashendennek.
– Maguk! Maguk mit akarnak? – sikoltotta.
– Allons, levez-vous Rajta, keljen fel. (francia) – mondta az egyik, és éles hangján hallani lehetett, hogy nem teketóriázik.
– Sajnos, fel kell kelnie, Madame Lazzari – mondta Ashenden. – Ismét át kell adnom önt ennek a két úrnak.
– Hogy kelhetnék fel?! Mondtam már, hogy beteg vagyok. Nem bírok megállni a lábamon. Meg akarnak ölni?
– Ha nem öltözködik fel, kénytelenek leszünk felöltöztetni, de attól tartok, nem vagyunk hozzá eléggé ügyesek. No jöjjön, jelenetnek semmi értelme.
– Hová akarnak vinni?
– Vissza Angliába.
Az egyik detektív megfogta az asszony karját.
– Hozzám ne érjen, ide ne jöjjön! – sikoltott az asszony dühödten.
– Eressze el – mondta Ashenden. – Gondolom, neki is érdeke, hogy a lehető legkevesebbet akadékoskodjon.
– Majd magam felöltözöm.
Ashenden figyelte, ahogy kibújik a köntöséből, majd ruhát vesz föl. A cipő, amelybe a lábát bepréselte, láthatóan kicsi volt neki. Rendbe szedte a haját. Időnként sietős, mogorva pillantást vetett a detektívekre. Ashenden eltűnődött, vajon a nő idegei nem fogják-e idő előtt felmondani a szolgálatot. R. majd biztosan ostoba fajankónak fogja nevezni, de ő szinte azt kívánta, bárcsak kitartana a nő. Giulia az öltözőasztalhoz ment, s Ashenden felállt, hogy helyet adjon neki. Gyorsan bekrémezte az arcát, aztán egy piszkos törülközővel letörölte, bepúderezte az arcát, és kifestette a szemét. De a keze reszketett. A három férfi csöndben figyelte. Festéket kent az arcára, és kirúzsozta a száját. Aztán fejébe nyomta a kalapját. Ashenden intett az első detektívnek, aki bilincset vett elő a zsebéből, és megindult az asszony felé.
Giulia a látványra hevesen hátrahőkölt, és széttárta a karját.
– Non, non, non. Je ne veux pas. Nem, nem, nem. Nem akarom. (francia) Ne, csak ezt ne. Ne, ne.
– Ejnye, mafille, Lányom. (francia) ne legyen ostoba – mondta a detektív nyersen.
Mint aki védelmet keres, Giulia meglepő módon Ashendent ölelte át.
– Ne hagyja, hogy elvigyenek, könyörüljön rajtam, nem bírom, nem bírom.
Ashenden igyekezett kiszabadítani magát.
– Többet nem tehetek önért.
A detektív megragadta Giulia csuklóját, s már épp rá akarta kattintani a bilincset, amikor az asszony hatalmas sikoltással a földre vetette magát.
– Megteszem, amit kíván! Mindent megteszek. Ashenden intésére a detektívek elhagyták a szobát.
A férfi várt egy kicsit, amíg Giulia valamelyest lehiggad. Az asszony a földön feküdt, és elkeseredetten zokogott. Ashenden talpra állította, és leültette.
– Mit akar tőlem? – lihegte a nő.
– Írjon levelet Chandrának.
– Azt se tudom, hol áll a fejem. Két szót nem tudok egymás mellé rakni. Egy kis időt kérek.
De Ashenden úgy érezte, jobb, ha az asszony még első rémületében megírja a levelet. Nem akart neki időt adni, hogy összeszedje magát.
– Majd én diktálom a levelet. Maga csak írja le, amit mondok.
Giulia nagyot sóhajtott, de fogta a tollat és a papírt, és leült az öltözőasztalhoz.
– Ha ezt megteszem, és a tervük sikerül... mi a biztosíték, hogy szabadon engednek?
– Az ezredes megígérte, hogy szabadon engedi. Be kell érnie az adott szavammal, hogy véghezviszem, amire utasítást kaptam.
– Bolondnak fognak tartani, ha elárulom a barátomat, aztán tíz évre lecsuknak.
– Mi messzemenően jóindulatúak vagyunk magával. Chandrán kívül mi semmi jelentőséget nem tulajdonítunk magának. Ugyan miért vállalnánk a költséget és a fáradságot, hogy börtönben tartsuk, mikor semmit sem tehet ellenünk?
Az asszony egy percre elgondolkozott. Mostanra lehiggadt. Mintha azután, hogy jól kitombolta magát, egyszeriben értelmes és gyakorlatias nővé változott volna.
– Mondja, mit írjak.
Ashenden habozott. Úgy gondolta, meg tudná fogalmazni a levelet az asszony stílusában, de azért végig kellett gondolnia. Sem folyamatos, sem irodalmi nem lehet. Tudta, hogy érzelmi felindultságuk állapotában az emberek hajlamosak a melodramatikus, dagályos stílusra. Könyvben vagy színpadon ez mindig hamisan cseng, s a szerzőnek egyszerűbben, kevesebb hangsúllyal kell beszéltetnie a szereplőit, mint ahogy a valóságban beszélnének. Komoly pillanat volt, de Ashenden úgy érezte, hogy nem hiányoznak belőle a komikum elemei.
– “Nem tudtam, hogy gyáva féreg, akit szeretek – kezdte. – Ha valóban szeretnél, nem haboznál, ha hívlak...” A “nem haboznál”-t húzza alá kétszer. – Folytatta: – “Hisz mondom, hogy nincs veszély. Ha nem szeretsz, jól teszed, hogy nem jössz. Ne is gyere. Menj vissza Berlinbe, ott biztonságban leszel. Ebből elegem van. Nagyon egyedül vagyok. Belebetegedtem abba, hogy téged várlak, mindennap elmondom magamnak, hogy ma jössz. Ha szeretnél, nem haboznál. Most már világosan látom, hogy nem szeretsz. Elegem van belőled. Nincs pénzem. Ez a hotel tűrhetetlen. Nincs miért várnom tovább. Kaphatok szerződést Párizsba. Van ott egy barátom, aki komoly ígéretet tett. Épp elég időt vesztegettem rád, és itt az eredmény. Végeztem. Isten áldjon. Nem fogsz még egy asszonyt találni, aki úgy szeret, mint én. Nem engedhetem meg magamnak, hogy a barátom ajánlatát visszautasítsam, táviratoztam neki, és mihelyt megkapom a válaszát, megyek Párizsba. Nem hibáztathatlak, amiért nem szeretsz, ez nem a te hibád, de be kell látnod, hogy ostoba volnék, ha elvesztegetném az életemet. Senki sem marad fiatal örökké. Isten áldjon. Giulia.”
Amikor Ashenden átolvasta a levelet, nem volt egészen elégedett. De ez telt tőle. Élethű volt az egész, mert az asszony gyatra angoltudásával fonetikusan írt, a helyesírása botrányos volt, s a kézírása mint egy gyereké; áthúzott egyes szavakat, és újraírta őket. Néhány kifejezést franciául írt bele. Egy-két könnycsepp is hullott a papírra, és elmaszatolta a tintát.
– Most magára hagyom-mondta Ashenden. – Meglehet, hogy amikor legközelebb találkozunk, már közölhetem, hogy szabad, és mehet, ahová tetszik. Hová akar menni?
– Spanyolországba.
– Rendben van. Mindent előkészítek.
A nő vállat vont. Ashenden otthagyta.
Most már nem volt más teendője, mint a várakozás. Délután küldöncöt menesztett Lausanne-ba, másnap reggel pedig lement a hajó elé a rakpartra. A jegypénztár melletti váróteremben megmondta a detektíveknek, hogy készüljenek fel. Amikor egy hajó beérkezett, az utasok egyesével jöttek le a pallón, s az útlevelüket átvizsgálták, mielőtt partra szállhattak. Ha Chandra megérkezik, és felmutatja az útlevelét – márpedig nagyon valószínű, hogy hamis útlevéllel utazik, méghozzá valamelyik semleges ország útlevelével –, megkérik, hogy várjon, és közben Ashenden azonosítja. Aztán letartóztatják. Ashenden némi izgalommal nézte a beérkező hajót s a pallónál gyülekező embereket. Alaposan szemügyre vette őket, de egy se látszott közülük indiainak. Chandra nem jött. Ashenden nem tudta, mitévő legyen. Kijátszotta az utolsó lapját. Alig féltucatnyian érkeztek Thononba, s amikor a vizsgálaton átestek és útjukra eredtek, Ashenden lassan megindult a mólón.
– Ez nem jött össze – mondta Félixnek, aki az útleveleket vizsgálta. – Az úr, akit vártam, nem mutatkozik.
– Van nálam egy levél az ön számára.
Azzal átnyújtott Ashendennek egy borítékot, Madame Lazzarinak címezve, s ő azonnal fölismerte Chandra Lal cikornyás betűit. Ebben a pillanatban a Lausanne-ba tartó genfi gőzös tűnt fel a látóhatáron. Minden reggel húsz perccel azután ért Thononba, hogy a másik irányba tartó gőzös elindult. Ashendennek támadt egy ötlete.
– Hol van az az ember, aki a levelet hozta?
– A jegypénztárban.
– Adja vissza neki a levelet, és mondja meg, hogy vigye vissza annak a személynek, aki küldte. Mondja meg neki, hogy átadta a hölgynek, de az visszaküldte. Ha az a bizonyos személy egy újabb levelet akarna rábízni, mondja meg neki, hogy nincs sok értelme, mert a hölgy már csomagol, és elhagyni készül Thonont.
Látta, hogy a levelet átadják, az utasítást továbbítják, aztán visszasétált a városszéli kis házba.
A következő haj ó, amellyel Chandra esetleg megérkezhetett, öt óra körül volt esedékes, s mivel Ashendennek fontos találkája volt egy Németországban dolgozó ügynökkel, figyelmeztette Félixet, hogy esetleg néhány percet késni fog. De ha Chandra megérkezik, könnyűszerrel föltartóztathatják; amúgy sem sietős, mert a vonat, amivel Párizsba akarják vinni, csak pár perccel nyolc után indul. Amikor Ashenden a dolgát elvégezte, ráérősen lesétált a tópartra. Még világos volt, s ő a hegytetőről látta a kifutó hajót. Izgalmas pillanat volt, ösztönösen felgyorsította lépteit. Hirtelen meglátta, hogy feléje fut valaki, majd fölismerte azt az embert, aki a levelet vitte.
– Gyorsan, gyorsan! – kiáltotta. – Megjött. Ashenden szíve nagyot dobbant.
– Végre! Ő is futásnak eredt, és futás közben a másik lihegve elmesélte neki, hogyan vitte vissza a felbontatlan levelet. Amikor az indiai kezébe nyomta, az egészen elsápadt (“Sose hittem volna, hogy egy indiai arca ilyen színűre válhat”, mondta), és csak forgatta, forgatta, mint aki nem érti, mi keresnivalója van itt az ő levelének. Könnyek szöktek a szemébe, és végigfutottak az arcán. (“Olyan vicces volt, kövér a fickó, tudja.”) Mondott valamit, de olyan nyelven, hogy azt ő nem értette, aztán franciául megkérdezte, mikor indul a hajó Thononba. Amikor fölszállt a hajóra, nem látta, de aztán körülnézett, és megpillantotta, bő köpenybe burkolózva, s kalapját mélyen a szemébe húzva, amint egymagában állt a hajó orrában. Végig az átkelés során, le nem vette a tekintetét Thononról.
– Most hol van? – kérdezte Ashenden.
– Én szálltam ki elsőnek, és Monsieur Félix azt mondta, hogy fussak magáért.
– Gondolom, a váróteremben tartóztatták föl. Ashenden kifogyott a szuszból, mire a mólóhoz értek.
Valósággal berobbant a váróterembe. Egy teljes hangerővel handabandázó és vadul gesztikuláló csoport gyűlt egy földön fekvő alak köré.
– Mi történt? – kiáltott Ashenden.
– Nézze – mondta Monsieur Félix.
Ott feküdt Chandra Lal – a szeme tágra meredt, az ajkán vékonyka habcsík – holtan. Teste szörnyű görcsbe rándult.
– Öngyilkos lett. Hívtuk az orvost. Megelőzött bennünket.
Az iszonyat borzongása futott végig Ashendenen.
Amikor az indiai partra szállt, Félix felismerte a személyleírásból, hogy ez az az ember, akit keresnek. Mindössze négy utas volt. Ő volt az utolsó. Félix feltűnően lassan vizsgálta meg a másik három útlevelét, aztán elvette az indiaiét. Spanyol útlevél volt, és minden a legnagyobb rendben volt benne. Félix feltette a szokásos kérdéseket, a válaszokat pedig feljegyezte egy hivatalos ívre. Aztán barátságosan megszólalt:
– Volna olyan szíves egy percre befáradni a váróterembe? Csupán néhány formaságról van szó.
– Talán nincs rendben az útlevelem? – kérdezte az indiai.
– Tökéletesen rendben van.
Chandra habozott, de aztán követte a hivatalnokot a váróterem ajtajáig. Félix kinyitotta és félreállt.
– Entrez.
Chandra belépett, és a két detektív felállt. Bizonyára azonnal sejtette, hogy a rendőrség emberei, és rádöbbent, hogy kelepcébe csalták.
– Foglaljon helyet – mondta Félix. – Csupán egy-két kérdést szeretnék feltenni.
– Nagyon meleg van idebenn – mondta az indiai, és valóban, a kis kályha úgy befűtötte a helyiséget, mint egy kemencét. – Ha megengedik, letenném a kabátomat.
– Hogyne, tessék csak – mondta Félix udvariasan.
A férfi némi üggyel-bajjal kibújt a kabátjából, s megfordult, hogy egy székre letegye, aztán még mielőtt észbe kaptak volna, dermedten látták, hogy megtántorodik, majd végigzuhan a padlón. Miközben a kabátját levetette, Chandra lenyelte egy kis fiola tartalmát, amit még akkor is a kezében szorongatott. Ashenden megszagolta. Feltűnő mandulaillata volt.
Kis ideig nézték a földön fekvő férfit. Félix szabadkozott.
– Nagyon mérgesek lesznek? – kérdezte idegesen.
– Nem hinném, hogy ezért maga hibáztatható – mondta Ashenden. – És különben is, több kárt már nem tehet. Ami engem illet, örülök, hogy végzett magával. Csöppet sem örültem volna, ha nekünk kell eltenni láb alól.
Néhány percen belül megérkezett az orvos, és megállapította a halál beálltát.
– Ciánhidrogén – mondta Ashendennek. Ashenden bólintott.
– Megyek, fölkeresem Madame Lazzarit – mondta. – Ha egy-két napig maradni akar, hagyni fogom. De ha még ma este távozni akar, természetesen mehet. Utasítaná a detektíveket az állomáson, hogy engedjék át?
– Magam leszek kinn az állomáson – mondta Félix.
Ashenden megint felmászott a hegyre. Este volt, hideg, ragyogó este, az ég felhőtlen, és az újhold látványa, mely fehéren csillogó cérnaszálra emlékeztetett, arra késztette, hogy háromszor megforgassa az aprópénzt a zsebében. Mikor a hotelba belépett, a hideg banalitásától hirtelen elfogta az undor. Káposzta és birkahús szaga járta be az épületet. A falakat vasúttársaságok Grenoble-t, Carcassonne-t és normandiai fürdőhelyeket reklámozó színes plakátjai borították. Ashenden fölment a lépcsőn, és rövid kopogtatás után belépett Giulia Lazzari szobájába. Az asszony az öltözőasztalkája előtt ült, a tükörben nézte magát, kétségbeesetten, látnivalóan tétlenül, és a tükörben pillantotta meg a belépő Ashendent. Amint meglátta, az arcszíne egészen elváltozott, és oly hirtelen pattant fel, hogy a széke is felborult.
– Mi történt? Miért olyan sápadt? – kiáltott. Megfordult, a férfira bámult, s az arcára fokozatosan kiült a rémület.
– Il est pris Elfogták. (francia) – hebegte.
– Il est mort Meghalt. (francia) – mondta Ashenden.
– Meghalt! Bevette a mérget. Volt rá ideje. Végül is megmenekült a karmaik közül.
– Ezt hogy érti? Hát tudott a méregről?
– Mindig magánál hordta. Azt mondta, az angolok elevenen meg nem kaparintják.
Ashenden egy pillanatra elgondolkodott. Giulia jól megőrizte a titkát. Persze az ilyen eshetőségre neki kellett volna számítania. De hát honnan sejthette volna meg ezeket a melodrámái eszközöket?
– Nos, ön szabad. Mehet, amerre kedve tartja, senki nem fogja feltartóztatni. Itt van a jegye meg az útlevele, és itt a pénze, amit a letartóztatásakor elvettünk. Akarja látni Chandrát?
Az asszony hátrahőkölt.
– Nem, nem.
– Nincs rá szükség. Csak gondoltam, látni akarja. Giulia nem sírt. Ashenden arra gondolt, hogy már egészen kimerült. Apatikusnak látszott.
– Ma este feladunk egy táviratot a spanyol határra, hogy ne gördítsenek akadályt az útjába. Ha rám hallgat, olyan gyorsan elhagyja Franciaországot, amilyen gyorsan csak teheti.
Az asszony nem szólt, s mivel Ashendennek nem volt több mondanivalója, menni készült.
– Sajnálom, hogy olyan keményen kellett bánnom önnel. Annak viszont örülök, hogy a nehezén túl van, s remélem, hogy az idő majd enyhít a barátja elvesztése felett érzett fájdalmán.
Ashenden kissé meghajolt, és az ajtó felé indult. De az asszony megállította.
– Egy percre még – mondta. – Volna még egy kérésem. Azt hiszem, magában van némi jóérzés.
– Ha módomban áll, biztosra veheti, hogy mindent elkövetek magáért.
– Mit csinálnak a holmijával?
– Nem tudom. Miért?
Ekkor a nő olyat mondott, hogy Ashenden egészen meghökkent. Erre számított a legkevésbé.
– Volt egy karórája, én adtam neki karácsonyra. Tizenkét fontba került. Visszakaphatnám?
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AZ ÁRULÓ

Amikor Ashendent megbízták egy svájci székhelyű ügynökhálózat irányításával, R., annak illusztrálására, hogy milyen jelentéseket vár a csoportjától, a kezébe nyomott egy köteg gépelt iratot, annak az embernek a beszámolóit, akit a titkosszolgálat “Gustav” néven tartott nyilván.
– Ő a legjobb emberünk – mondta R. – Az információi mindig részletesek és alaposak. Azt akarom, hogy az ő jelentéseinek különleges figyelmet szenteljen. Gustav persze nagyon ügyes fickó, de miért ne várnánk ugyanilyen jó munkát a többi ügynökünktől is? Egyszerűen csak a szájukba kell rágnia, hogy mit követelünk tőlük.
Gustav Bázelben élt, s lévén, hogy egy olyan svájci céget képviselt, amelynek fiókvállalatai voltak Frankfurtban, Mannheimben és Kölnben, munkájának természeténél fogva minden kockázat nélkül rándulhatott át Németországba. Fel-alá utazgatott a Rajna mentén, és értesüléseket gyűjtött a csapatmozdulatokról, a lőszergyártásról, a lakosság hangulatáról (R. erre különösen nagy súlyt vetett), s más olyan dolgokról, amelyek a Szövetségeseket érdekelték. Feleségének küldött gyakori leveleit ravasz kódban írta, s amint az asszony megkapta Bázelben, azonnal továbbküldte őket Ashendennek Genfbe, aki pedig a fontos tudnivalókat kihámozta, és továbbította a megfelelő helyre. Gustav kéthavonként hazautazott, és ilyenkor készítette el azokat a jelentéseket, amelyek mintául szolgáltak a hírszerzésnek ebben a szekciójában dolgozó többi kém számára.
Munkaadói meg voltak elégedve Gustavval, és Gustavnak minden oka megvolt rá, hogy hasonlóképpen elégedett legyen. Szolgálatai akkora hasznot hajtottak, hogy nemcsak magasabb fizetést kapott, mint a többiek, de a különleges anyagokért esetenként csinos összegű jutalomban is részesült. Így ment ez több mint egy évig. Azután valami felkeltette R. gyanúját – R. nagyon éber volt, nem is annyira az esze, mint inkább az ösztöne révén, és egyszerre az az érzése támadt, hogy valami nincs rendjén. Nem mondott semmi határozottat Ashendennek (nem volt különösebben közlékeny típus), egyszerűen csak utasította, hogy menjen Bázelbe, mivel Gustav éppen Németországban tartózkodik, és beszéljen a feleségével. Hogy miről és hogyan, azt rábízta.
Bázelbe megérkezve Ashenden táskáját az állomáson hagyta, mivel még nem tudta, meg kell-e szállnia vagy sem, bevillamosozott annak az utcának a sarkára, ahol Gustav lakott, s miután gyorsan ellenőrizte, nem követték-e, odaballagott a házához. Tisztes szegénységet sugalló bérház volt, Ashenden úgy gondolta, biztosan hivatalnokok és kiskereskedők lakják. Benézett a kapualjban levő suszterműhelybe.
– Itt lakik Herr Grabow? – kérdezte nem valami hibátlan németségével.
– Igen, éppen néhány perccel ezelőtt ment föl. Otthon fogja találni.
Ashenden meglepődött, mivel épp előző nap kapott Gustav feleségének közvetítésével levelet Mannheimből: Gustav megadta bizonyos ezredeknek a számát, amelyek akkor keltek volna át a Rajnán. Ashenden nem tartotta tanácsosnak, hogy feltegye a kérdést, amely már a nyelvén volt, ezért köszönetet mondott a suszternek, és felment a harmadik emeletre, ahol, tudta, Gustav lakik. Megnyomta a gombot, és hallotta bentről a csilingelést. Hamarosan egy simára borotvált, kerek fejű, szemüveges, takaros emberke jelent meg az ajtóban. A lábán házipapuccsal.
– Herr Grabow? – kérdezte Ashenden.
– Szolgálatára – felelte Gustav.
– Bemehetek?
Gustav háttal állt a fénynek, ezért Ashenden nem láthatta az arckifejezését. Egy pillanatra elbizonytalanodott, majd megadta azt a nevet, amelyen Gustav németországi leveleit szokta kézhez kapni.
– Kerüljön beljebb. Nagyon örülök a találkozásnak. Gustav bevezette egy súlyos, faragott tölgybútorokkal zsúfolt kis szobába, ahol a zöld pamutbársony terítővel letakart nagy asztalon írógép állt. Gustav szemlátomást éppen felbecsülhetetlen értékű jelentéseinek egyikét készítette. A nyitott ablaknál egy asszony harisnyát stoppolt, de Gustav egyetlen szavára összeszedte a holmiját, és kiment a szobából. Ashenden a csöndes házi boldogság békés tablóját zavarta meg.
– Üljön le, kérem. Milyen szerencse, hogy éppen Bázelben vagyok. Már régóta szerettem volna megismerkedni önnel. Ebben a percben érkeztem haza Németországból. – Rámutatott az írógép mellett heverő lapokra. – Azt hiszem, meg lesznek elégedve a híreimmel. Igen értékes információkat hoztam. – Felkuncogott. – Egy kis jutalom mindig jól jön.
Igen szívélyes volt, de Ashenden hamisnak érezte ezt a szívélyességet. Gustav a szemüveg mögött mosolygó tekintetét figyelmesen Ashendenre függesztette, és mintha egy kis idegesség vibrált volna benne.
– Nagyon gyorsan utazhatott, hiszen a levelét, amelyet ide küldött s aztán a felesége továbbított, csak az imént kaptam meg Genfben.
– Az nagyon is lehetséges. Éppen közölni akartam önökkel: a németek megorrontották, hogy a kereskedelmi levelezés útján információ szivárog ki az országból, ezért elhatározták, hogy negyvennyolc órára visszatartják a postát a határokon.
– Értem – válaszolta nyájasan Ashenden. – Tehát ezért keltezte a levelét negyvennyolc órával későbbre, mint ahogy feladta.
– Ezt tettem volna? Micsoda butaság. Nyilván eltévesztettem a dátumot.
Ashenden rámosolygott Gustavra. A mentség több mint átlátszó volt; Gustavnak mint üzletembernek tudnia kell, milyen fontos ebben a munkában a pontos keltezés. A többszörösen közvetett úton, amelyen a hírek Németországból kijuthattak, nehéz volt friss és gyors információt szállítani, ezért alapvető fontossággal bírt, hogy bizonyos események pontosan melyik napon zajlottak le.
– Mutassa az útlevelét – mondta Ashenden.
– Mit akar az útlevelemmel?
– Látni szeretném, mikor lépett be Németországba, és mikor távozott onnan.
– Csak nem képzeli, hogy az útlevelemben nyomát találja ennek? A határátkeléshez megvannak a magam módszerei.
Ashenden azonban tisztában volt a helyzettel, tudta, hogy a németek és a svájciak egyaránt szigorúan őrzik a határt.
– Nem értem. Miért kellene titokban lépnie át a határt? Mi éppen azért vesszük igénybe önt, mert a svájci cég, amelynek az alkalmazottja, fontos áruval látja el Németországot, ezért ön leplezetlenül utazhat oda és vissza. Azt még megérteném, hogy a német őrök közt német segítséggel kell átjutnia, no de a svájciak közt?
Gustav felháborodott arckifejezést öltött.
– Nem értem. Csak nem arra céloz, hogy német zsoldban állnék? A becsületemre esküszöm... Nem tűröm, hogy rágalmazzon!
– Nem ön lenne az egyetlen, aki mindkét oldaltól pénzt fogad el, de értékes információt egyiknek sem ad.
– Csak nem azt akarja állítani, hogy az információim értéktelenek? Akkor miért kaptam több jutalmat, mint bármelyik ügynök? Az ezredes több ízben is tolmácsolta a legmagasabb körök elégedettségét.
Ezúttal Ashendenen volt a szívélyeskedés sora.
– Ugyan, ugyan, kedves barátom, ne játssza meg magát. Nem kívánja megmutatni az útlevelét, és én nem is ragaszkodom hozzá. De csak nem alakult ki önben az a helytelen nézet, hogy ügynökeink jelentéseit nem ellenőriztetjük, vagy hogy ostoba módon nem követjük nyomon a tevékenységüket? Még a legjobb viccet sem lehet vég nélkül ismételni. Nekem békeidőben humorista a foglalkozásom, és higgye el, keserű tapasztalatból beszélek. – Ashenden úgy vélte, eljött a blöffölés ideje; értett valamennyire a póker nagyszerű, de nehéz művészetéhez. – Bizonyítékaink vannak arra nézve, hogy ön, amióta csak alkalmaztuk, egyszer sem járt Németországban, hanem itt üldögélt Bázelben, s a jelentései igen termékeny képzeletének a szüleményei.
Gustav Ashenden arcába nézett, de semmi mást nem látott rajta, csak megértést és derűt. Szája lassan mosolyra húzódott, és megrándította a vállát.
– Olyan ostobának tartottak, aki havi ötven fontért kockáztatja az életét? Én szeretem a feleségemet.
Ashenden elnevette magát.
– Gratulálok. Nem mindenki hízeleghet magának azzal, hogy egy esztendőn át bolondját járatta a titkosszolgálatunkkal.
– Lehetőségem nyílt rá, hogy különösebb nehézség nélkül pénzhez jussak. Cégem a háború kitörése óta nem küldött át Németországba, úgyhogy az értesüléseimet utazóktól szereztem, hegyeztem a fülemet az éttermekben és a sörpincékben, és olvastam a német lapokat. Nagy élvezettel készítettem az önöknek küldött jelentéseimet és leveleimet.
– Azt elhiszem – mondta Ashenden.
– És most mit fognak csinálni?
– Semmit. Mit csinálhatnánk? Azt, remélem, nem képzeli, hogy tovább folyósítjuk a fizetését?
– Nem, erre igazán nem számíthatok.
– Mellesleg, ha nem vagyok indiszkrét, megkérdezhetem, hogy ugyanezt a játékot űzte-e a németekkel is?
– Ugyan, kérem! – kiáltotta felháborodottan Gustav. – Hogy képzeli? Én egyértelműen a Szövetségesekkel rokonszenvezem. Teljes szívemből önök mellett állok.
– De hát miért is ne tenné? – kérdezte Ashenden. – A németeknek annyi a pénze, mint a pelyva, miért ne részesülhetne belőle? Időnként el tudnánk látni bizonyos információkkal, amelyekért a németek örömest fizetnének.
Gustav dobolni kezdett ujjaival az asztalon. Kezébe vette az immár értéktelen jelentés egyik lapját.
– A németekkel nem ajánlatos kukoricázni.
– Ön intelligens ember. A fizetését megszüntetjük, de jutalomra továbbra is számíthat tőlünk, ha hasznos híreket szállít. De a hírek valódiak legyenek; eztán csakis eredményesség esetén fizetünk.
– Fontolóra veszem a dolgot.
Ashenden egy-két percig magára hagyta Gustavot a gondolataival. Cigarettára gyújtott, és figyelte, amint a tüdejéből kiáradó füst elenyészik a levegőben. Ő is gondolkodott.
– Van valami, amire konkrétan kíváncsi? – kérdezte hirtelen Gustav.
Ashenden elmosolyodott.
– Megérne nekünk vagy kétezer svájci frankot, ha meg tudná mondani, mi a tervük a németeknek az egyik luzerni kémükkel. Az illető angol, és úgy hívják, hogy Grantley Caypor.
– Hallottam már ezt a nevet – felelte Gustav. Hallgatott egy sort. – Meddig marad itt?
– Amíg szükséges. Kiveszek egy szobát a hotelben, és tudatni fogom önnel a számát. Ha bármi mondandója lesz, minden reggel kilenckor és este hétkor a szobámban talál.
– Azt nem kockáztatom, hogy a hotelbe menjek. De írni írhatok.
– Rendben van.
Ashenden felállt, hogy távozzék, és Gustav kikísérte az ajtóig.
– Tehát nincs köztünk harag? – kérdezte.
– Már hogy lenne? Jelentéseit mintaszerű munkaként az irattárunkban fogjuk őrizni.
Ashenden két vagy három napot töltött Bázelben Nem nagyon élvezte az ott-tartózkodást. Ideje tekintélyes részét azzal ütötte agyon, hogy olyan könyveket lapozgatott a könyvesboltokban, amelyeket érdemes lenne elolvasni, ha az élet ezer évig tartana. Egy ízben látta Gustavot az utcán. A negyedik reggel egy levelet tettek a kávéja mellé. A boríték egy számára ismeretlen kereskedelmi cég címét viselte, és egy géppel írt lapot tartalmazott. Se cím, sem aláírás nem állt rajta. Ashenden eltűnődött, vajon tudja-e Gustav, hogy egy írógép ugyanúgy elárulhatja a tulajdonosát, mint a kézírás. Miután kétszer gondosan elolvasta a levelet, a fény felé tartotta, hogy megvizsgálja a vízjelet (erre semmi oka nem volt, hacsak az nem, hogy a detektívregények nyomozói sose mulasztják el), majd gyufát gyújtott, és nézte, ahogy a papír elég. Az elszenesedett maradékot összemorzsolta a tenyerében.
Felkelt – kihasználta ugyanis a helyzetét, és ágyban reggelizett –, becsomagolt, és a legközelebbi vonattal Bernbe utazott, ahol feladhatott R.-nek egy kódolt táviratot. Az utasításokat két nap múlva, szóban kapta meg a hotelszobájában, olyan időben, amikor a legkevésbé valószínű, hogy a folyosón végighaladó idegent észreveszik, harmadnap pedig, kerülő úton, megérkezett Luzernbe.
Szobát bérelt az utasításai közt szereplő hotelben, majd sétára indult; derűs, augusztus eleji nap volt, a ragyogó égbolton egyetlen felhőt sem látott. Gyerekkorában járt utoljára Luzernben, s csak halványan emlékezett egy fedett hídra, egy nagy kőoroszlánra meg egy templomra, amelyben unatkozva, de azért megilletődve üldögélt akkoriban, miközben valaki fenn orgonáit; most, az árnyékos rakparton ballagva (a tó éppolyan giccses és valószerűtlen volt, mint a képeslapokon), nem is annyira e félig elfelejtett helyet akarta újra feltérképezni, hanem inkább azt a félénk, mégis sóvár legénykét idézte volna vissza, aki annyira vágyott már a való élet után (amelyet sosem kamaszkora jelenébe, hanem csakis a férfikor jövőjébe helyezett), s aki akkor, réges-rég erre járt. De úgy tűnt neki, legélénkebb emlékei nem is magához, hanem a tömeghez fűződnek; a tűző napra emlékezett, a hőségre és az emberekre; a vonat zsúfolásig telt, akárcsak a hotel, a tavi gőzösök tömve voltak, a rakpartokon és az utcákon alig lehetett utat törni a nyaralók között. Kövérek voltak és öregek és csúnyák és furcsák, s hozzá büdösek is. Most, a háborúban, Luzern éppúgy kongott az ürességtől, mint talán akkor, amikor a világ még nem jött rá, hogy Svájc Európa játszótere. A hotelek többsége bezárt, az utcák elnéptelenedtek, a bércsónakok árván ringtak a part mellett, a tó menti fasorokban mást se lehetett látni, csak fancsali svájciakat, amint komoly képpel, akár a dakszlit, sétáltatták a semlegességüket. Ashendent felvillanyozta a magány, leült egy padra a tóval szemközt, és mindenestül átadta magát ennek az érzésnek. Igaz, hogy a tó képtelen látvány, a víz túl kék, a hegyek túl havasak, s ez az egész mákonyos szépség inkább elkeserít, mint lenyűgöz, de azért volt a látványban valami kellemes is, valami bumfordi nyíltság, ami Mendelssohn valamelyik zongoradarabjára emlékeztette a Dalok szöveg nélkül ciklusból, s gondtalanul elégedett mosolygásra késztette Ashendent. Luzern üvegbura alá tett viaszvirágokat, kakukkos órákat, horgolt térítőket idézett. Elhatározta, hogy amíg a szép idő kitart, igenis jól fogja érezni magát. Semmi okát nem látta, miért ne köthetné össze a maga számára kellemeset a hazája számára hasznossal. Vadonatúj útlevéllel a zsebében, álnéven utazott, s ettől az a jóleső érzése támadt, mintha új személyiséget kapott volna. Gyakran előfordult, hogy egy kissé ráunt önmagára, s egy darabig mindig elszórakoztatta, ha nem volt más, mint R. fürge képzeletének a teremtménye. Az efféle élmény remekül illett az abszurd dolgok iránti vonzódásához. Igaz, R. nem látta ennek a komikus oldalát – R. humorérzéke a gunyorosságban merült ki, önmagán képtelen lett volna nevetni. Az ilyesmihez arra van szükség, hogy az ember mintegy kívülről lássa magát, s egyszerre legyen néző és színész az élet kellemes komédiájában. R. katona volt, s a szemlélődést, az önelemzést beteges dolognak, angolhoz és hazafihoz méltatlannak tartotta.
Ashenden felállt, és ráérősen visszaballagott a szállodájába. Másodosztályú kis német hotel volt, makulátlanul tiszta, és a hálószobájából szép kilátás nyílt; fényesre politúrozott szurokfenyő bútorokkal volt berendezve, hideg, esős napon lehangoló lett volna, ebben a meleg, napos időben azonban vidám és kellemes. A hallban leült az egyik asztalhoz, és sört rendelt. A tulajdonosnő tudni óhajtotta, hogy került ide ebben a holt szezonban, és Ashenden szívesen kielégítette a kíváncsiságát. Közölte, hogy nemrég épült fel tífuszból, és Luzernben szeretné visszanyerni az erejét. Mivel a cenzori hivatalban dolgozik, megragadná az alkalmat, hogy rozsdás némettudását is felújítsa. Megkérdezte, nem ajánlana-e a tulajdonosnő nyelvtanárt. A pufók, szőke, jóindulatú és fecsegő asszony, ezt Ashenden biztosra vette, tovább fogja adni a róla nyert információkat. Most rajta volt a kérdezősködés sora. Az asszony számára kimeríthetetlen téma volt a háború, hisz annak köszönhette, hogy a szállodája, amely ilyentájt úgy megtelt mindig, hogy sok vendéget máshová kellett irányítani, majdnem üres. Vannak, akik bejárnak étkezni, de szállóvendége ez idő szerint csak két pár akad. Az egyik egy idős ír házaspár, amúgy Veveyben laknak, de a nyarat mindig Luzernben töltik, a másik egy angol és a felesége. Az asszony német, ezért kénytelenek semleges országban élni. Ashenden vigyázott, hogy ne tanúsítson túlságosan nagy érdeklődést irántuk – a leírásból ráismert Grantley Cayporra –, de a tulajdonosnő magától elárulta, hogy a nap jó részét a hegyekben töltik. Herr Caypor botanikus, nagyon érdekli az ország flórája. Neje igen finom hölgy, aki mélységesen átérzi a helyzetét. No de úgyse tart örökké a háború. A tulajdonosnő elcsörtetett, Ashenden pedig felment a szobájába.
Hétkor volt vacsora, s mivel elsőnek akart az étterembe érni, hogy szemügyre vehesse lakótársait, amint sorra belépnek, Ashenden tüstént lesietett, amint a csengőt meghallotta. Nagyon egyszerű, már-már zord, meszelt falú terem volt az ebédlő, ugyanolyan fényes szurokfenyő székekkel, mint a hálószobája bútorzata, s a falon a svájci tavakat ábrázoló olajnyomatok függtek. Minden asztalkán egy csokor virág. Minden nagyon takaros és tiszta volt, és igen rossz vacsorát jósolt. Kárpótlásul Ashenden szívesen rendelt volna egy palackkal a hotel legjobb rajnaijából, de nem kockáztathatta, hogy költekezésével magára vonja a figyelmet (két-három asztalon félig kiürült borosüveget látott ugyanis, amiből arra következtetett, hogy vendégtársai módjával isznak), ezért beérte egy korsó világos sörrel. Hamarosan bejött egy-két férfi, láthatóan Luzernben hivatalnokoskodó agglegények, minden bizonnyal svájciak, leültek a maguk kis asztalához, és széthajtogatták a szalvétájukat, amit ebéd után akkurátusan összehajtogattak. Újságjukat a vizeskancsónak támasztották, úgy olvastak, miközben kissé zajosan szürcsölték a levesüket. Aztán egy nagyon öreg, magas, hajlott hátú férfi lépett be, ősz haja és lecsüngő fehér bajsza volt, oldalán egy kis ősz hajú öreg hölgy feketében. Biztosan az ír ezredes és a felesége, akikről a tulajdonosnő beszélt. Elfoglalták a helyüket, és az ezredes kitöltött egy gyűszűnyi bort a feleségének, azután egy gyűszűnyit magának. Némán várták, hogy a dús keblű, vidám pincérnő felszolgálja a vacsorát.
Végül megérkeztek azok is, akikre Ashenden várt. Nagy igyekezettel olvasott egy német könyvet, és valahogy megállta, hogy csak egyetlenegyszer pillantson fel, amint beléptek. A férfi negyvenöt körül járhatott, rövid, fekete haja itt-ott már szürkült, a termete közepes, de testes, az arca széles, vörös, simára borotvált. Széles gallérú, nyitott nyakú inget és szürke öltönyt viselt. Feleségéről, aki mögötte jött, Ashenden csak annyi benyomást nyert, hogy jellegtelen, porlepte német asszony. Grantley Caypor leült, és nagy hangon magyarázni kezdte a pincérnőnek, mekkora túrát tettek. Valami hegyre kapaszkodtak fel, aminek a neve semmit sem mondott Ashendennek, de a pincérnőből döbbent és lelkesült szavakat váltott ki. Majd Caypor folyékony, de angolos hangzású németségével előadta, hogy mivel ennyire megkéstek, nem is mentek fel tisztálkodni, csupán a kezüket mosták meg odakinn. A hangja öblös volt, a modora joviális.
– Szolgáljon ki gyorsan, mert éhen halunk, és sört is hozzon, hozzon mindjárt három üveggel! Lieber Gott, Jó Isten. (német) de megszomjaztam!
Életerőtől duzzadó embernek látszott. Az élet levegőjét hozta be magával a jellegtelen, túlságosan is tiszta étterembe, s mintha mindenki azon nyomban felélénkült volna. Angolul kezdett társalogni a feleségével, de úgy, hogy mindenki hallhatta; az asszony azonban hamarosan súgott neki valamit. Caypor elharapta a szavát, és Ashenden érezte, hogy a tekintete feléje fordul. Mrs. Caypor felfedezte az ismeretlen vendéget, és felhívta rá férje figyelmét. Ashenden lapozott egyet a könyvben, amelynek olvasását színlelte, de érezte, hogy Caypor szúrós szemmel mered rá. Amikor újra beszélni kezdett a feleségéhez, úgy lehalkította a hangját, hogy Ashenden azt sem tudta megállapítani, melyik nyelvet használja, de amikor a pincérnő kihozta a levesüket, Caypor ugyanolyan halkan feltett neki egy kérdést. Nyilvánvalóan afelől érdeklődött, kicsoda Ashenden. Ashenden csupán a -länder -országbeli (Engländer = angol) (német) szót tudta elkapni a pincérnő válaszából.
Ketten-hárman végeztek a vacsorával, s fogukat piszkálva kimentek. Az öreg ír ezredes és öreg felesége is felkelt az asztaltól, s az ezredes félreállt, hogy utat adjon az asszonynak. Egyetlen szó nélkül ették végig a vacsorájukat. Az asszony lassan az ajtóhoz ment, de az ezredes félúton megállt, hogy szót váltson egy ügyvéd küllemű svájcival, és az asszony, amint odaért az ajtóhoz, megállt előtte, hajlottan és birkaarccal, türelmesen várva, hogy a férje is odaérjen, és kinyissa neki. Ashenden ráébredt, hogy az ezredes felesége még soha egyetlen ajtót nem nyitott ki. Nem is tudja, hogyan kell. Az ezredes öreges, nagyon öreges járásával nemsokára odaért, és kinyitotta; az asz-…
[sajtóhiba – a könyv 136. oldalának 1-2. sora azonos a 137. oldal 1-2. sorával.
titkos dosszié tartalmazta. Eszerint először egy birminghami ügyvédi irodában vállalt munkát, majd újságírásra összeállítani történetüket, anyagi ]
…helyzetüket és jellemüket, de erőt vett magán: nem engedheti meg magának az alkotás luxusát. Befejezte a vacsoráját.
Az előcsarnokba kilépve egy bullterriert látott egy asztallábhoz kötve, s ahogy elhaladt mellette, automatikusan lehajolt, hogy megmorzsolgassa a kutya puha, lelógó fülét. A tulajdonosnő ott állt a lépcső tövében.
– Kié ez a szép állat? – kérdezte Ashenden.
– Herr Caypor tulajdona. Fritzinek hívják. Herr Caypor szerint hosszabb a pedigréje, mint az angol királyé.
Fritzi odadörgölődzött Ashenden lábához, és az orrát mindenáron szerette volna a tenyerébe dugni. Ashenden felment a kalapjáért, s amikor újra lejött, látta, hogy Caypor a hotel bejáratában beszélget a tulajdonosnővel. A hirtelen csendből és a feszengésükből arra következtetett, hogy Caypor felőle érdeklődött éppen. Amint ellépett köztük, ki az utcára, a szeme sarkából látta, hogy Caypor gyanakvó pillantást vet feléje. A nyílt, joviális, vörös arcra sunyi ravaszság ült ki.
Ashenden addig sétált, míg egy olyan vendéglőt nem talált, ahol a szabadban ihatta meg a kávéját, és a sörét, amit a kötelességérzete kényszerített rá a vacsoránál, a vendéglős legjobb konyakjával kárpótolta magát. Örült, hogy végre szemtől szembe került azzal az emberrel, akiről már annyi mindent hallott, s remélte, hogy egy-két napon belül össze is ismerkedhet vele. Kutyatulajdonossal mindig könnyű ismeretséget kötni. De nem fogja elsietni a dolgot, hagyja, hogy magától alakuljon; az olyan cél érdekében, amely most őt vezérelte, sosem szabad kapkodni.
Ashenden sorra vette a körülményeket. Grantley Caypor angol, az útlevele szerint Birminghamben született negyvenkét évvel ezelőtt. Felesége, akit tizenegy esztendeje vett el, Németországban született, német szülők gyermekeként. Ennyit mindenki tudhatott róluk. A Caypor előéletére vonatkozó információkat azonban már egy titkos dosszié tartalmazta. Eszerint először egy birminghami ügyvédi irodában vállalt munkát, majd újságírásra adta a fejét. Egy kairói angol nyelvű lapnak dolgozott, később egy sanghajinak. Sanghajban csalásért rövid börtönbüntetésre ítélték. Szabadon bocsátása után két évre nyoma veszett, majd egy marseille-i tengerhajózási ügynökségen bukkant fel újra. Innen, még mindig hajózási üzletemberként, Hamburgba költözött, ahol megnősült, azután Londonban kötött ki. Londonban mint exportőr nyitott üzletet, de nemsokára megbukott, és csődbe ment. Visszatért az újságíráshoz. A háború kitörése megint csak a tengerhajózási szakmában találta, 1914 augusztusában Southamptonban éldegélt csendesen német feleségével. A rákövetkező év elején közölte munkaadóival, hogy felesége nemzetiségénél fogva helyzete tűrhetetlenné vált; azok pedig, mivel meg voltak vele elégedve, és átérezték, milyen kutyaszorítóba került, teljesítették a kérését, és áthelyezték Genovába. Itt addig maradt, míg Olaszország is be nem lépett a háborúba, ekkor felmondott, és feddhetetlen okmányokkal átlépve a határt, Svájcban telepedett le.
Mindez kétes jellemű, kialakulatlan egyéniségű emberre utalt, akinek se biztos háttere, se szilárd anyagi alapja; e tények azonban senkit sem érdekeltek volna, ha ki nem derül, hogy Caypor, legalábbis a háború kitörése óta, de az is lehet, hogy már régebben, a német hírszerzés szolgálatában áll. Negyven font volt a havi fizetése. De noha ravasz volt és veszélyes, semmilyen lépést nem tettek volna ellene, ha beéri azzal, hogy a Svájcban összeszedhető híreket továbbítja. Ezzel nem okozott volna nagy kárt, sőt még ki is lehetett volna használni úgy, hogy olyan értesüléseknek juttatják a birtokába, amelyek megtévesztik az ellenséget. Nem is sejtette, hogy tudnak róla. Leveleit, márpedig sokat kapott, gondosan cenzúrázták; kevés olyan kódrendszer van, amit az ilyesmivel foglalkozó emberek ne tudnának megfejteni, és még az sincs kizárva, hogy Caypor révén előbb vagy utóbb fel lehetett volna göngyölíteni az Angliában akkoriban még sikeresen működő ügynökhálózatot. Egyszer azonban olyasmit tett, amivel felhívta magára R. figyelmét. Ha Caypor ezt sejti, senki sem csodálkozott volna rajta, ha reszket, mint a nyárfalevél, mert R. nem az az ember, akivel tanácsos ujjat húzni. Caypor Zürichben összeismerkedett egy Gomez nevű spanyol fiatalemberrel, aki nem sokkal azelőtt lépett be a brit titkosszolgálathoz, a bizalmába férkőzött, és sikerült is kiszednie belőle a titkot, hogy kémtevékenységgel foglalkozik. A spanyol, mivel emberileg nagyon is érthetően fontosnak akart látszani, bizonyára nem tett egyebet, mint hogy titokzatoskodva beszélt, amikor azonban átlépte a német határt, Caypor tanácsára figyeltetni kezdték, s egy nap el is kapták, amint éppen kódolt levelet akart postára adni. A kódot megfejtették, a fiatalembert bíróság elé állították, elítélték és kivégezték. Már az is elég baj volt, hogy elvesztettek egy hasznos, semleges ügynököt, de ezenkívül a biztos és egyszerű kódot is meg kellett változtatni. R. nem örült a dolognak. De mivel nem az a fajta volt, aki hagyja, hogy bosszúvágya elhomályosítsa előtte a főcélt, arra gondolt, ha Caypor csupán pénzért árulja el a hazáját, még több pénzért talán alkalmazói elárulására is rá lehetne venni. A tény, hogy a kezükre játszotta a Szövetségesek egyik ügynökét, elkötelezettségének és hűségének biztos jele. Nagyon hasznos lehetne. Csakhogy R.-nek fogalma sem volt róla, miféle ember Caypor, nyomorult, titkos kis életét a homályban élte eddig, s az egyetlen fotó, ami a kezükben volt róla, útlevélfénykép. Ashenden azt az utasítást kapta, hogy ismerkedjen össze Cayporral, s derítse ki, van-e rá esély, hogy becsületesen dolgozzon az angoloknak; ha úgy látja, hogy van, tapogatózhat is ebben az irányban, és esetleg konkrét ajánlatot is tehet. Olyan feladat volt ez, amely nagy körültekintést és emberismeretet kívánt. Ha azonban Ashenden arra a következtetésre jutna, hogy Caypor nem vásárolható meg, figyelnie kell, és jelentenie minden cselekedetét. Az értesülés, amit Gustavtól kapott, bizonytalan volt, de fontos; e szerint a német hírszerzés berni irodafőnöke elégedetlen Caypor tétlenségével. Caypor fizetésemelésért folyamodott, von P. őrnagy azonban közölte vele, hogy előbb meg kell szolgálnia. Lehetséges, hogy arra biztatta: menjen Angliába. Ha rá tudná venni, hogy lépje át a határt, Ashenden ezzel eleget is tenne feladatának.
– Hogy a pokolba várhatja tőlem, hogy rábeszéljem, dugja hurokba a nyakát? – kérdezte Ashenden.
– Nem hurok vár rá, hanem kivégzőosztag – felelte R.
– Caypor ravasz.
– Hát legyen nála is ravaszabb, a fene egye meg magát!
Ashenden elhatározta, hogy nem tesz lépéseket az ismerkedés érdekében, hanem megvárja, amíg Caypor cselekszik. Ha eredményeket követelnek tőle, előbb-utóbb eszébe kell jutnia, hogy érdemes lenne beszélgetésbe elegyedni egy angollal, aki ráadásul a cenzori hivatalban dolgozik. Ashendent jó előre ellátták egy csomó olyan információval, amelyekkel a Központi Hatalmak jószerint semmit sem érnének. Álnéven, hamis útlevéllel nem kellett attól tartania, hogy Caypor megszimatolja benne az angol ügynököt.
Ashendennek nem kellett sokáig várnia. Másnap éppen a hotel bejáratánál üldögélt a kávéját iszogatva, és már-már elbólintott a kiadós Mittagessen-től, Ebéd. (német) amikor Cayporék kijöttek az étteremből. Mrs. Caypor felment, Caypor pedig eleresztette a kutyáját. A kutya futásnak eredt, és barátságosan felugrott Ashendenre.
– Ide gyere, Fritzi! – kiáltotta Caypor, majd Ashendennek: – Borzasztóan sajnálom. Egyébként nagyon szelíd.
– Semmi baj. Nem fog megharapni. – Caypor megállt az ajtóban.
– Bullterrier. A kontinensen elég ritka. – Mintha felmérte volna Ashendent; azután beszólt a pincérnőnek: – Egy kávét lesz szíves, Fräulein. Kisasszony. (német) Most érkezett, ugyebár?
– Igen, tegnap.
– Valóban? Nem láttam tegnap este az étteremben. Sokáig marad?
– Nem tudom. Beteg voltam, azért is jöttem ide, hogy visszanyerjem az erőmet.
A pincérnő kihozta a kávét, és látva, hogy Caypor Ashendennel beszélget, az ő asztalára tette a tálcát. Caypor zavartan elnevette magát.
– Nem szeretném magára erőltetni a társaságomat. Nem is értem, miért ide tette a kávémat a pincérnő.
– Kérem, foglaljon helyet – mondta Ashenden.
– Nagyon kedves. Olyan sokat éltem a kontinensen, hogy el is felejtettem, honfitársaim mekkora arcátlanságnak tekintik, ha megszólítják őket. Apropó, angol vagy amerikai?
– Angol vagyok – felelte Ashenden.
Ashenden félszeg természet volt, s noha hiába próbálta ezt az ő korában már visszatetsző tulajdonságot kiküszöbölni, időnként azért jó hasznát vette. Habozva, ügyetlenkedve előadta mindazt, amit előző nap a tulajdonosnőnek már elmondott, s amiről a szóban forgó hölgytől Caypor minden bizonnyal értesült.
– Luzernnél jobb helyre nem is jöhetett volna. A béke valóságos oázisa ez ebben a háborúba belefásult világban. Itt az ember szinte azt is hajlamos elfelejteni, hogy háború van. Én magam ezért jöttem ide. Újságíró vagyok.
– Gondoltam is, hogy író lehet – mondta lelkesen félénk mosollyal Ashenden.
Nyilvánvaló volt, hogy az iménti kifejezést – “a béke valóságos oázisa ebben a háborúba belefásult világban” nem a tengerhajózási ügynökségnél tanulta.
– Tudja, német nőt vettem feleségül – jelentette ki komoran Caypor.
– Ő, igazán?
– Nem hiszem, hogy valaki nálam jobban szeretné a hazáját, én ízig-vérig angol vagyok, és azt is őszintén megmondom, hogy szerintem a brit gyarmatbirodalomnál áldásosabb valami nincs a világon, de persze mivel német a feleségem, az érem másik oldalát is jobban meglátom. Készséggel elismerem, hogy a németeknek vannak hibáik, de azt tagadom, hogy maguk volnának a megtestesült ördögök. A háború elején szegény feleségemnek elég sok megpróbáltatást kellett átélnie Angliában, azt se csodálnám, ha megkeseredett volna. Mindenki kémnek nézte. Ha jobban megismeri, nevetni fog ezen a képtelenségen. Tipikus német Hausfrau Háziasszony. (német) ő, akit semmi más nem érdekel, csak a háza, a férje, és egyetlen gyermekünk, Fritzi. – Caypor megsimogatta a kutyát, és halk kis nevetést hallatott. – Te a mi gyermekünk vagy, igaz, Fritzi? Így persze az én helyzetem is meglehetősen kényelmetlenné vált, elég fontos újságokkal álltam kapcsolatban, és a szerkesztőim nem ugráltak örömükben. Nos, hogy rövidre fogjam, úgy gondoltam, az lesz a legkevésbé megalázó, ha leköszönök, és semleges országba költözöm, míg el nem csitul a vihar. A feleségem és én sosem beszélünk egymás közt a háborúról, ámbár meg kell, hogy mondjam, ebben inkább én vagyok a ludas, mert ő jóval elnézőbb nálam, hajlamosabb az én szemszögemből nézni ezt az egész szörnyűséget, mint én az övéből.
– Ez különös – mondta Ashenden. – A nők általában vérmesebbek, mint a férfiak.
– Az én feleségem igen figyelemreméltó teremtés. Szeretném, ha bemutathatnám majd neki. Erről jut eszembe, nem tudom, tudja-e a nevemet. Grantley Caypor.
– Somerville – viszonozta Ashenden.
Beszélt a munkájáról a cenzori hivatalban, és úgy látta, mintha Caypor szemében élénk érdeklődés tükröződne. Azt is megemlítette, hogy szeretne német társalgási leckéket venni, felfrissíteni a tudását; s eközben hirtelen ötlete támadt: ránézett Cayporra, és látta, hogy ugyanaz jutott annak is az eszébe. Mindketten arra gondoltak, méghozzá egyszerre, hogy a legokosabb az lenne, ha Mrs. Caypor adna németleckéket Ashendennek.
– Meg is kérdeztem a tulajdonosnőt, nem ajánlana-e valakit, mire ő azt felelte, talán a segítségemre lehet a dologban. Emlékeztetnem kell majd az ígéretére. Csak nem olyan nehéz találni egy férfit, aki hajlandó eljárni hozzám, és napi egy órán át németül társalogni velem?
– Én nem bíznék a tulajdonosnő ítéletében – mondta Caypor. – Magának jó északnémet kiejtésre van szüksége, ő pedig csak svájci. Majd megkérdem a feleségemet, nem ismer-e valakit. A feleségem igen művelt asszony, akit ő ajánl, abban megbízhat.
– Nagyon kedves.
Ashenden nyugodtan szemügyre vette Grantley Cayport. Felfigyelt rá, hogy kis, szürkészöld szeme, amelyet előző este nem láthatott, milyen nagy mértékben ellentmond vörös arca nyájas nyíltságának. Ez a szempár folyton ide-oda ugrált, de amikor a mögötte lakozó agyat valami váratlan eszme ragadta meg, hirtelen mozdulatlanná merevedett. Az ember szinte érezte, hogyan működik az agya. Ez a szempár nem keltett bizalmat; Caypor az ilyesmit derűs, jóindulatú mosolyával, széles, viharvert arcának nyíltságával, rokonszenves kövérségével, mély, öblös hangjának vidámságával érte el. Most éppen mindent megtett annak érdekében, hogy szívélyesnek lássék. Ashenden, miközben akadozva, de a másik joviális, megnyugtató modorától egyre inkább bátorságra kapva beszélt, kellemes borzongással gondolt arra, hogy ez az ember közönséges kém. A beszélgetésnek különös ízt kölcsönzött a tudat, hogy potom havi negyven fontért hajlandó eladni a hazáját. Ashenden ismerte Gomezt, azt a spanyol fiatalembert, akit Caypor elárult. Szilaj, kalandkedvelő ifjú volt, s nem pénzért, hanem romantikus hajlamától vezérelve vállalkozott veszélyes feladatára. Élvezettel töltötte el, hogy a nehézkes németeket bolonddá teheti, mint ahogy szélsőségeket kedvelő természete annak is örült, hogy ponyvaregény-figurát játszhat. Nem volt kellemes gondolat, hogy most hatlábnyira fekszik a föld alatt egy börtönudvarban. Fiatal volt, és igen kecsesen mozgott. Ashenden eltűnődött, érzett-e vajon Caypor egy kis lelkifurdalást, amikor a vesztébe vitte.
– Valamennyire tud németül, ugyebár? – kérdezte Caypor, akit érdekelt az idegen.
– Ó, igen, Németországban diákoskodtam, valamikor folyékonyan beszéltem a nyelvet, de hát régen volt már, elfelejtettem. Olvasni jól olvasok még ma is.
– Hát persze, tegnap este is egy német könyvet olvasott.
Ostoba! Csak az imént mondta, hogy nem látta a vacsoránál. Ashenden eltűnődött, vajon Caypor észrevette-e saját nyelvbotlását. Milyen nehéz elkerülni az ilyesmit! Ashendennek magának is ébernek kell lennie; őt az idegesítette a legjobban, hogy nem reagál majd a kellő természetességgel a Somerville névre. Persze az sincs kizárva, hogy Caypor szándékosan követte el a hibát, látni akarta Ashenden arcán, hogy észreveszi-e. Caypor felállt.
– Ott jön a feleségem. Minden délután megmászunk egy hegyet. Bűbájos sétautakat ajánlhatok magának. A virágok még most is gyönyörűek.
– Sajnos, nekem még erősödnöm kell egy kicsit – mondta sóhajtva Ashenden.
Természettől fogva sápadt arca sosem tüntette föl olyan erősnek és egészségesnek, amilyen valójában volt. Mrs. Caypor lejött a lépcsőn, férje csatlakozott hozzá. Elindultak az úton, Fritzi körülugrálta őket, és Ashenden észrevette, hogy Caypor szaporán beszélni kezd. Bizonyára kikérdezésének eredményéről számol be a feleségének. Ashenden felnézett a napba, amely olyan vidáman sütött a tóra; a fák zöld leveleit enyhe szellő rázogatta; minden sétára csábított: felállt, felment a szobájába, levetette magát az ágyra, és aludt egy jót.
Amikor aznap este vacsorához érkezett, Cayporék már éppen végeztek, Ashenden ugyanis bánatosan kóborolt Luzern-szerte, hogy felhajtson egy koktélt, amely képessé tenné rá, hogy a burgonyasalátával szembenézzen. Az étteremből kifelé jövet Caypor megállította, és megkérdezte tőle, akar-e velük kávézni. Amikor csatlakozott hozzájuk a hallban, Caypor felállt, és bemutatta a feleségének. Az asszony mereven meghajolt, de Ashenden udvarias üdvözlő szavai nem csaltak mosolyt az arcára. Nem volt nehéz észrevenni, hogy a magatartása határozottan ellenséges. Ashenden ettől megnyugodott. Negyven felé közeledő, meglehetősen jellegtelen nő volt, rossz arcbőrrel és elmosódó vonásokkal, seszínű haját koszorúba fonva viselte, mint Napóleon porosz királynéja; az alakja szögletes volt, inkább telt, mint kövér, és masszív. De nem látszott ostobának; ellenkezőleg, igazi egyéniségnek tűnt, és Ashenden, aki eleget élt Németországban ahhoz, hogy felismerje a típust, lefogadta volna, hogy nemcsak a házimunkára, a főzésre és hegymászásra alkalmas, hanem hihetetlenül tájékozott is. Fehér blúz volt rajta, amely látni engedte napbarnította nyakát, fekete szoknya és erős túracipő. Caypor a maga joviális modorában, úgy téve, mintha még nem tudná, előadta neki angolul mindazt, amit Ashenden elmondott magáról. Az asszony komoran hallgatta.
– Mintha azt mondta volna, hogy ért németül – folytatta Caypor, nagy vörös arcát udvarias mosolyra húzkodva, miközben apró szeme idegesen ide-oda ugrált.
– Igen, egy darabig Heidelbergben diákoskodtam.
– Igazán? – szólalt meg Mrs. Caypor angolul, s egy pillanatra enyhe érdeklődés váltotta fel az arcán a komorságot. – Nagyon jól ismerem Heidelberget. Ott jártam iskolába egy évig.
Szabatosan, de torokhangon beszélte az angolt, s a szavak formálása közben viszolyogtatóan mozgatta a száját. Ashenden túláradó lelkesedéssel dicsérte az ősi egyetemi várost és a környék szépségét. Az asszony teuton felsőbbrendűsége magaslatáról hallgatta, inkább elnézően, mint érdeklődve.
– Közismert, hogy a Neckar völgye az egyik legszebb hely a világon – mondta.
– Még nem is említettem, drágám – szólt közbe ekkor Caypor –, hogy Mr. Somerville társalgási leckéket szeretne venni valakitől, amíg itt tartózkodik. Mondtam neki, hogy te talán tudsz majd javasolni valakit.
– Nem, nincs senki, akit tiszta lelkiismerettel javasolhatnék – válaszolta a felesége. – A svájci kiejtés elmondhatatlanul undorító. Csak ártana Mr. Somerville-nek, ha egy svájcival társalogna.
– Én a maga helyében megpróbálnám rábeszélni a feleségemet, hogy adjon magának órákat, Mr. Somerville. Nagyon művelt és képzett asszony, ha szabad így fogalmaznom.
– Ach, Grantley, nincs nekem időm. Sok a dolgom.
Ashenden megértette, hogy felkínálták neki az alkalmat. A csapda elő volt készítve, csak bele kellett esnie. A lehető legszerényebben, legfélénkebben és legalázatosabban fordult Mrs. Cayporhoz:
– Az igazán csodálatos lenne, ha öntől vehetnék órákat. Kitüntetésnek tartanám, higgye el. Természetesen nem akarnám megzavarni a munkájában, én lábadozni jöttem ide, semmi dolgom, teljes mértékben öntől tenném függővé az időpontokat.
Érezte, hogy a házaspár elégedetten összepillant, és Mrs. Caypor kék szemében mintha sötét izzást vélt volna felfedezni.
– A dolog persze szigorúan üzleti jellegű lenne – mondta Caypor. – Miért ne kereshetne becses nejem egy kis költőpénzt, nem igaz? Óránként tíz frank soknak hangzik?
– Nem – felelte Ashenden. – Szerencsésnek tartanám magam, ha ennyiért elsőrangú tanárt kaphatnék.
– Mit szólsz hozzá, kedvesem? Egy órát igazán megengedhetsz magadnak, ennek az úriembernek pedig szívességet tennél vele. Megtanulná, hogy nem minden német pokolbéli ördög, ahogy Angliában hiszik.
Mrs. Caypor mogorván ráncolta a homlokát, és Ashenden kétségbeesve gondolt arra a napi egy órára, amit ezzel az asszonnyal kell töltenie. Csak az Isten tudja, mennyi kínlódásába kerül majd, hogy közös társalgási témákat találjon ezzel a nehézkes, mogorva teremtéssel. A nő most látható erőfeszítést tett.
– A legnagyobb örömmel adok társalgási leckéket Mr. Somerville-nek.
– Gratulálok, Mr. Somerville – lelkendezett Caypor. – Nagyszerű élményben lesz része. Mikor kezdenek, mondjuk, holnap tizenegykor?
– Nekem nagyon megfelel, ha Mrs. Caypornak alkalmas.
– Nekem mindegy, jó lesz az is – válaszolta a feleség.
Ashenden magukra hagyta őket, hadd örüljenek diplomáciájuk sikerének. De amikor másnap délelőtt pontban tizenegykor kopogást hallott az ajtaján (mert úgy egyeztek meg, hogy Mrs. Caypor megy át az ő szobájába), nem minden félelem nélkül nyitotta ki. Gondolta, úgy játssza legjobban a szerepét, ha őszinte lesz, egy kicsit neveletlen, tartózkodó egy német nő társaságában, elég értelmes és impulzív. Mrs. Caypor arca sötét volt és komor. Láthatólag undorodott még a gondolatától is, hogy kapcsolatba került ővele. De azért leültek, és az asszony minden teketóriázás nélkül faggatni kezdte német irodalmi ismeretei felől. Precízen kijavította Ashenden hibáit, s amikor az egy mondatszerkesztési problémával állt elő, világosan és szabatosan adott magyarázatot. Nyilvánvaló volt, hogy noha nem szívesen társalog vele, lelkiismeretes munkát akar végezni. Nemcsak tudott, de szeretett is tanítani, s ahogy telt az idő, egyre lelkesültebben magyarázott. A végén már meg kellett erőltetnie magát, hogy eszébe jusson: egy állatias angollal van dolga. Ashenden észrevette ezt a belső küzdelmet, és jót mulatott rajta; amikor pedig Caypor később megkérdezte tőle, hogy ment a tanulás, őszintén felelhette, hogy igen meg van elégedve, Mrs. Caypor kiváló tanár, és nagyon érdekes egyéniség.
– Megmondtam. Ő a legcsodálatosabb asszony, akit ismerek.
És Ashendennek az volt az érzése, hogy amikor Caypor a maga vidám, joviális modorában ezt kijelentette, első ízben volt hozzá teljes mértékben őszinte.
Egy-két nap múlva Ashenden megbizonyosodott róla, Mrs. Caypor csakis azért ad neki órákat, hogy Caypor közelebbi kapcsolatba kerülhessen ővele, ugyanis szigorúan csak irodalmi, zenei és festészeti témákra szorítkozott. Amikor Ashenden kísérletezésképpen szóba hozta a háborút, az asszony közbevágott:
– Ezt a tárgyat jobb lesz kerülnünk, Herr Somerville. 
Továbbra is a legnagyobb alapossággal adta az órákat, és Ashenden nem érezte kidobott pénznek a tíz frankot, ámbár Mrs. Caypor mindennap ugyanolyan mogorva arccal lépett be hozzá, s csak a tanítás érdekében feledkezett meg időnként az iránta táplált ösztönös ellenszenvéről. Ashenden sorra minden fogását bevetette, de hiába. Volt alázatos, őszinte, hízelgő, hálás, lassú eszű és félénk. Az asszony hidegen ellenséges maradt. Fanatikus volt. Hazaszeretete agresszív, de érdek nélküli, s a minden német dolgok felsőbbrendűségétől eltelve eszeveszetten gyűlölte Angliát, mert ebben az országban látta elterjedésük legfőbb akadályát. Eszménye egy német világ volt, amelyben a többi nemzet egy Rómáénál is nagyobb hegemónia alatt élvezi a német tudomány, a német művészet, a német kultúra áldásait. Az elképzelés felséges arcátlansága csiklandozta Ashenden humorérzékét. Mrs. Caypor nem volt ostoba. Sokat olvasott, több nyelven, s okosan tudott vitatkozni az olvasott könyvekről. A modern festészetre és zenére vonatkozó ismeretei egyenesen lenyűgözték Ashendent. Tanulságos és szórakoztató volt egy ízben, ebéd előtt hallgatni, amint Debussy egyik ezüstös kis darabját játssza; megvetően játszotta, mivel francia volt és könnyed, ugyanakkor dühösen elismerve báját és vidámságát. Amikor Ashenden gratulált, vállat rándított.
– Egy dekadens nemzet dekadens zenéje – mondta. Majd erős kezeivel belevágott egy Beethoven-szonáta első dübörgő akkordjaiba, de azután abbahagyta. – Nem tudom játszani, kijöttem a gyakorlatból; de mit tudnak a zenéről maguk, angolok? Purcell óta nem produkáltak egyetlen zeneszerzőt sem!
– Mi a véleménye erről a kijelentésről? – kérdezte mosolyogva Ashenden a közelben álldogáló Cayportól.
– Egyetértek vele. Amit a zenéről tudok, arra mind a feleségem tanított. Hallaná, amikor formában van! – Kövér, tömpe ujjú kezét felesége vállára tette. – Az embernek a szíve elfacsarodik a gyönyörűségtől.
– Dummer Kerl – mondta fátyolos hangon a nő –, ostoba fickó – és Ashenden látta, hogy a szája egy pillanatra megremeg, de gyorsan magához tért. – Maguk, angolok, se festeni nem tudnak, se szobrászni, se zenét szerezni.
– De vannak köztünk, akik elbájoló költeményeket írnak – felelte derűsen Ashenden, mert nem engedhette meg magának, hogy megsértődjék, s ki tudja, miért, a következő két sor jutott az eszébe, és el is mondta fennhangon:
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– Igen – felelte különös kézmozdulat kíséretében Mrs. Caypor –, verset írni tudnak. Nem is értem, miért.
Majd, Ashenden meglepetésére, torokhangú angolságával elszavalta a vers következő két sorát.
– Gyerünk, Grantley, kész a Mittagessen, menjünk az étterembe.
Magára hagyták Ashendent a gondolataival.
Ashenden csodálta a jóságot, de a gonoszság nem háborította fel. Az emberek néha szívtelennek tartották, mert inkább érdeklődött irántuk, mintsem vonzódott hozzájuk, s még azokban is, akikhez vonzódott, ugyanolyan pontosan fedezte fel a hibákat, mint az erényeket. Akiket szeretett, azokat sem azért szerette, mintha nem látta volna a hiányosságaikat, hanem elnéző vállrándítással egyszerűen elfogadta őket, vagy esetleg olyan jó tulajdonságokkal ruházta fel ezeket az embereket, amikkel nem is rendelkeztek; s mert őszintén ítélte meg a barátait, sosem kellett csalódnia bennük, s ritkán vesztette el őket. Senkitől sem kért többet, mint amennyit adhatott. Elfogultság és érzelem nélkül tudta tanulmányozni Cayporékat is. Mrs. Caypor egyöntetűbbnek s ezért kiismerhetőbbnek tűnt, mint a férje: az asszony szemlátomást utálta őt, s noha rá volt kényszerülve, hogy udvariasan viselkedj ék vele, ellenszenve olyan erős volt, hogy az időnkénti durvaságokat nem tarthatta vissza; Ashenden meg volt győződve róla, hogy Mrs. Caypor habozás nélkül megölné, ha teheti. De Caypor vaskos kezének szorításából felesége vállán, az asszony ajkának futó megremegéséből azt is kiolvasta, hogy ez a csúnya nő s ez az aljas, kövér férfi mélyen és őszintén szereti egymást. Megható volt. Ashenden összegezte az utóbbi napokban tett megfigyeléseit, és eszébe jutottak azok az apróságok, amelyeket észrevett, de nem tulajdonított nekik különösebb jelentőséget. Úgy látta, Mrs. Caypor azért szereti a férjét, mert kettejük közül ő az erősebb egyéniség, s érzi is, hogy a férje rá van utalva; azért szereti a férjét, mert az csodálja őt, s az ember könnyen elképzelhette, hogy a megismerkedésük előtt ez a formátlan, jelentéktelen külsejű, unalmas, jó eszű és minden humorérzéknek híján levő nő nem sok férfi csodálatában részesült; élvezte férje joviális modorát, zajos tréfáit, a férfi kirobbanó jókedve az ő renyhe vérét is felkavarta; Caypor nagyra nőtt, viháncoló gyerek maradt a szemében, mindig is az marad, s ő anyai érzéseket táplál iránta; ő faragott belőle embert, Caypor az ő szeretője, ő pedig Cayporé, és ő szereti annak ellenére, hogy gyenge (mert világos fejével rég fel kellett fognia, hogy az), szereti, ach, was, Ugyan, mit. (német) mint ahogy Izolda szerette Trisztánt. No de ott van még a kémkedés. Még az emberi gyarlóságot oly elnézően szemlélő Ashenden sem érezhette másként, mint hogy a hazaárulás, ráadásul pénzért, nem valami vonzó dolog. Az asszony nyilván tudott róla, sőt valószínű, hogy rajta keresztül léptek kapcsolatba Cayporral annak idején; sose vállalta volna az efféle munkát, ha a felesége rá nem beszéli. Márpedig a felesége szereti, azonkívül becsületes, egyenes asszony. Vajon miféle nyakatekert módon győzte meg magát arról, hogy a férjét ilyen aljas és becstelen hivatásra kell rábeszélnie? Ashenden a találgatások labirintusába tévedt, miközben megpróbálta összerakni magában az asszony esze járásának mozaikját.
Grantley Caypor egészen más volt. Kevés csodálni valót talált benne, de Ashenden pillanatnyilag nem is csodálnivalót keresett; volt azonban ebben az undorító, közönséges fickóban sok minden, ami különösnek vagy váratlannak tűnt. Ashenden mulatva figyelte, milyen elegáns módon próbálja ez a kém a hálójába keríteni. Két nappal az első lecke után, vacsora végeztével, miután a felesége felment, Caypor nehézkesen belevetette magát az Ashenden melletti székbe. Hűséges Fritzije odament hozzá, és hosszú, fekete orrú pofáját a térdére fektette.
– Semmi esze nincs – mondta Caypor –, de a szíve arany. Nézze meg ezt a kis rózsaszín szemet. Látott már ekkora mérvű butaságot? És milyen ronda pofa, és mégis mennyi báj!
– Régóta megvan?
– 1914-ben szereztem, közvetlenül a háború kitörése előtt. Erről jut eszembe, mi a véleménye a mai hírekről? A feleségemmel persze sose beszélgetünk a háborúról. El se tudja képzelni, mekkora öröm nekem, hogy hazámfiába botlottam, akinek kiönthetem a szívemet.
Olcsó svájci szivart nyújtott át Ashendennek, aki kötelességérzetétől hajtva, bánatosan elfogadta.
– A németeknek persze semmi esélyük – folytatta Caypor –, semmi az égvilágon. Már akkor tudtam, hogy vesztettek, amikor mi hadba léptünk.
Komolyan beszélt, őszintén és bizalmasan. Ashenden egyetértően mormogott valamit.
– Életem legnagyobb bánata, hogy feleségem nemzetisége miatt nem vehetem ki a részem a háborús erőfeszítésből. Amint a háború kitört, katonának jelentkeztem, de a korom miatt nem vettek be, azonban hadd mondjam meg magának, ha nem lesz vége hamarosan, feleség ide, feleség oda, csinálni fogok valamit. Több nyelvet ismerek, csak vennék valami hasznomat a cenzori hivatalban. Maga is ott dolgozott, ugye?
Itt akart kikötni, és ügyesen megfogalmazott kérdéseire Ashenden most megadta mindazt az információt, amit előkészítettek. Caypor közelebb húzta a székét, és lehalkította a hangját.
– Tudom, hogy semmi olyasmit nem árulna el nekem, amit bárki meg nem tudhat, de ezek a svájciak mind németbarátok, nem hagyhatjuk, hogy kihallgassanak bennünket.
Azután más vágányra tért. Ő is elmondott Ashendennek néhány bizalmas jellegű dolgot.
– Senki másnak nem említeném, tudja, de van egy-két befolyásos barátom, akik mind megbíznak bennem.
Imígy felbátorítva, Ashenden egy fokkal még fecsegőbb lett, s amikor elváltak, mindketten meg lehettek elégedve. Ashenden sejtette, hogy Caypor írógépe másnap reggel szorgalmasan kopogni fog, s az a roppant energikus őrnagy Bernben hamarosan igen érdekes jelentést kap kézhez.
Egyik este, a vacsorától felfelé menet, Ashenden elhaladt egy fürdőszoba nyitott ajtaja előtt. Odabenn Cayporékat pillantotta meg.
– Jöjjön be! – kiáltotta joviálisán Caypor. – Éppen a mi Fritzinket fürdetjük.
A bullterrier folyton bepiszkította a szőrét, márpedig Caypor fehérnek és tisztának szerette látni. Ashenden bement. Mrs. Caypor felgyűrt ruhaujjal, nagy fehér kötényben a kád végénél állt, miközben Caypor nadrágban és trikóban, amely látni engedte kövér, szeplős karját, a szerencsétlen ebet szappanozta.
– Éjjel kell csinálnunk – mondta –, mert ezt a fürdőszobát Fitzgeraldék használják, és gutaütést kapnának, ha megtudnák, hogy itt fürdettük a kutyát. Megvárjuk, míg lefekszenek. Gyere, Fritzi, mutasd meg az úrnak, milyen szépen viselkedsz, miközben a pofádat mossák.
A nyomorult pára hathüvelyknyi fürdővízben álldogált a kád közepén, bánatos képpel, de azért a farkát csóválva, hogy mutassa: bármilyen undorító is, amit művelnek vele, ő azért nem haragszik gazdi-istenére. Fejétől a farkáig be volt szappanozva, és Caypor beszéd közben egyre samponozta nagy kövér kezével.
– De milyen meseszép kutyus lesz, ha fehér lesz, mint a hó! A gazdi büszkén sétál majd vele, és a sok kis kutyahölgy mind így szól: ugyan ki lehet ez a gyönyörű, arisztokratikus bullterrier, aki úgy jár-kel, mintha egész Svájc az övé lenne? Úgy ni, és most ne mozogj, amíg megmosom a füledet. Piszkos füllel igazán nem mehetsz ki az utcára, mint valami koszos kis svájci nebuló. Noblesse oblige. A nemesség kötelez. (francia) És most a fekete orrát. Juj, ez a csúnya szappan belemegy a kis rózsaszín szemébe, és hogy fog csípni!
Mrs. Caypor széles, csúnya arcán derűs, lusta mosollyal hallgatta ezt a gügyögést, majd komoran kezébe vett egy törülközőt.
– És most lenyomjuk a víz alá. Hopsz!
Caypor a mellső lábánál fogva kétszer a víz alá nyomta a kutyát. Fritzi küszködött, prüszkölt, megrázta magát. Caypor kiemelte a kádból.
– Most pedig menj a mamihoz, aki megtöröl téged. Mrs. Caypor leült, izmos lábai közé fogta a kutyát, és addig dörgölte, míg verejték nem ütközött ki a homlokán. A megviselt és lihegő Fritzi, boldogan, hogy a tortúrának vége, fehéren és fénylőn állt édesen ostoba pofájával.
– Hiába, a vér meglátszik! – kiáltotta boldogan Caypor. – Nem kevesebb, mint hatvannégy ősének ismeri a nevét, és mind nemes születésű volt!
Ashendent kissé felkavarta a jelenet. Borzongva ment fel a szobájába.
Aztán egy vasárnap Caypor közölte, hogy feleségével kirándulnak, s az ebédjüket egy kis hegyi vendéglőben költik el; felajánlotta Ashendennek, hogy ki-ki alapon tartson velük. Ashenden úgy vélekedett, háromheti luzerni tartózkodás után felépült már annyira, hogy vállalkozzon erre a kis megerőltetésre. Korán indultak, Mrs. Caypor józan túrabakancsban, tiroli kalapban, kezében hegymászó bottal, Caypor térdnadrágban és harisnyában, igen angolosan. A helyzet mulattatta Ashendent, és elhatározta, hogy ki fogja élvezni a napot; a szemét természetesen nyitva tartja, hisz nem elképzelhetetlen, hogy Cayporék rájöttek, kicsoda is ő, óvatlanság lenne tehát holmi szakadékok széléhez merészkednie – Mrs. Caypor habozás nélkül lelökné, és a joviális Cayportól sem árt őrizkedni. Egyébként azonban úgy látszott, Ashenden gyönyörködését az aranyló reggelben semmi sem fogja megzavarni. A levegő illatozott. Caypornak be nem állt a szája. Mulattató históriákat mesélt. Derűs volt és joviális. Nagy vörös arcáról csak úgy záporozott a verejték, és jót nevetett magán, amiért ilyen kövér. Ashenden megdöbbenésére különös jártasságot tanúsított a hegyi virágok terén. Egyszer csak azért tért le az ösvényről, hogy leszakítson egyet, és átnyújtsa a feleségének. Gyengéden nézte a kis virágot.
– Hát nem bűbájos? – kiáltotta, és alamuszi, szürkészöld szeme egy pillanatra gyermekien ártatlannak tetszett. – Olyan, akár egy vers Walter Savage Landortól.
– Férjem kedvenc tudománya a botanika – mondta Mrs. Caypor. – Én néha kinevetem. Rajong a virágokért. Előfordult, hogy a hentesre nem volt pénzünk, de ő az utolsó fillérjét is arra költötte, hogy egy csokor rózsát hozzon nekem.
– Qui fleurit sa maison fleurit son coeur Kb.: Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet. (francia) – mondta Grantley Caypor.
Ashenden egyszer-kétszer tanúja volt, amint Caypor túráról hazajövet egy kis csokor hegyi virágot nyújtott át Mrs. Fitzgeraldnak, egy elefánt kecsességével, amely azonban nem volt minden kellem nélkül való; amit most megtudott, az bizonyos jelentőséggel ruházta fel ezeket az előzékeny kis közjátékokat. Caypor virágszenvedélye őszinte, tehát amikor átnyújtotta őket az öreg ír hölgynek, olyasmit adott, amit sokra értékelt. Vagyis szívbéli jóságra vallott. Ashenden mindig is unalmasnak találta a botanikát, de Caypor, miközben tovább sétáltak, olyan lelkesen beszélt róla, hogy életet lehelt belé, érdekessé varázsolta. Igen régóta tanulmányozhatta.
– Könyvet sosem írtam – mondta. – Annyi a könyv, s az írásszenvedélyemet amúgy is kiélhetem a sokkal gyorsabb hasznot hajtó, noha jóval mulandóbb cikkírásban a napilapok számára. De ha még sokáig itt maradok, tulajdonképpen kedvem lenne írni egy könyvet Svájc vadvirágairól. Ó, bárcsak korábban érkezett volna ide! Csodálatosak voltak. De hát ehhez költőnek kellene lenni, én meg csak egy szegény firkász vagyok.
Érdekes volt megfigyelni, milyen remekül tudja keverni a valódi érzelmet a hamis ténnyel.
A vendéglőhöz érve, ahonnan szép kilátás nyílt a hegyekre és a tóra, jó volt nézni, micsoda érzéki gyönyörrel önt le a torkán egy üveg jéghideg sört. Lehetetlen nem rokonszenvezni azzal az emberrel, aki ennyi élvezetet talál az apró dolgokban. Rántottából és hegyi pisztrángból álló ebédjük felséges volt. Még Mrs. Cayport is szokatlanul megenyhítette a táj szépsége; a vendéglő bájosan rusztikus környezetben állt, olyan volt, akár egy svájci châlet Hegyi kunyhó. (francia) képe egy tizenkilencedik század eleji útikönyvből; Ashendennel szembeni szokásos ellenségességéből is engedett valamicskét. Amikor megérkeztek, német felkiáltásokban tört ki a hely szépsége láttán, most pedig, talán mert az étel és az ital őt is ellágyította, szeme, amely a lenyűgöző tájat pásztázta, könnyel telt meg. Kinyújtotta a kezét.
– Borzasztó dolog, és én szégyellem is magam, de ennek a szörnyű, igazságtalan háborúnak ellenére pillanatnyilag semmi mást nem érzek a szívemben, csak boldogságot és hálát.
Caypor kezébe vette és megszorította a kezét, majd, ami szokatlan volt nála, németül mindenféle beceneveken szólongatta a feleségét. Abszurd helyzet volt, de megható. Ashenden magukra hagyta őket érzelmeikkel átsétált a kerten, és leült egy padra, amelyet a turisták kényelmére állítottak oda. A tájkép természetesen látványos volt, de rabul ejtette az embert: olyan volt, mint egy felszínes, túlságosan is mesterkélt zenedarab, amely azonban egy pillanatra mégis főbe kólint.
És Ashenden, miközben a tájon merengett, eltűnődött magában Grantley Caypor árulásának rejtélyén. Kedvelte a különös embereket, márpedig Caypor hihetetlenül különös ember volt. Ostobaság lett volna tagadni, hogy vannak szeretetre méltó vonásai. Jovialitását nem színlelte, őszintén szívélyes fickó volt és jóindulatú. Mindig készen állt rá, hogy kedvességet tanúsítson. Ashenden gyakran megfigyelte az öreg ír ezredes és felesége társaságában, amint derűs nyugalommal hallgatta az öregúr unalmas történeteit az egyiptomi háborúról, a feleségével pedig igazán elbűvölően viselkedett. Most, hogy közvetlenebb kapcsolatba került Cayporral, Ashenden már nem annyira viszolyogva, mint inkább érdeklődéssel szemlélte. Többé már nem az volt a véleménye, hogy pusztán a pénzért lett kém; egyszerű kedvtelései voltak, s amit a tengerhajózási ügynökségnél keresett, bőségesen elegendő lehetett egy olyan ügyes beosztással élő háziasszonynak, mint Mrs. Caypor; s a háború kitörése után sem volt hiány pénzes állásokban a katonakort túlhaladott férfiak számára. Lehet, hogy Caypor azok közé tartozott, akik az egyenesnél jobb szeretik a kanyargós utakat, mert élvezik, ha becsaphatják felebarátaikat; nem feltétlenül a hazája iránti gyűlöletből lett kém, mivel az börtönbe csukta őt, nem feltétlenül a felesége iránti szerelméből, hanem egyszerűen csak azért, hogy kitoljon a nagyfejűekkel, akik tudomást sem vettek a létezéséről. Lehet, hogy a hiúság sarkallta, az érzés, hogy tehetsége nem nyer méltó elismerést, vagy egyszerűen csak a huncut vágy, hogy galibát csináljon. Igaz, hogy becstelenségének csupán két példáját bizonyították rá, de ha kétszer leleplezték, feltételezhető, hogy több ízben is elkövetett becstelenséget, anélkül, hogy tetten érték volna. Mi lehet erről Mrs. Caypor véleménye? Mert tudomása kell hogy legyen róla, hiszen annyira együvé tartoznak. Szégyelli vajon, hiszen ő maga kétségkívül becsületes, vagy elfogadta, mint a szeretett férfi kiküszöbölhetetlen jellemhibáját? Mindent megtett vajon, hogy elejét vegye, vagy szemet húnyt afölött, amin úgysem segíthet?
Mennyivel könnyebb lenne az élet, ha az emberek egyértelműen feketék vagy fehérek volnának, s mennyivel egyszerűbb lenne cselekedni velük kapcsolatban! Jó ember Caypor, aki szereti a rosszat vagy rossz ember, aki szereti a jót? Hogy férhetnek meg ennyire összebékíthetetlen elemek békésen egymás mellett ugyanabban a szívben? Mert egyvalami nyilvánvaló volt: Caypor a legcsekélyebb lelkifurdalást sem érzi, sőt nagy élvezettel végzi aljas és megvetendő munkáját. Áruló, aki élvezi pártütését. Noha Ashenden többé-kevésbé tudatosan egész életén át tanulmányozta az emberi természetet, úgy érezte, most, középkorúan semmivel sem tud többet róla, mint amikor még gyermek volt. R. persze azt mondta volna: mi az ördögnek pocsékolja az idejét ilyen szamárságokra? Ez az ember veszélyes kém, s a maga dolga az, hogy elkapja.
És ez is volt a helyzet. Ashenden arra a következtetésre jutott, hogy semmi értelme megpróbálni holmi megegyezésre jutni Cayporral. Noha kétségkívül lelkifurdalás nélkül elárulná mostani gazdáit, megbízni semmiképp sem lehetne benne. Túlságosan erős a felesége befolyása. Azonkívül annak dacára, amit időnként Ashenden jelenlétében hangoztatott, a szíve mélyén meg volt győződve róla, hogy a háborút a Központi Hatalmak fogják megnyerni, márpedig Caypor a győztesek oldalán akar állni. Nincs más hátra, el kell kapni Cayport, de hogy ezt miképp vigye végbe, arról Ashendennek fogalma sem volt. Hirtelen hangokat hallott.
– Á, hát itt van! El sem tudtuk képzelni, hová tűnhetett.
Körülnézett, és látta, hogy Cayporék sétálnak feléje, kéz a kézben.
– Szóval ettől burkolózott ilyen némaságba – mondta Caypor, amint a kilátást megpillantotta. – Micsoda látvány!
Mrs. Caypor összekulcsolta a kezét.
– Ach Gott, wie schön! – kiáltotta. – Wie schön! Uramisten, milyen szép! (német) Ha ezt a kék tavat s azokat a hóborította hegyeket nézem, akár Goethe Faustja, legszívesebben odakiáltanám a tűnő pillanatnak: maradj még!
– Jobb itt, mint a háborútól visszhangzó Angliában, mi? – kérdezte Caypor.
– Sokkal – felelte Ashenden.
– Apropó, nehéz volt kijutnia?
– Nem, egyáltalán nem.
– Úgy hallom, mostanában sokat packáznak az emberrel a határnál.
– Én semmiféle nehézségbe nem ütköztem. Az angolokkal nemigen törődnek. Alig pillantottak bele az útlevelembe.
Caypor és felesége futólag összenézett. Ashenden nem tudta mire vélni a dolgot. Különös volna, ha Caypor gondolatban egy angliai út lehetőségével foglalkozna, épp akkor, amikor ő maga is ezen töpreng. Mrs. Caypor hamarosan kijelentette, hogy ideje hazaindulni, és hármasban leballagtak a hegyi ösvények árnyas fái közt.
Ashenden ugrásra készen várt. Semmi mást nem tehetett (és a tehetetlensége idegesítette), mint hogy nyitott szemmel lesse az alkalmat. Két nap múlva egy kis közjáték révén megbizonyosodhatott róla, hogy valami készül. Nyelvleckéjük közben Mrs. Caypor megjegyezte:
– Férjem Genfbe utazott. Valami dolga van ott.
– Igen? – mondta Ashenden. – Meddig marad?
– Csak két napig.
Nem mindenki tud ügyesen hazudni, és Ashenden úgy érezte, maga sem tudta, miért, hogy Mrs. Caypor hazudik. Talán a viselkedése nem volt egészen olyan közönyös, mint várni lehetett volna, ha egy Ashenden számára érdektelen ténnyel hozakodik elő. Ashenden arra gondolt, hátha a német titkosszolgálat félelmetes hírű vezetője rendelte Cayport Bernbe. Az első alkalommal megjegyezte a pincérnőnek:
– Végre egy kicsivel kevesebb a dolga, Fräulein. Hallom, Herr Caypor Bernbe utazott.
– Igen. De holnap már visszajön.
Ez persze semmit sem bizonyított, de kiindulópontnak jó volt. Ashenden ismert egy luzerni illetőségű svájcit, aki szívesen vállalt efféle sürgős feladatokat, felkereste, és megkérte, hogy vigyen el egy levelet Bernbe. Esetleg ki lehetne szimatolni, merre jár és mit csinál Caypor. Másnap Caypor feleségével együtt megjelent a vacsoraasztalnál, de csupán biccentett Ashendennek, étkezés után pedig rögtön a szobájukba mentek. Gondterheltnek látszottak. A máskor oly élénk Caypornak megroggyant a válla, és nem nézett se jobbra, se balra. Másnap reggel Ashenden választ kapott a levelére: Caypor von P. őrnaggyal találkozott. Nem volt nehéz kitalálni, mit mondott neki az őrnagy. Ashenden ismerte jól a durvaságáról: kemény, brutális, okos és könyörtelen ember volt, olyan, aki nemigen válogatja meg a szavait. Elegük van belőle, hogy fizetést folyósítanak Caypornak, aki csak ül Luzernben, és nem csinál semmit; itt az ideje, hogy Angliába menjen. Találgatás? Persze hogy az, de hát ez a mesterség jószerint ebből áll: a puszta állkapocscsontból kell azonosítani az őslényt. Ashenden Gustavtól tudta, hogy a németek szeretnének valakit Angliába küldeni. Mély lélegzetet vett; ha Caypor vállalkozik az útra, ideje munkához látnia.
Mrs. Caypor, amikor a társalgási órára megjelent, kába volt és szórakozott. Fáradtnak látszott, és a száját makacsul összeszorította. Ashenden arra gondolt, hogy Cayporék nagyobbrészt vitatkozással tölthették az éjszakát. Szerette volna tudni, miről beszélgettek. Indulásra biztatta vajon a felesége Cayport, vagy ellenkezőleg, el akarta tántorítani a szándékától? Ashenden ebéd közben ismét figyelte őket. Valami baj volt, mert alig szóltak egymáshoz, holott rendszerint be nem állt a szájuk. Korán távoztak az étteremből, de amikor Ashenden is kiment, Cayport a hallban találta.
– Hahó! – kiáltotta joviálisán, de a hangjából kicsengett az erőltetettség. – Hogy van, hogy van? Genfben jártam a minap.
– Hallottam róla – felelte Ashenden.
– Jöjjön, kávézzunk együtt. Szegény feleségemnek fáj a feje. Felküldtem, hogy feküdjön le, és pihenjen egyet. – Alamuszi zöld szemében olyan kifejezés ült, amelyet Ashenden nem tudott hová tenni. – Az a helyzet, hogy aggódik szegénykém; ugyanis Angliába készülök.
Ashendennek hatalmasat dobbant a szíve, de az arca kifejezéstelen maradt.
– Ó, és hosszabb időre? Hiányolni fogjuk.
– Az igazat megvallva, elegem van a semmittevésből. A háború, úgy nézem, még évekig eltart, és én nem ülhetek itt vég nélkül. Azonkívül nem is engedhetem meg magamnak, hiszen valamiből csak élnünk kell. Hiába, hogy német a feleségem, jómagam angol volnék, vagy mi a szösz, hát teljesíteni akarom a kötelességemet. Sose tudnék a barátaim szemébe nézni, ha kényelmesen meghúznám magam a háború végéig, és semmiben sem lennék hazám szolgálatára. A feleségem persze a német nézőpontot tette magáévá, és mondhatom, fel van zaklatva. Tudja, milyenek a nők.
Ashenden most már tudta, milyen kifejezést látott az imént Caypor szemében. A félelemét. Csúnyán elváltoztatta. Caypor nem akar Angliába menni, itt akar maradni a svájci biztonságban; Ashenden most már tisztában volt vele, mit mondott neki az őrnagy Bernben. Mennie kell, vagy megvonják a fizetését. Vajon a felesége hogyan reagált, amikor Caypor elmondta neki, mi történt? Caypor nyilván azt szerette volna, ha maradásra bírja, de az asszony szemmel láthatólag nem ezt tette; talán Caypor nem merte bevallani neki, mennyire fél; felesége szemében ő mindig is a vidám, merész, kalandvágyó fenegyerek volt; és most, önnön hazugságai rabjaként, nincs bátorsága leleplezni magát mint aljas, gyáva nyomorultat.
– A feleségét is magával viszi? – kérdezte Ashenden.
– Nem, ő itt marad.
Nagyon ügyesen megszervezték. Mrs. Caypor megkapja a leveleket, és továbbítja a bennük foglalt információkat Bernbe.
– Oly régóta élek távol Angliától, hogy már azt se tudom, hol ajánlhatnám fel szolgálataimat. Maga mit tenne a helyemben?
– Nem is tudom; miféle munkára gondolt?
– Hát, azt hiszem, amit maga csinált, arra én is alkalmas volnék. Az jutott eszembe, ha esetleg adhatna egy ajánlólevelet valakihez a cenzori hivatalban...
Ashendent csak a csoda mentette meg attól, hogy egy elfojtott kiáltással vagy egy félúton megakadó mozdulattal elárulja megdöbbenését; nem Caypor kérése döbbentette meg, hanem az, amire ebben a pillanatban hirtelen rájött. Milyen ostoba is volt! Régóta idegesítette, hogy csak az idejét vesztegeti itt Luzernben, nem csinál semmit, s noha, mint kiderült, Caypor Angliába készül, ez sem az ő ügyességének köszönhető. Neki nem jár elismerés az eredményért. De most, ebben a pillanatban ráébredt: éppen azért irányították őt Luzernbe, éppen azért utasították, hogy úgy mutatkozzon be, ahogy bemutatkozott, éppen azért látták el a megfelelő információkkal, hogy bekövetkezzék, ami bekövetkezett. A német titkosszolgálatnak igen jól jönne, ha beépíthetne egy ügynököt a cenzori hivatalba; és milyen csodálatos a véletlen, itt van Grantley Caypor, épp a megfelelő ember, ráadásul baráti kapcsolatba került valakivel, aki nemrég még ott dolgozott! Micsoda szerencse! Von P. őrnagy, aki művelt ember, most bizonyára tenyerét dörzsöli, és azt mormogja magában: Stultum facit fortuna quem vult perdere. Akit a sors el akar veszejteni, ostobává teszi. (latin) Ez az egész annak az ördögi R.-nek a csapdája, és a mogorva berni őrnagy bele is esett. Ashenden éppen azzal teljesítette a feladatát, hogy nem tett semmit. Kis híján felnevetett a gondolatra, milyen bolondot csinált belőle R.
– Nagyon jóban voltam a hivatalfőnökömmel, írhatok neki egy levelet, ha kívánja.
– Ez pompás lenne.
– A tényekről persze be kell számolnom neki. Le kell szögeznem, hogy itt találkoztunk, és csak két hete ismerem magát.
– Természetesen. De egyébként jó bizonyítványt állít ki rólam, ugye?
– Ó, hát persze.
– Nem tudom, kaphatok-e vízumot. Úgy hallom, mostanában sokat akadékoskodnak.
– Miért akadékoskodnának? Én magam igen ideges lennék, ha nem kapnék azonnal vízumot, amint haza akarok utazni.
– Megyek, megnézem, hogy van a feleségem – mondta hirtelen Caypor, és felállt. – Mikor kaphatom meg azt a levelet?
– Amikor akarja. Tüstént indulni szándékozik?
– Minél előbb.
Caypor otthagyta. Ashenden negyedórát időzött még a hallban, nehogy azt higgyék, sürgős neki a dolog. Azután felment a szobájába, és különböző jelentéseket készített elő. Az egyikben közölte R.-rel, hogy Caypor Angliába megy; a másikban Bernen keresztül intézkedett, hogy akárhol folyamodjék is Caypor vízumért, azonnal adják meg neki; ezeket a küldeményeket késlekedés nélkül útjukra bocsátotta. Amikor lement vacsorázni, átadta Caypornak a szívélyes hangú ajánlólevelet.
Két nap múlva Caypor távozott Luzernből.
Ashenden várt. Továbbra is vett órákat Mrs. Cayportól, s lelkiismeretes tanítása hatására most már könnyedén társalgott németül. Goethéről és Winckelmannról beszélgettek, meg a művészetről, az életről, az utazásról. Fritzi némán ült az asszony széke mellett.
– Hiányzik neki a gazdi – mondta Mrs. Caypor, és meghúzta a kutya fülét. – Egyedül őt szereti, engem csak elvisel mint hozzátartozót.
Óra után Ashenden minden délelőtt elment a Cook-féle utazási irodába, hogy a postája felől érdeklődjön. Minden neki szóló küldeményt oda címeztek. Amíg utasításokat nem kap, semmit sem tehet, de tudta, hogy R. nem fogja sokáig tétlenségben hagyni; közben azonban türelemmel kell lennie. Nemsokára kapott is egy levelet a genfi konzultól, aki értesítette, hogy Caypor náluk folyamodott vízumért, s már el is indult Franciaország felé. Ashenden elolvasta a levelet, majd sétára indult a tóparton, s visszafelé jövet látta, amint Mrs. Caypor kilép a Cook-irodából. Biztosan ő is oda küldeti a leveleit, gondolta. Odament hozzá.
– Kapott már hírt Herr Cayportól? – kérdezte.
– Nem – felelte az asszony. – De gondolom, korai is lenne még.
Együtt sétáltak tovább. Az asszony csalódott volt, de még nem nyugtalankodott; tudta, milyen megbízhatatlan háborús időkben a posta. De másnap óra közben Ashendennek észre kellett vennie, milyen türelmetlenül várja Mrs. Caypor a lecke végét. A posta rendszerint délben érkezett, s öt perccel tizenkettő előtt az asszony az órájára, majd Ashendenre nézett. Noha Ashenden nagyon jól tudta, hogy semmiféle levél nem jön, nem volt szíve visszatartani a nőt.
– Nem gondolja, hogy ennyi elég mára? Biztosra veszem, hogy szeretne mielőbb átmenni a Cook-irodába mondta.
– Köszönöm. Ez igazán kedves öntől.
Amikor egy kicsivel később Ashenden maga is átment az utazási irodába, az asszonyt ott találta a helyiség közepén. Elkeseredés ült az arcán. Szenvedélyesen szólította meg Ashendent:
– A férjem megígérte, hogy ír Párizsból. Biztos vagyok benne, hogy van levelem, de ezek az ostoba alakok azt állítják, nincs. Botrányos, hogy milyen gondatlanok.
Ashenden nem tudta, mit mondjon. Miközben a tisztviselő az ő nevét kereste a paksamétában, Mrs. Caypor újra odament a pulthoz.
– Mikor jön a következő posta Franciaországból? – kérdezte.
– Néha öt óra körül is kapunk leveleket.
– Akkor ismét eljövök.
Sarkon fordult és elsietett. Fritzi behúzott farokkal követte. Most már minden kétséget kizáróan lerítt az asszonyról a félelem, hogy valami nincs rendben. Másnap délelőtt rettenetesen nézett ki; le se hunyhatta a szemét egész éj szaka; az óra közepén hirtelen felpattant a székről.
– Bocsásson meg, Herr Somerville, ma nem adhatok önnek leckét. Nem érzem jól magam.
Mielőtt Ashenden bármit mondhatott volna, kirohant a szobából, este pedig küldött egy levélkét, amelyben közölte, hogy sajnálatára abba kell hagynia az óraadást. Az okot nem jelölte meg. Ashenden ettől fogva nem találkozott vele; az étkezésekre nem járt le; azon kívül, hogy délben és délután elment a Cook-irodába, szemlátomást az egész napot a szobájában töltötte. Ashenden maga elé képzelte, amint órákon át üldögél egymagában, s a gyűlöletes félelem emészti. Lehetetlen volt nem sajnálni. Közben ő is tétlenségre volt ítélve. Sokat olvasott, egy keveset írt is, kenut bérelt, és hosszú, nyugalmas evezésekre indult a tavon; végül egyik délelőtt a Cook-irodában a tisztviselő átnyújtott neki egy levelet, R.-től jött. Közönséges üzleti levélnek tűnt, de ő sok mindent kiolvasott a sorok közül.
Kedves uram, így kezdődött. Az áru és a kísérőlevél, amit Luzernből küldött, rendben megérkezett. Igazán hálásak vagyunk hatékony és gyors munkájáért.
Hasonló stílusban folytatódott. R.-rel madarat lehetett volna fogatni. Ashenden kitalálta, hogy Cayport letartóztatták, és mostanára minden bizonnyal meg is lakolt bűnéért, összerázkódott. Eszébe jutott egy borzalmas jelenet. Hajnal. Hideg, szürke hajnal, szitáló eső. A farnál egy bekötött szemű férfi áll, egy nagyon sápadt arcú tiszt kiadja a parancsot, sortűz, aztán egy fiatal katona, a kivégzőosztag egyik tagja elfordul, és a puskájára támaszkodva hány. A tiszt még jobban elsápadt, ő, Ashenden pedig olyan rosszul érezte magát, hogy alig állt meg a lábán. Mennyire félhetett Caypor! Iszonyú, amikor a könny végigcsurog az arcukon. Ashenden megborzongott. Odament a jegypulthoz, s az utasításának megfelelően jegyet vett Genfbe.
Miközben a visszajáró pénzt várta, Mrs. Caypor lépett be az irodába. Ashendent megdöbbentette a látvány. Rendetlen volt és elhanyagolt, a szeme alatt fekete karika. Az arca falfehér. Odatámolygott a pulthoz, és a levele után érdeklődött. A tisztviselő megrázta a fejét.
– Sajnálom, asszonyom, egyelőre semmi.
– Nézze meg! Biztos benne? Nézze meg újra!
A hangjában kongó kétségbeesés szívszaggató volt. A tisztviselő vállat vont, kivett egy csomó levelet az egyik rekeszből, és újra átforgatta őket.
– Nem, nincs semmi, asszonyom.
Mrs. Caypor rekedten felkiáltott, s az arcát eltorzította a fájdalom és az elkeseredés.
– Úristen, úristen – nyöszörögte.
Elfordult, fáradt szeméből megeredtek a könnyek, s egy pillanatig csak állt ott, mint a vak, tapogatózva, nem tudva, merre térjen. Azután valami iszonyú dolog történt. Fritzi, a bullterrier leült a padlóra, hátravetette a fejét, és bánatosan, hosszan-hosszan vonítani kezdett. Mrs. Caypor megrettenve nézte; szeme mintha kipattant volna üregéből. A kétely, az alattomosan rágó kétely, amely a bizonytalanságban eltöltött szörnyű napok alatt gyötörte, nem volt kétely többé. Már tudta. Vakon kitámolygott az utcára.

Gy. Horváth László fordítása


ŐEXCELLENCIÁJA

Mikor Ashendent X.-be küldték, csak körül kellett néznie, és máris látta, hogy helyzete teljesen egyértelmű. X. egy fontos, hadviselő állam fővárosa; ám az ország megosztott; nagyobbik része ellenzi a háborút, a forradalom pedig a küszöbön áll. Feladatául jelölték meg, hogy kiderítse: a jelenlegi körülmények között mit a legcélszerűbb cselekedni; tegyen javaslatot, s ha magas rangú megbízói egyetértenek vele, vigye is őket keresztül. Temérdek pénzt bocsátottak a rendelkezésére. Nagy-Britannia és az Egyesült Államok nagyköveteit utasították, hogy minden lehetséges módon támogassák erőfeszítéseit; magánbeszélgetésekben azonban figyelmeztették Ashendent, hogy a legjobb, ha nem veri nagydobra küldetését; csak megnehezítené a két hatalom hivatalos képviselőinek helyzetét, ha olyan információkat közölne velük, amelyeknek ismerete kínosan érinthetné őket; és mivel előfordulhat, hogy titokban olyan pártot kell majd támogatnia, amely ellenséges a hatalom birtokosaival, amellyel azonban Nagy-Britannia és az Egyesült Államok szívélyes viszonyt épített ki, jobb, ha Ashenden senki előtt nem fedi fel szándékait. Magas rangú megbízói még a gondolatától is irtóztak, hogy a nagykövetek esetleg felfedezik: egy obskúrus hírszerző keresztezi politikai lépéseiket. Másrészt viszont kézenfekvőnek látszott beépíteni az ellenséges táborba egy ügynököt, aki valamely váratlan politikai földrengés esetén kéznél van, rendelkezik a szükséges tőkével, és élvezi az ország új vezetőinek bizalmát.
Ám a követek kínosan vigyázzák hivatali méltóságukat, és azonnal szimatot fognak, ha felségterületüket illetéktelen személy zaklatja. Miután megérkezett X.-be, Ashenden hivatalos látogatást tett Sir Herbert Witherspoonnál, a brit nagykövetnél. Udvariasan fogadták, amiben nem volt semmi rendkívüli, de egyszersmind hűvösen is, úgy, hogy még egy jegesmedve is beleborzongott volna. Sir Herbert vérbeli diplomata volt, és hivatását olyan professzionista módon űzte, ami a kívülállót csodálattal töltötte el. Nem kérdezte Ashendent a küldetéséről, mivel tudta, hogy úgyis kitérne a válasz elől, azt azonban sejtette vele, hogy missziója merő ostobaság. Némi gúnnyal, leereszkedően szólt előkelő megbízóiról, akik Ashendent X.-be küldték. Tudomására hozta, hogy utasítást kapott: mindenben álljon a rendelkezésére, ezért ha Ashenden bármikor találkozni óhajt vele, csak jelentkezzen.
– Elég szokatlan módon arra is megkértek, hogy egy speciális kódrendszer szabályai szerint továbbítsam az ön táviratait, illetve a beérkezőket juttassam el magához.
– Remélem, csak ritkán kerül rá sor – felelte Ashenden. – Nincs utálatosabb dolog, mint kódolni és dekódolni.
Sir Herbert egy pillanatig hallgatott. Talán nem erre a válaszra számított. Felállt.
– Ha átjön velem a követségi irodába, bemutatom a tanácsosnak és az első titkárnak, akihez a táviratait eljuttathatja.
Kimentek a szobából, és miután átadta a tanácsosnak, a nagykövet lagymatagon kezet fogott vele.
– Remélem, megtisztel vele, hogy a napokban újra láthatom – mondta, biccentett és távozott.
Ashenden méltósággal viselte el a fogadtatását. Az volt a dolga, hogy háttérben maradjon, és a hivatal figyelmét semmiképpen se vonja magára. De mikor még aznap délután tisztelgő látogatást tett az amerikai nagykövetségen, rájött, miért viselkedett vele oly hűvösen Sir Herbert Witherspoon. Az amerikai nagykövet, Mr. Wilbur Schäfer Kansas Cityből érkezett ide, politikai szolgálataiért nyerte el ezt a posztot, amikor még csak kevesen gyanították, hogy hamarosan kitör a háború. Megtermett, szép szál férfi, már nem éppen fiatal, a haja fehér, de máskülönben duzzad az energiától, maga az erő és egészség. Szögletes, frissen borotvált arcán pici, pisze orr és szigorú áll. Mozgékony arca minduntalan furcsa, mulatságos grimaszokba torzul. Mintha vörös gumiból volna, amilyenből a forróvizes palackok készülnek. Kitörő örömmel, szívélyesen fogadta Ashendent. Nyíltszívű férfi.
– Gondolom, találkozott már Sir Herberttel. Biztosan tudom, hogy alaposan feldühítette. Mondja, mit képzelnek azok Washingtonban és New Yorkban? Hogy csak úgy továbbítsuk a táviratokat, anélkül, hogy tudnánk, mi áll bennük? Ehhez nincs joguk, kérem.
– Excellenciás uram, nyilván csak az egyszerűség kedvéért és időspórolás végett rendelkeztek így – felelte Ashenden.
– Hát akkor ki vele, mi is a maga küldetése?
Erre a kérdésre természetesen Ashenden nem óhajtott felelni, ám mivel ezt nem lett volna politikus dolog bevallani, olyan válasz mellett döntött, amiből a nagykövet édeskeveset tudhat meg. Az első pillanatban felmérte, hogy Mr. Schäfer rendelkezik azokkal a képességekkel, amelyekkel egy elnökválasztási kampányt így vagy úgy sikerre lehet vinni, de a jelenlegi pozíciójához szükséges éleselméjűség – legalább úgy tűnt – hiányzik belőle. Nyers, jó kedélyű férfi benyomását keltette, aki szeret nevetni, szereti jól érezni magát. Ha leülne vele pókerezni, óvatosnak kell lennie, gondolta Ashenden, de a szóban forgó ügyben semmi aggodalomra nem lehet oka. Homályosan, kitérőkkel tarkítva, a világról általában kezdett el beszélni, de mielőtt még túl messzire ment volna, kikérte a nagykövet véleményét az általános helyzetről. Mintha harci ménnek fújták volna meg a kürtöt: Mr. Schäfer készséggel előadást tartott neki, és ez az előadás szünet nélkül huszonöt percig tartott. Amikor a nagykövet teljesen kimerülten elhallgatott, Ashenden nem győzött hálálkodni a baráti fogadtatásért. Végre távozhatott.
Feltette magában, hogy mindkét nagykövetet nagy ívben el fogja kerülni. Ezek után munkához látott, és gyorsan kidolgozott egy harci tervet. Ám véletlenül valami jó szolgálatot tett Sir Herbert Witherspoonnak, s így kénytelen volt újra felvenni vele a kapcsolatot. Lényegében arról volt szó, hogy Mr. Schäfer inkább politikus, mint diplomata, és pozícióját személyes vonzerejének köszönheti, amely súlyt ad véleményének is. Jelenlegi megtiszteltetését olyan lehetőségnek vélte, amelynek révén kiélvezheti az élet jó oldalait, és lelkesedése olyasmitől sem riasztotta vissza, amit egészségi állapota nem engedett volna. Járatlan lévén a külügyekben, ítéletei legalábbis kétes értékűnek számítottak, de a Szövetségesek nagyköveteinek összejövetelén olyan közel került holmi önkívületi állapothoz, hogy semmiféle önálló véleményre nem volt képes. Állítólag feltétel nélkül behódolt egy kétségkívül gyönyörű svéd nő bájainak, akit viszont, előéletét tekintve, a titkosszolgálat joggal tarthatott gyanúsnak. A hölgy német kapcsolatai kétségessé tették a Szövetségesek iránti rokonszenvét. Mr. Schäfer naponta találkozott vele, és kétségkívül a hatása alá került. Namármost, feltűnt, hogy időről időre fölöttébb titkos információk szivárogtak ki, és felmerült a kérdés, hogy e napi találkozások alkalmával Mr. Schäfer elővigyázatlanul nem kotyog-e ki olyan dolgokat, amelyeket aztán tüstént az ellenség főhadiszállására juttatnak el. Senki sem vonhatta kétségbe Mr. Schäfer tisztességét és hazafiságát, diszkréciójában azonban joggal lehetett kételkedni. Kényes ügy volt. Ám Londonban, Washingtonban, akárcsak Párizsban egyre nőtt az aggodalom, és Ashendent bízták meg, hogy foglalkozzon vele. Természetesen nem segítség nélkül küldték el X.-be, hogy várható munkáját végezze, és segítőtársai között volt egy agyafúrt, megtermett és eltökélt férfiú is, egy galíciai lengyel, bizonyos Herbartus. Miután konzultált vele, olyasmi történt, ami időnként előfordul a titkosszolgálat praxisában: a svéd hölgy szolgálatában álló egyik cselédlány megbetegedett, és helyébe a grófnő (mert az volt) igen szerencsés módon egy Krakkó környékéről való, felettébb tisztes fehérszemélyt fogadott fel. Attól, hogy a háború előtt történetesen egy jeles tudós titkárnője volt, bízvást cselédlányként is megállhatja a helyét.
Ennek eredményeképpen Ashenden két-három naponta csinos kis beszámolókat kapott mindarról, ami az elbűvölő hölgy lakásán folyik, és bár semmi olyasmit nem tudott meg, ami a fölmerült gyanút megerősítette volna, fontos dolgokról szerzett tudomást. A nagykövet tiszteletére adott, kettesben eltöltött vacsorák során őexcellenciája keserű vádakkal illette angol kollégáját. Felpanaszolta, hogy a kettejük közti kapcsolat szigorúan hivatali dolgokra korlátozódik. A maga nyers módján azt is kifejtette, hogy torkig van annak a szörnyű britnek a pozőrségével. Ő maga talpig férfi, százszázalékos amerikai, és annyira becsüli a protokollt és az etikettet, mint a pokolban Lucifer egy hógolyót. Miért nem járnak össze, mint két normális ember, hogy jól eltársalogjanak? A vér nem válik vízzé, szokta mondani, és többet tehetnének a háború megnyeréséért, ha ingujjban leülnének, és egy üveg whisky mellett megtárgyalnák a dolgokat, mint hogy diplomáciát játszanak, fehér kamásniban. A jelenlegi helyzetben egyáltalán nem volt kívánatos, hogy a két nagykövetet ne szívélyes barátság fűzze egymáshoz, ezért Ashenden jónak látta megtudakolni Sir Herberttől, hogy mikor kereshetné föl.
Bevezették Sir Herbert könyvtárszobájába.
– Nos, Mr. Ashenden, miben állhatok a rendelkezésére? Remélem, mindennel meg van elégedve. Ha jól tudom, a követség távírdájának éppen elegendő munkát ad.
Mikor leült, Ashenden végigmérte a nagykövetet. Tökéletesen szabott zsakettet viselt, amely úgy simult karcsú alakjához, mint egy kesztyű, fekete selyem nyakkendőjében gyöngyfejű tű, szürke nadrágjának az éle tökéletes, pompás, hegyes orrú cipőjét mintha most hordaná először. Lehetetlen volt elképzelni, hogy ingujjban ül egy asztalnál, és whiskyt iszik. Magas, sovány férfi volt, akinek az alakjára találták ki a modern férfidivatot, és olyan mereven ült a székében, mintha állami megbízásból portrét festenének róla. A maga hűvös, közömbös módján valóban jóképű férfi volt. Ápolt, őszülő haja oldalt fésülve, sápadt arca tükörsimára borotválva, finom vonalú orra egyenes, a szürke szemöldök alól szürke szemek tűntek elő, ifjúkorában bizonyára érzéki, formás ajkán most azonban már valami szarkasztikus eltökéltség kifejezése ült. Nem várta el az ember, hogy valami szívből jövő nevetés eltorzítja, legfeljebb csak egy-egy pillanatra csiklandozhatta meg egy gúnyos mosoly. Ashenden szokatlanul ideges volt.
– Félek, még azt hiszi rólam, uram, hogy olyasmibe kontárkodom bele, ami nem tartozik rám. Nem lepődnék meg, ha figyelmeztetne, hogy törődjek a magam dolgával.
– Majd meglátjuk. Kérem, folytassa.
Ashenden elmesélte a történetét, a nagykövet figyelmesen hallgatta. Egy pillanatra sem vette le hűvös, szürke szemét Ashendenről, és Ashenden látta, hogy képtelen leplezni zavarát.
– Hogy jött rá minderre?
– Módomban áll csip-csup, de olykor hasznos információkat beszerezni – felelte Ashenden.
– Értem.
Sir Herbert most is rászögezte tekintetét, de Ashenden ámulva fedezte fel, hogy hirtelen pici mosoly lopózik szürke szemébe. A rideg, dölyfös arc egy pillanatra majdnem vonzóvá változott.
– Talán volna szíves még egy amolyan csip-csup kis információval szolgálni nekem. Mit kell tenni, hogy valaki “normális fickó” legyen?
– Sajnos semmit, excellenciás uram – felelte komoran Ashenden. – Isten ajándéka.
A csillogás eltűnt Sir Herbert tekintetéből, azonban most még udvariasabban viselkedett, mint amikor Ashenden belépett a szobába.
– Nagyon jól tette, hogy eljött, és mindenről tájékoztatott, Mr. Ashenden... Elővigyázatlan voltam. Hanyag. Nincs mentségem, amiért megsértettem ezt az ártalmatlan, idős úriembert. De mindent megteszek, hogy hibámat orvosoljam. Még ma délután ellátogatok az amerikai nagykövetségre.
– Csak ne túl formálisan, uram. Engedelmével azt javaslom.
Felcsillant a nagykövet szeme. Ashenden már szinte teljesen emberszabásúnak látta.
– Én csak formálisan tudok viselkedni, Mr. Ashenden. Sajnos, ilyen a vérmérsékletem. Nagy átok. – És mikor Ashenden már búcsúzott, hozzátette: – Mellesleg szólva, nem volna kedve holnap velem vacsorázni? Szmokingban. Negyed kilenckor.
Nem várta meg Ashenden igenlő válaszát, természetesnek vette. Egy főbólintással elbocsátotta, és visszaült hatalmas íróasztalához.


Ashenden szorongva várta a vacsorát, amelyre Sir Herbert Witherspoon meginvitálta. Szmokingban megjelenni egy kis összejövetelen, amelyen legfeljebb Lady Anne, a nagykövet felesége, akit amúgy sem ismer, és még egy-két fiatal titkár vesz részt? Nem sok vidámsággal kecsegtetett az este. Ki tudja, talán vacsora után bridzselni fognak. Ashendennek az volt a tapasztalata, hogy a hivatásos diplomaták gyengén bridzselnek: talán e kiváló koponyáknak nehezükre esik, hogy átadják magukat e társasági játék trivialitásának. Másrészt viszont nem hagyta közömbösen, hogy kevéssé formális körülmények között láthat bele a nagykövet világába. Mert az nyilvánvaló, hogy Sir Herbert Witherspoon nem mindennapi személyiség. Megjelenésében, modorában osztálya mintapéldánya. Pontosan olyan, amilyennek az ember egy nagykövetet elképzel. Ha csak egy jellemvonása is eltúlzott, máris karikatúrának tűnne. Paraszthajszál választotta el attól, hogy nevetségessé váljék, és az ember lélegzetvisszafojtva figyelte, ahogy egy kötéltáncost, aki hajmeresztő mutatványokat produkál a szédítő magasságban. Jellem volt, kétségtelen. Pályája meredeken ívelt felfelé a diplomáciai szolgálatban, és bár ebben kétségkívül az is segítette, hogy házassága révén befolyásos famíliákkal került kapcsolatba, ez a gyors felemelkedés mégis kizárólag érdemeinek volt tulajdonítható. Tudta, hogyan legyen eltökélt, ha eltökéltség igényeltetik, és engedékeny, ha az bizonyul kifizetődőbbnek. A modora tökéletes; hat-hét nyelven beszélt könnyedén, anyanyelvi szinten; summa summárum: logikus, tiszta elme volt. Sosem félt gondolatait végiggondolni; ám cselekedeteit bölcsen mindig az adott helyzet követelményeihez igazította. Jelenlegi pozícióját X.-ben korán, ötvenhárom éves korában nyerte el, és a háború, valamint az államon belüli civakodó pártok által teremtett nehéz körülmények között taktikusan, magabiztosan és nem utolsósorban bátran viselkedett. Egy lázadás alkalmával például forradalmárok egy csoportja hatolt be a brit nagykövetség épületébe, és Sir Herbert a rászögezett pisztolyok gyűrűjében, a lépcső tetejéről szózatot intézett hozzájuk, és távozásra bírta őket. Nyilvánvaló, hogy Párizsban fogja befejezni pályafutását. Olyan férfi, akit csak csodálni lehet, ám szeretni kevésbé. A Viktória-korabeli diplomaták iskolájából származott, akire nyugodt lélekkel lehet rábízni nagy dolgokat, és akinek néha arroganciával színezett magabiztosságát az eredmények hitelesítik.
Mikor Ashenden felhajtott a nagykövetség bejárata elé, kitárult a kapu, és egy megtermett, méltóságteljes angol komornyik meg három lakáj fogadta. Felvezették a pompás lépcsősoron, amelyen a fentebb idézett drámai jelenet lezajlott, aztán be egy hatalmas terembe, amelyet ernyős lámpák világítottak meg homályosan, és amelyben azonnal felfigyelt a pompás bútorokra, és a kandallópárkány fölött lógó óriási festményre, amely IV. Györgyöt ábrázolta koronázási díszben. A kandallóban viszont barátságos, kellemes fényű tűz pattogott, és a mellette lévő süppedős szófáról házigazdája emelkedett fel lassan, amikor őt bejelentették. Sir Herbert roppant elegáns volt. Megindult feléje. Szmokingot viselt, hihetetlen eleganciával – jóllehet szmokingban fest legkevésbé előnyösen az ember.
– A feleségem koncertre ment, de később majd csatlakozik hozzánk. Szeretne önnel megismerkedni. Senki mást nem hívtam meg. Gondoltam, megengedhetem magamnak, hogy egyedül, en tête-à-tête élvezzem a társaságát.
Ashenden valami udvarias viszontbókot motyogott, de kedve megcsappant. Ugyan hogy tölt el legalább két órát ennek az embernek a társaságában, akinek a jelenlétében – s ezt be kellett ismernie – olyan nyomasztóan ügyefogyottnak érzi magát?
Nyílt az ajtó, a komornyik és egy inas jelent meg súlyos ezüsttálcákkal.
– Vacsora előtt mindig megiszom egy pohár sherryt – mondta a nagykövet –, de ha elsajátította azt a barbár szokást, hogy koktélt iszik, szolgálhatok száraz martinival is – ha jól tudom, így hívják.
Bármilyen félénk és ügyefogyott volt is Ashenden, nem volt hajlandó birkaalázattal azonnal kötélnek állni.
– Haladok a korral – válaszolta. – Sherryt inni száraz martini helyett olyan, mint amikor az ember inkább postakocsira száll, holott az Orient-expresszel is utazhatna.
Az ilyen tónusú felületes társalgósdit a két hatalmas ajtó nyílása szakította félbe, és a bejelentés, hogy őexcellenciája vacsorája tálalva van. Átmentek az ebédlőbe. Hatalmas terem volt, amelyben hatvanan is kényelmesen megvacsorázhatnak, de most csak egy kis kerek asztal állt benne, hogy Sir Herbert és Ashenden meghitt körülmények között lehessen. A masszív mahagóni tálalón súlyos aranytárgyak, és fölöttük egy pompás Canaletto-festmény. A kandalló fölötti kép Viktória királynőt ábrázolta lány korában, apró, szemérmes fején kicsi arany koronával. A vacsorát a testes komornyik és a három hórihorgas lakáj szolgálta fel. Ashenden úgy érezte, a nagykövet jól nevelt úriember módján élvezi, hogy egyszerűen tudomást sem vesz arról a fényűzésről, amelyben él. Mintha egy nagy dél-angliai udvarházban vacsoráztak volna; de Ashenden élményének különleges zamatot kölcsönzött az a gondolat, hogy a falakon kívül egy nyugtalan, lázas tömeg bármely pillanatban véres forradalomra adhatja a fejét, miközben alig kétszáz mérföldnyire a katonák lövészárkokban keresnek menedéket a gyilkos hideg és a könyörtelen ágyúzás elől.
Hiábavaló volt Ashenden félelme, hogy a beszélgetés akadozni fog; az a gyanúja is hamarost elenyészett, hogy Sir Herbert azért hívta meg, hogy kifaggassa titkos küldetéséről. A nagykövet úgy viselkedett vele, mintha utazó angol úr volna, aki átadta neki ajánlólevelét, és akivel udvariasan akar bánni. Alig gondolhatta volna az ember, hogy háború dúl a világban, mert őexcellenciája csak elvétve hozta szóba, mintegy jelezvén, hogy nem tudatosan kerüli e nyomasztó témát. Művészetről és irodalomról beszélt, tanúságát adva, hogy nemes ízlésű, szorgalmas olvasó, és mikor Ashenden az általa személyesen is ismert írókról beszélt, akiktől ő csak olvasott, Sir Herbert azzal a nyájas elnézéssel hallgatta, ahogy a földi nagyok viseltetnek a művészet iránt. (Na persze olykor festenek egy-egy képet, írnak egy-egy könyvet, és akkor a művészen a nyájas elnézés sora.) Futólag utalt Ashenden egyik regényének a szereplőjére, de máskülönben nem jelezte, hogy tisztában van vele: vendége íróember. Ashenden csodálta tapintatát. Utálta, ha mások a könyveiről akarnak vele beszélgetni, mert hajdan írt művei iránt elvesztette már minden érdeklődését, és kínosan érezte magát, ha szemtől szembe dicsérték, vagy akár becsmérelték. Sir Herbert Witherspoon hízelgett büszkeségének, amiért olvasta műveit, de megkímélte érzékenységét, amikor az olvasottakról nem nyilvánított véleményt. Beszélt azokról az országokról is, amelyekben pályafutása során megfordult, és azokról, akiket akár Londonban, akár másutt közösen ismertek Ashendennel. Értelmesen, élvezetesen társalgott, nem mondva le egy csöppnyi iróniáról sem, amelyet akár humornak is lehetett volna tekinteni. Ashenden sem unalmasnak, sem különösebben izgalmasnak nem találta a vacsorát. Jobban élvezte volna, ha a szóban forgó témákról a nagykövet nem mindig helyesen, bölcsen és helytállóan nyilatkozik. Egyre inkább nehezére esett, hogy e ritka elmével lépést tartson, és azt kívánta, bárcsak ingujjban folyna a társalgás, és feltehetné a lábát az asztalra. Erre azonban nem nyílt lehetőség, és Ashenden egyszer-kétszer azon kapta magát, hogy eltöpreng: miként tudna vacsora után minél hamarabb szépszerével távozni. Tizenegykor Herbartusszal volt randevúja az Hôtel de Paris-ban.
A vacsora végeztével kávét szolgáltak fel. Sir Herbert ismerte a jó étel és ital titkait, és Ashenden kénytelen volt bevallani, hogy pompásan jóllakott. A kávé mellé likőrt szervíroztak, de Ashenden egy pohár brandyt kért.
– Van valami nagyon régi benediktinerem is – mondta a nagykövet. – Megkóstolja?
– Be kell vallanom, szerintem a brandy az egyetlen iható alkohol a világon.
– Lehetséges, hogy ebben egyetértünk. De ha így áll a dolog, valami jobbal fogom megkínálni.
Szólt a komornyiknak, aki hamarosan egy pókhálós palackkal és két hatalmas pohárral tért vissza.
– Igazán nem akarok dicsekedni – mondta a nagykövet, miközben a komornyik kitöltötte Ashenden poharába az aranysárga folyadékot –, de bátorkodom remélni, hogy ha a brandyt kedveli, ezt is kedvelni fogja. Akkor kaptam, amikor rövid ideig tanácsos voltam Párizsban.
– Az utóbbi időben sűrűn akadt dolgom egyik utódjával.
– Byringgal?
– Vele.
– Mi a véleménye a brandyről?
– Fantasztikus.
– És Byringról?
A kérdés oly furcsa módon tolakodott elő a másik után, hogy már-már komikusnak tetszett.
– Ó, hát szerintem átkozottul ostoba.
Sir Herbert hátradőlt a székében, két kézzel fogta hatalmas poharát, mintha ki akarná csalogatni belőle az aromát, és lassan körülnézett a pompás, tágas teremben. Az asztalt megszabadították a felesleges holmiktól. Ashenden és a házigazda közt egy váza rózsa foglalt helyet. Az inasok eloltották a villanyt, amikor kimentek a szobából, és most csak az asztalon lévő gyertyák fénye és a kandallótűz világított. Méretei ellenére is valami józan kényelem érzése töltötte be a szobát. A nagykövet tekintete Viktória királynőnek a kandallópárkány fölött lógó, valóban pompás arcképén pihent meg.
– Nem is tudom – szólalt meg végül.
– Ki kell lépnie a diplomáciai szolgálatból.
– Magam is attól tartok.
Ashenden gyors, fürkész pillantást vetett rá. Tőle várta volna legkevésbé, hogy együtt érez Byringgal.
– Igen, az adott körülmények között valószínűleg elkerülhetetlen – folytatta Sir Herbert –, hogy kilépjen a diplomáciai szolgálatból. Őszintén sajnálom. Tehetséges fiú, hiányozni fog. Azt hiszem, nagy karrier előtt állt.
– Igen, magam is így tudom. A külügyminisztériumban, hallom, igen sokra tartják.
– Számos olyan képessége van, amely ebben az ugyancsak sivár szakmában igen hasznos – mondta a nagykövet, és a maga hűvös és megfontolt módján kissé elmosolyodott. – Jóképű, született úriember, remek a modora, kitűnően beszél franciául, és van magához való esze. Sokra vihette volna.
– Kár, hogy rosszul sáfárkodik ezekkel a ragyogó képességekkel.
– Ha jól tudom, a háború végeztével a borszakmában akar elhelyezkedni. Elég furcsa, hogy pontosan azt a céget fogja képviselni, amelytől a brandymet szerzem be.
Sir Herbert az orrához emelte a poharát, és mélyen beszívta az illatát. Aztán Ashendenre nézett. Amikor másutt járt az esze, úgy tudott valakire ránézni, mintha valami különös, de meglehetősen gusztustalan rovarnak tekintené.
– Találkozott azzal az asszonnyal?
– Hármasban ebédeltünk Larue-nél.
– Érdekes. És milyen?
– Elbűvölő.
Ashenden megpróbálta lefesteni a nagykövetnek, de elméje egy zugában felidézte azt a benyomást is, amelyet az asszony tett rá, amikor Byring bemutatta neki az étteremben. Nem csekély érdeklődéssel várta a találkozást azzal a nővel, akiről az elmúlt években már annyit hallott. Rose Auburnnek nevezte magát, de az igazi nevét kevesen ismerték. Egy táncegyüttes tagjaként érkezett Párizsba, úgy hívták őket, hogy a Vidám lányok, a Moulin Rouge-ban léptek fel, de káprázatos szépségének köszönhetően hamarosan felfigyeltek rá, és egy dúsgazdag francia gyáros halálosan beleszeretett. Házat vásárolt neki, elhalmozta ékszerekkel, de a nő igényeit egy idő után már nem bírta kielégíteni, és Rose Auburn ettől kezdve gyors iramban váltogatta a szeretőit. Hamarosan Franciaország leghíresebb kurtizánja lett. Elképesztő módon költekezett, és cinikusan tette tönkre szeretőit. A leggazdagabb férfiak is sorra rádöbbentek, hogy képtelenek versenyt futni különcségeivel. A háború előtt Ashenden szemtanúja volt, amikor egy ültő helyében száznyolcvanezer frankot veszített Monte-Carlóban, márpedig ez jelentékeny summa volt. Ült a hatalmas asztalnál, körülötte kíváncsi bámészkodók, olyan magabiztosan szórta az ezres bankókat, hogy ha a saját pénzét vesztegeti, egyenesen csodálatra méltó lett volna.
Amikor Ashenden megismerkedett vele, már tizenkét-tizenhárom éve élte ezt a kicsapongó életet, minden éjszaka táncolt és szerencsejátékot játszott, a legtöbb délutánt a lóversenypályákon töltötte, és már nem is volt olyan nagyon fiatal; de nyoma sem volt ráncnak bájos homlokán, szarkalábnak áttetsző, csillogó szeme körül. Koráról semmi sem árulkodott. Legmeglepőbb azonban az volt, hogy e végtelen, lázas, értelmetlen feslettség ellenére a szűziesség levegője vette körül. Erre persze rá is játszott. Elmondhatatlanul bájos és törékeny alakja volt, és számtalan ruháját végtelen egyszerűséggel készíttette. Barna haját simára fésülve viselte. Ovális arcával, bűbájos kis orrával és nagy kék szemével akárha egy Trollope-regény elbűvölő hősnője lett volna. Ez a leányregénystílus tette páratlanná, ettől állt el láttán az ember lélegzete. Nagyon fehér és nagyon rózsás, finom bőrét nem szükségből festette, hanem ledérségből. Hamvas ártatlanságot sugárzott, amely épp váratlansága okán keltett rajongást.
Ashenden persze hallott már róla, hogy egy-két éve Byring a szeretője. Híre a közfigyelem éles fényét vetette bárkire, akivel viszonyt folytatott, de ebben az esetben a pletyka a szokásosnál is többről szólt, mivel Byringnak nem volt pénze, amit rá költhetne, márpedig Rose Auburnt nem úgy ismerték, aki ingyen osztogatná a kegyeit, s ne vasalna be értük súlyos pénzeket. Lehetséges, hogy beleszeretett Byringba? Hihetetlennek tűnt, és mégis, mi más volna a magyarázat? Byring olyan fiatalember, akibe bármely nő beleszerethet. A harmincas éveiben járt, sudár termetű, jóképű, a modora elbájoló, olyan kellemes megjelenésű, hogy az emberek megfordultak utána az utcán; de ellentétben a csinos férfiakkal, neki fogalma sem volt róla, milyen benyomást ébreszt másokban. Mikor ismertté vált, hogy ennek a híres szajhának az amant de coeurje, Szívszerelme. (francia) Byring sok nő csodálatának és sok férfi irigységének lett a tárgya; de mikor az a hír kelt szárnyra, hogy feleségül veszi, barátai elképedtek, és szinte mindenki durva hahotára fakadt. Állítólag Byring főnöke megkérdezte tőle, igaz-e a hír, és ő beismerte, hogy igaz. Nyomást gyakoroltak rá, hogy tegyen le tervéről, amely csak katasztrófával végződhet. Rámutattak, hogy egy diplomatafeleségnek olyan társadalmi kötelezettségei vannak, amelyeknek Rose Auburn nem tehet eleget. Byring azt felelte, hogy kész lemondani tisztéről bármely pillanatban, ha ezzel nem okoz kellemetlenséget. Minden kifogást és érvelést elhárított; feltett szándéka volt, hogy megnősül.
Mikor Ashenden megismerte Byringot, nem tett rá mélyebb benyomást. Kissé zárkózottnak találta. De mikor tevékenysége során időről-időre kapcsolatba került vele, felismerte, hogy ez a zárkózottság félénkséget takar, és mikor jobban megismerte, teljesen levette a lábáról Byring páratlanul kedves természete. Kapcsolatuk azonban szigorúan hivatalos maradt, úgyhogy váratlanul érte, amikor Byring vacsorára hívta Miss Auburnnel, és végig azon töprengett, miért: azért, mert most mindenki elfordul tőle? Aztán rájött, hogy a meghívás a hölgy kíváncsiságának tulajdonítható. És nemcsak az az egy meglepetés érte, hogy a hölgy két-három regényét is olvasta (és szemlátomást gyönyörűséggel), hanem több is. Mivel csendes és szorgos életet élt, nemigen adódott alkalma, hogy a magasabb prostitúció világába bepillanthasson, és kora híres kurtizánjait is csak névről ismerte. Úgyhogy némileg ámulva fedezte fel, hogy viselkedésében, modorában milyen kevéssé különbözik Miss Auburn a Mayfair okos asszonyaitól, akikkel könyvei révén közelebbről is megismerkedett. Talán kissé jobban akart náluk tetszeni (egyik legvonzóbb tulajdonsága volt, amilyen érdeklődéssel fordult beszélgető partnere felé), de semmivel sem festette jobban magát, és éppoly értelmesen társalgott. A durvaság azonban hiányzott belőle, amely újabban jobb körökben oly divatossá vált. Talán ösztönösen érezte, hogy azokra a bájos ajkakra nem illenek trágár szavak; talán a lelke legmélyén még mindig vidéki lány maradt. Nem fért hozzá kétség, hogy Byring meg ő halálosan szerelmesek egymásba. Mikor búcsúzáskor Ashenden kezet fogott vele (s Miss Auburn egy pillanatig nem eresztette el, és csillogó tekintetét nem vette le róla), a hölgy így szólt hozzá:
– Ugye felkeres majd minket, ha berendezkedtünk Londonban? Nyilván tudja, hogy össze fogunk házasodni.
– Szívből gratulálok magának – mondta Ashenden.
– És neki? – mosolygott, mint egy angyal; a délszaki tavasz gyengéd eksztázisa és a harmat üdesége sugárzott mosolyából.
– Megnézte magát valaha is tükörben?
Sir Herbert Witherspoon feszülten figyelt, amíg Ashenden (véleménye szerint nem éppen humor nélkül) leírta, hogy zajlott le a vacsora. Egy pillanatra sem villant mosoly hideg tekintetében.
– Mit gondol, sikeres házasság lesz? – kérdezte most.
– Nem.
– Miért nem?
A kérdés meghökkentette Ashendent.
– A férfi nemcsak egy nőt vesz feleségül, hanem a nő barátait is. Gondolja csak végig, kikkel elegyedik majd Byring. Kétes hírű, feslett nőkkel, olyan férfiakkal, akik lecsúsztak a társadalmi ranglétrán, parazitákkal és kalandorokkal. Persze lesz pénzük, a nő ékszerei százezreket érnek, és képesek lesznek betörni London okos, bohém világába. Ismeri a társaságnak ezt az aranyos peremvilágát? Mikor egy rossz hírű nő férjhez megy, azonnal elnyeri fajtája bámulatát, eléri célját, férfit fog magának, és tisztelet övezi, viszont a férfinak csak gúny lesz az osztályrésze. Még az asszony barátai, a vén szajhák és zsigolóik, még azok az utálatos férfiak is, akik azzal tengetik életüket, hogy az ártatlanokat bemutatják a kereskedőknek, és tíz százalékkal részesednek az üzletben, még azok is megvetik. Ő a balek. Higgye el, ilyen helyzetben példásan viselkedni, ahhoz valóban nagy és nemes jellemre vagy példátlan pimaszságra van szükség. Tovább megyek; van esély arra, hogy ez a házasság tartós lesz? Egy ilyen vad pályát befutó asszony képes lehet a nyugodt, lehiggadt családi életre? Kis idő múlva elkezdi unni magát, elfogja a nyugtalanság. És meddig tart a szerelem? És mikor Byring már nem érdeklődik iránta, és végiggondolja, mire vihette volna máskülönben, mit gondol, nem jut majd keserű következtetésekre?
Witherspoon töltött magának a régi brandyből. Aztán furcsa arckifejezéssel Ashendenre pillantott.
– Nem vagyok biztos benne, hogy nem az a férfi-e a bölcsebb, aki azt teszi, amit nagyon szeretne, és aztán vállalja érte a következményeket.
– Nagykövetnek lenni nagyon kellemes foglalatosság – mondta Ashenden.
Sir Herbert enyhén elmosolyodott.
– Byring nagyon emlékeztet egy férfira, akivel akkor ismerkedtem meg, amikor fiatal tisztviselőként dolgoztam a külügyminisztériumban. A nevét nem mondom meg, mert közismert személy, és nagy tiszteletnek örvend. Pompás karriert futott be. Tudja, a sikerben mindig van valami abszurd.
E megjegyzésre Ashenden kissé felvonta szemöldökét: váratlanul érte a kijelentés Sir Herbert Witherspoon szájából. De nem szólt egy szót sem.
– Tisztviselőtársam volt. Ragyogó elme, ezt senki sem vitatta, és kezdettől fogva mindenki azt jósolta, hogy sokra viszi még. Merem állítani, hogy minden olyan tulajdonsággal rendelkezett, amely egy diplomatakarrierhez nélkülözhetetlen. Családjában katonák és tengerészek voltak, nem nagyon előkelőek, de feltétlenül tiszteletreméltók; tudta, hogy kell mozogni önteltség vagy félénkség nélkül a magasabb körökben. Sokat olvasott. A festészet is érdekelte. Mondhatom, ki is nevették; mindenáron haladni akart a korral, modern akart lenni, és amikor még Gauguint és Cézanne-t alig ismerték, ő már lelkendezett a képeikért. Viselkedése nem nélkülözött némi sznobizmust, a vágyat, hogy meghökkentsen, hogy felrúgja a konvenciókat, de a szíve mélyén igazi, őszinte rajongás élt a művészetek iránt. Imádta Párizst; ahányszor csak alkalma adódott, átruccant, bevette magát egy kis szállodába a Quartier Latinben, ahol festőkkel és írókkal volt sülve-főve együtt. Már ahogy ilyenkor szokás, kissé lekezelték, lévén csak közönséges diplomata, és mosolyogtak is rajta, lévén vérbeli úriember. De kedvelték, mert mindig buzgón hallgatta őket, és mikor műveiket dicsérte, még azt is hajlandók voltak elismerni, hogy bár filiszter, van benne bizonyos ösztönös érzék az Igazi iránt.
Ashenden azonnal észlelte e szavak szarkazmusát, és elmosolyodott az oldalvágáson, amely szakmáját érte. Azon tűnődött, hova visz majd el ez a hosszú bevezetés. A nagykövet azért időzött el rajta, mert részben élvezte, meg azért is, mert valami okból habozott a tárgyra térni.
– Barátom azonban szerény volt. Pompásan érezte magát, tátott szájjal hallgatta, mikor ezek az ifjú piktorok és ismeretlen firkászok ízekre szedtek elismert tekintélyeket, és lelkesen szónokoltak olyan személyekről, akikről a Downing Street józan, de kulturált miniszteri titkárai sohasem hallottak. A lelke mélyén tudta, hogy átlagos, másodrendű népség körében van, de korántsem csalódottan tért vissza Londonba, hanem azzal az érzéssel, hogy egy furcsa színjátéknak volt a nézője; és a függöny lehullván, kész volt hazamenni. Nem azt mondom, hogy hiányzott belőle az ambíció. Tudta, hogy a barátai nagy tetteket várnak tőle, és esze ágában sem volt csalódást okozni. Teljesen tisztában volt a képességeivel. Akarta a sikert. Balszerencséjére nem volt gazdag, évi jövedelme néhány száz font mindössze, de apja és anyja meghalt, és nem voltak testvérei. Előnyt jelentett, hogy nem voltak családi kötelezettségei. Maga szerint bizonyára kellemetlen fiatalember lehetett, ugye?
– Szó sincs róla – felelte Ashenden a váratlan kérdésre. – A legtöbb tehetséges fiatalember tudatában van a tehetségének, és amikor jövőjét tervezi, számításait mindig áthatja bizonyos cinizmus. Egy fiatalember igenis legyen ambiciózus.
– Nos, egy ilyen kis párizsi kirándulás alkalmával barátom megismerkedett egy tehetséges fiatal ír festővel, bizonyos O'Malleyvel. Jelenleg a Királyi Akadémia tagja, portrékat fest lordkancellárokról és miniszterekről, amiért busásan megfizetik. Nem tudom, emlékszik-e arra a képre, amelyet a feleségemről festett, és néhány éve kiállításon is szerepelt.
– Nem, azt nem ismerem. De a nevét hallottam már.
– A feleségem el volt ragadtatva tőle. Amit fest, az mindig nagyon kifinomult és kellemes. Rafináltan képes megjeleníteni modelljeinek társadalmi rangját a vásznon. Ha egy jó családból származó nőt fest meg, akkor az a nő biztosan jó családból származik, és nem lotyónak látszik a képen.
– Elbűvölő képesség – mondta Ashenden. – És egy szajhát is úgy tud megfesteni, hogy az szajhának lássék?
– Igen. Bár kétlem, hogy manapság szívesen festene effélét. Nos, akkoriban egy piszkos, pici műteremben élt együtt a rue de Cherche Midin egy kis francia nővel, olyanfajtával, amilyet az imént ön is leírt. Sok-sok portrét festett róla, és mindegyik roppant élethű volt.
Ashenden úgy érezte, hogy Sir Herbert felesleges részletekbe bocsátkozik, és feltette magában a kérdést: vajon az a barát, akiről ez idáig a céltalan történet szól, nem ő maga-e? Egyre feszültebben figyelt.
– Barátom kedvelte O'Malleyt. Jó cimbora volt, kellemes társalgó, bűbájos pletykafészek, igazi ír humorérzékkel. Folyton-folyvást járt a szája, és barátom szerint kitűnő előadó volt. Szívesen üldögélt a műtermében, miközben O'Malley festett, és érdeklődéssel hallgatta, amint művészetének technikai kérdéseiről fecserészik. O'Malley folyvást ígérte, hogy megfesti a portréját. Ez hízelgett hiúságának. O'Malley nem mindennapi jelenségnek tartotta, és állította, hogy csak használna neki is, ha végre olyasvalakinek az arcképét állíthatná ki valahol, aki egyszerűen csak – úriember.
– Mellesleg, mikor is történt mindez? – kérdezte Ashenden.
– Ó, talán harminc éve... A jövőjükről beszélgettek, és mikor O'Malley megjegyezte, hogy a megfestendő portréja milyen jól fog mutatni a Nemzeti Portré galériában, barátom gondolatai mélyén alig támadt gyanú afelől, hogy a kép valóban eljut majd oda. Egy este, amikor barátom – nevezzük Brownnak? – a műteremben üldögélt, és O'Malley elszántan próbált még hasznot húzni a lenyugvó nap utolsó fényeiből (szeretője portréján dolgozott a Szalon számára, a kép most a Taté Galériában található), a festő megkérdezte tőle, nem vacsorázna-e velük. Yvonne nevű szeretőjének barátnőjét várják még, és örülne, ha Brown csatlakozna hozzájuk negyedikként. Yvonne barátnője artista, és O'Malley arra számított, hogy modellt ül majd neki egy akthoz. Yvonne szerint csodálatos az alakja. A lány ismerte O'Malley munkáit, hajlandó modellt ülni, és a vacsorát annak szentelik, hogy nyélbe üssék a dolgot. Pillanatnyilag nincs szerződése, de nemsokára fellép majd a Gaietés Montparnasse-ban, és szabad lévén, hajlandó volt szívességet tenni egy barátjának, és mellesleg keresni egy kis pénzt. Brownnak megtetszett a gondolat – még soha nem találkozott artistanővel –, és elfogadta a meghívást. Yvonne biztatta: ha kedvére valónak tartja majd a lányt, ő garantálhatja, hogy nem esik majd nehezére rábeszélnie. Nagyvilági viselkedése és angol öltönye miatt a barátnője igazi milord anglaisnak fogja tartani. Brown nevetett. Nem vette komolyan az ajánlatot. “On ne sait jamais”, Sose lehet tudni. (francia) mondta. Yvonne pajkos tekintetet vetett rá. Barátunk tovább üldögélt a műteremben. Húsvét ideje volt, hideg, de a műterem andalítóan meleg, és bár kicsi volt, berendezése szedett-vedett, az ablakpárkányt por borította, barátságosan és otthonosan érezte magát az ember. Brown csinos kis lakásának falát a londoni Waverton Streeten pompás rézmetszetek díszítették, régi kínai porcelánok népesítették be a szobákat, és most mégis azon tűnődött, hogy az ő ízléses nappalijában hiába keresné az igazi otthon kényelmét vagy romantikáját, amelyet ebben a rendetlen műteremben megtalál.
Ekkor csöngettek, és Yvonne bevezette a barátnőjét. Alixnak hívták, kezet fogott Brownnal, közben elmondott valami sztereotip frázist – egy bureau de tabac Trafik (francia) kövér tulajdonosnőjének finomkodó udvariasságával. Hosszú, hermelinutánzatú köpenyt viselt, és hatalmas vörös kalapot. Elképesztően közönségesnek látszott. Még csak csinos sem volt. Széles, lapos arca volt, széles szája, turcsi orra. Aranyszínű haja dús, de szemlátomást festett, nagy szeme porcelánkék. Alaposan sminkelte magát.
Ashenden most már egyáltalán nem kételkedett benne, hogy Witherspoon a saját élményéről mesél. Különben hogyan emlékezne harminc év után arra, milyen kalapot és köpenyt viselt az a fiatal nő? Magában mulatott a nagykövet együgyűségén, amiért azt hiszi, hogy ilyen átlátszó módon leplezheti az igazságot. Ashenden sejtette, hogyan végződik a történet, és mulattatta a gondolat, hogy ennek a hűvös, disztingvált és kivételes férfinak valaha efféle kalandban volt része.
– Alix Yvonne-nal elegyedett beszélgetésbe, és barátom egy olyan tulajdonságára lett figyelmes, amelyet furcsa módon vonzónak talált: mély, rekedt hangja volt, mintha csak az imént lábalt volna ki valami súlyos náthából, és maga sem tudta, miért, gyönyörűsége telt a hallgatásában. Megkérdezte O'Malleytől, ez természetes hangja-e, és O'Malley azt felelte, hogy amióta ismeri, ilyen hangon beszél. Whisky-hangnak nevezte. Meg is mondta a lánynak, mit kérdezett Brown. A lány széles mosolyt vetett rá, és felvilágosította, hogy nem az italtól van, hanem a sok fejenállástól. Foglalkozási ártalom. Aztán mind a négyen felkerekedtek, és elmentek egy kis fránya étterembe, nem messze a boulevard St. Midiéitől, ahol két frank ötvenért (ebben a bor is benne foglaltatott) barátom olyan ízletes vacsorát evett, amilyet még a Savoyban vagy a Claridge-ben sem. Alix ugyancsak beszédes fiatal teremtésnek bizonyult, és Brown szórakozva, sőt ámulva hallgatta, miközben a lány mély torokhangon beszámolt a nap változatos eseményeiről. Pompásan bírta az argót, s noha barátom a felét sem értette, végtelenül elbűvölte a jassznyelv festői közönségessége. A forró aszfalt, az olcsó kocsmák ivóinak légköre, a párizsi szegénynegyedek zsúfolt tereinek zamata áradt belőle. A találó és eleven hasonlatok energiája mint a pezsgő szállt a fejébe Brownnak. Utcakölyök, párizsi csibész, igen, az volt, de vitalitása úgy melegítette az embert, mint a lobogó tűz. Brown tisztában volt vele, hogy Yvonne már közölte barátnőjével, miszerint ő nőtlen angol úriember rengeteg pénzzel; látta, ahogy pillantásával felméri, de úgy tett, mintha nem vette volna észre, s hirtelen ezt a mondatot kapta el: il ri'est pás mal. Nem is rossz. (francia) Ez meglehetősen tetszett neki: maga sem volt rossz véleménnyel magáról. Bizonyos helyen még ennél is többre tartották. Alix nem sokat törődött vele, lévén, hogy olyasmikről beszélgettek, amikről barátom semmit sem tudott, s aligha tehetett egyebet, mint hogy komoly érdeklődést mutatott, de Alix hébe-hóba hosszan a szemébe nézett, nyelve gyorsan körbefutotta ajkait, mintegy azt sugallva, hogy csak szólnia kell, s amit kér, megkapja. Barátom lélekben vállat vont. Igen, fiatalnak, egészségesnek látszik, kellemes életerőt sugároz, de rekedtes hangján túl semmi különösebben vonzót nem talált benne. De kedvére volt az ötlet, hogy legyen egy kis flörtje Párizsban; ez az élet, s hogy a lány varietében lép fel, még szórakoztatta is: középkorú férfiként bizonyára mulatva emlékszik majd vissza, hogy egy akrobata kegyeit élvezte. La Rochefoucauld vagy Oscar Wilde mondja, hogy azért kell az embernek fiatalon baklövéseket elkövetni, hogy legyen mit megbánnia öregkorában. Nos, sokáig elüldögéltek a konyak és a kávé mellett, és mikor a vacsora végeztével kimentek az utcára, Yvonne azt javasolta, hogy kísérje haza Alixot. Kész örömmel, válaszolta. Nem lakik messze, nyugtatta meg Alix. Elindultak. A lány elmesélte, hogy van egy kis lakása, persze többnyire úton van a turnék miatt, de szereti, ha saját otthona van, egy nő éljen a maga bútorai közt, különben lenézik; és ekkor egy ócska házhoz értek egy nyomorúságos utcában. Alix csengetett a concierge-nek, hogy nyissa ki a kaput. Nem invitálta beljebb. Brown nem tudta, vajon Alix magától értetődőnek tartaná-e, ha vele menne. Félénkség szállta meg. Gyötörte az agyát, de egyetlen szó sem jutott az eszébe. Csend szakadt közéjük. Képtelen helyzet. Aztán halk kattanással kinyílt a kapu; Alix várakozóan nézett rá; zavarban volt; az ügyefogyottság hulláma söpört át Brownon. Aztán Alix kezet nyújtott neki, megköszönte, hogy hazáig kísérte, és elbúcsúzott tőle. Brown valami jelre, biztató jelre várt, eligazításra. Megfogta Alix kezét, jó éjszakát kívánt neki, megemelte a kalapját, és elment. Perfekt bolondnak érezte magát. Nem tudott aludni; forgolódott az ágyon, egyre az járt az eszében, milyen tökfilkónak tarthatja a lány, és most már aligha várhatja azt a napot, amikor lehetősége nyílik rá, hogy az Alixra tett kedvezőtlen benyomást egyszer s mindenkorra letörölje. A büszkesége romokban hevert. Nem vesztegette az idejét, hanem délelőtt tizenegykor elment a lány lakására, hogy ebédelni hívja, de nem volt otthon; virágot küldetett neki, és később ismét jelentkezett; közben Alix járt otthon, de most megint távol volt. Felkereste O'Malleyt, hátha ott megtalálja, de ott sem volt, és O'Malley rákacsintva megkérdezte, hogy alakultak a dolgok. Hogy mentse a menthetőt, azt felelte, hogy arra a következtetésre jutott, miszerint Alix nem jelent túlságosan sokat neki, és igazi úriemberhez méltóan nem zaklatta. De közben az a kellemetlen érzés szorongatta, hogy O'Malley átlát a meséjén. Másnap pneumatique-ot Csőposta-levél. (francia) küldött neki, és vacsorára hívta. Nem kapott választ. Nem értette az egészet. Vagy tízszer is megkérdezte a szállodaportást, nincs-e üzenet a számára, és végül elkeseredésében közvetlenül vacsora előtt elment a lány lakására. A concierge tudatta vele, hogy otthon van. Felment hozzá. Nagyon ideges volt, sőt dühös is, amiért Alix oly fölényesen semmibe vette a meghívását, de ugyanakkor mindenáron nyugodtnak akart látszani. Megmászott négy sötét, dohos emeletet, és becsengetett az ajtón, ahová irányították. Szünet, aztán hangokat hallott belülről. Újra csengetett, végre ajtót nyitottak. Brown meg volt győződve róla, hogy a lány azt se tudja, kicsoda. Visszahőkölt a hiúságára mért csapástól, de sikerült vidám mosolyt erőltetnie magára.
– Azért jöttem, hogy megtudjam, eljön-e ma este velem vacsorázni. Egy pneumatique-ot küldtem magának.
Végre felismerte. De csak állt az ajtóban, nem hívta be.
– Ó, nem, ma nem vacsorázhatok magával. Szörnyű migrénem van, mindjárt le is fekszem. Valahová elkevertem a pneumatique-ját, ezért nem tudtam válaszolni, a nevét meg elfelejtettem. Köszönöm a virágokat. Igazán kedves volt magától.
– Akkor jöjjön el velem holnap este vacsorázni.
– Justement, Történetesen. (francia) holnap estére randevúm van. Sajnálom.
Mit lehetett ezek után mondani? Ahhoz nem volt mersze, hogy valami másra megkérje, így hát jó éjszakát kívánt, és távozott. Az volt a benyomása, hogy a lány nem haragszik rá, de teljesen elfeledkezett róla. Megalázó volt. Mikor anélkül tért vissza Londonba, hogy újra látta volna, valami furcsa kielégületlenség kerítette hatalmába. Egyáltalán nem volt szerelmes belé, bosszantotta, de nem tudta teljesen kiverni a fejéből. Becsületére legyen mondva, felismerte, hogy nem mástól, sértett hiúságától szenved.
Mikor a Boul' Mich'-nél abban a kis étteremben vacsoráztak, Alix említette, hogy a truppja tavasszal Londonban lép fel, és egyik O'Malleyhez írt levelébe Brown a biztonság kedvéért beszúrt egy félmondatot, miszerint ha fiatal barátnője Londonba jönne, értesítse róla, hogy felkereshesse. A lány őszinte szájából szeretné hallani, mi a véleménye az aktról, amelyet O'Malley festett róla. Mikor a festő a későbbiek során megírta neki, hogy a lány egy hét múlva fellép a Metropolitanben az Edgware Roadon, hirtelen vér tolult a fejébe. Elment megnézni. Ha nem óvatos, és nem megy korábban, ha nem nézi meg a programot, el is mulaszthatta volna, mert Alixék elsőnek szerepeltek a műsorban. Két nagy bajuszú férfi, az egyik nagydarab, a másik sovány, és Alix, rózsaszín trikóban, zöld selyemnadrágban. A férfiak különböző gyakorlatokat mutattak be két trapézon, közben Alix fel-alá tipegett a színpadon, zsebkendőket adogatott nekik, hogy megtöröljék a kezüket, és hébe-hóba bukfencet vetett. Mikor a kövér a vállára emelte a soványát, a lány felmászott az utóbbinak a vállára, és csókokat dobált a közönségnek. Egykerekű biciklin mutattak be különböző trükköket. Gyakran báj, sőt szépség árad az ügyes akrobaták produkcióiból, de ez a mutatvány olyan primitív, kezdetleges volt, hogy barátom teljesen zavarba esett. Van abban valami szégyenletes, amikor az ember felnőtteket lát, amint nyilvánosan bohócot csinálnak magukból. Szegény Alix! Merev, mesterkélt mosollyal az ajkán, a rózsaszín trikóban és a zöld selyemnadrágban olyan groteszken hatott, hogy barátom nem értette, miért érzett egy pillanatra is haragot, amikor felment a lakására, és a lány nem ismerte föl. Megbocsátóan vállat vont, aztán odament a művészbejáróhoz, és a portásnak a markába nyomott egy shillinget, hogy bevigye Alixnak a névjegyét. Néhány perc múlva megjelent Alix. Szemlátomást megörült neki.
– Ó, milyen boldogság ismerős arcot látni ebben a szomorú városban – mondta. – És most pótolhatjuk azt a Párizsban elmaradt vacsorát. Menten meghalok az éhségtől, nem ettem semmit a műsor előtt. Látja, milyen rossz helyre tettek bennünket a programban. Sértés. De holnap beszélünk az ügynökkel. Ha azt hiszik, hogy így bánhatnak velünk, tévednek. Ah, non, non, et non! Ó, nem, nem, és nem! (francia) És micsoda közönség! Semmi lelkesedés, semmi taps! Semmi!
Barátom megdöbbent. Lehetséges, hogy ilyen komolyan veszi a produkcióját? Kis híján elnevette magát. De a lány most is ugyanazon a torokhangon beszélt, amely olyan furcsa hatással volt az idegeire. Talpig pirosba öltözködött, ugyanazt a piros kalapot viselte, amelyben először látta. Olyan csiricsáré látványt nyújtott, hogy eszébe sem jutott olyan helyre invitálni, ahol őt felismerhetik, és ezért a Sohót javasolta. Akkoriban még fiákerek jártak, és úgy képzelte, hogy ezek alkalmasabbak a szerelmeskedésre, mint napjainkban a taxik. Barátom átkarolta Alix derekát, és megcsókolta; Alix nyugodtan tűrte, és ez a nyugalom barátomat sem hozta különösebben lázba. Vacsora alatt igen gálánsán viselkedett, Alix is igyekezett a kedvében járni, de amikor távozni készültek, és azt javasolta, hogy a lány jöjjön el vele a Waverton Street-i lakására, Alix közölte, hogy egy párizsi barátja is itt van vele Londonban, és tizenegykor találkoznak; csak azért vacsorázhatott Brownnal, mert a társának üzleti tárgyalása volt. Brown hatalmasat csalódott, de nem mutatta. Amikor végigsétáltak a Wardour Streeten (Alix a Monico kávéházba tartott), megálltak egy zálogház kirakata előtt, és szemügyre vették az ékszereket, a lány egészen önkívületbe jött egy zafírral és gyémánttal ékesített karperec láttán. Bár Brown hihetetlenül közönségesnek találta, megkérdezte tőle, szívesen viselné-e.
– De hát tizenöt fontba kerül! – mondta a lány. Bement, és megvette neki. Alix boldog volt. Aztán elbocsátotta, mielőtt még a Piccadilly Circusra értek.
– Most figyelj rám, mon petit Kicsikém. (francia) – mondta. – Londonban a barátom miatt nem találkozhatunk. Olyan féltékeny, mint egy ordas farkas, ezért most okosabban tennéd, ha elmennél, de jövő héten Boulogne-ban lépek fel, miért ne jöhetnél te is át? Ott már egyedül leszek. Barátomnak vissza kell mennie Hollandiába, ott él.
– Helyes – felelte Brown. – Ott leszek.
Két nap szabadságot vett ki, és azzal a szándékkal utazott el Boulogne-ba, hogy gyógyírt szerez megsebzett büszkeségére. Elképesztő, hogy ilyen komolyan vette a dolgot. Egyszerűen nincs rá magyarázat. Nem bírta elviselni a gondolatot, hogy Alix sült bolondnak tartsa, és úgy érezte, ha egyszer sikerült ezt a benyomást törölnie, egyszer s mindenkorra kiveti majd a lányt a szívéből. Eszébe jutott O'Malley és Yvonne is. Alix bizonyára mindent elpletykált nekik, és keserűen gondolta, hogy azok, akiket a szíve mélyén megvet, most bizonyára kinevetik a háta mögött. Ön szerint ezért megvetést érdemelne?
– Dehogyis, isten ments – vágta rá Ashenden. – Minden értelmes ember tudja, hogy a hiúság a legpusztítóbb, legegyetemesebb és legkevésbé száműzhető a szenvedélyek közül, amelyek az emberi lelket sújthatják, és az ember csak hiúságból tagadhatja a hiúság hatalmát maga fölött. Pusztítóbb, mint a szerelem. Ahogy múlnak az évek, az ember már csak legyint a szerelem terrorjára és szolgaságára, de az életkor még nem szabadítja fel a hiúság rabigája alól. Az idő lecsillapíthatja a szerelem gyötrelmeit, de csak a halál csendesítheti el a sebzett hiúság fájdalmát. A szerelem egyszerű, nem keres kibúvókat, a hiúság viszont száz és száz álruhában csap le rád. Minden erény szerves része, kelléke: legelső hatóereje a bátorságnak, belőle nyer erőt minden ambíció; ebből merít hűséget a szerelmes, és kitartást a sztoikus, a bölcs; ő tüzeli a művész hírnév utáni vágyát; segíti s egyszersmind kompenzálja a becsületes ember erkölcsi integritását; cinikusan még ott sandít a szent alázatban is. Nem menekülhetünk előle, és ha kínosan-keservesen védekezel is ellene, épp azzal a kínnal és keserűséggel vet gáncsot neked. Védtelenek vagyunk a támadásaival szemben, mert nem tudjuk, milyen fedezetlen oldalról tör ránk. Az őszinteség sem védelmez meg kelepcéitől, sem a humor, hogy gúny tárgyává tegyen bennünket.
Ashenden elhallgatott, nem azért, mert mindent elmondott, amit akart, hanem mert kifogyott a szuszból. Ráadásul észrevette, hogy a nagykövet, aki inkább beszélni, mint hallgatni kívánt, feszült udvariassággal hallgatja. De hát nem annyira vendéglátója épülésére szónokolt, mint a maga szórakoztatására.
– És végül a hiúságnak köszönheti az ember, hogy elviseli nyomorúságos sorsát.
Sir Herbert egy pillanatig hallgatott. Merőn bámult maga elé, mintha gyötrő gondolatai valahol az emlékezet távoli horizontján kószálnának.
– Mikor barátom visszatért Boulogne-ból, tudta, halálosan szerelmes Alixba, és úgy intézte, hogy két hét múlva, amikor a lány Dunkirkban lép fel, újra láthassa. Közben semmi másra nem tudott gondolni, és az elutazása előtti estén – ezúttal csak másfél napra mehetett – képtelen volt lehunyni a szemét, oly gyilkos szenvedély emésztette. Aztán egy éjszakára átugrott Párizsba, hogy találkozzon vele, s mikor Alixnak akadt egy szabad hete, rávette, hogy jöjjön át hozzá Londonba. Tudta, hogy a lány nem szereti. Brown csak egy férfi volt a száz közül, és a lány nem csinált titkot belőle, hogy nem ő az egyetlen szeretője. Brownt gyötrő féltékenység kínozta, de tudta, hogy csak a lány megvetését vagy haragját tüzelné fel, ha tanújelét is adná. Még csak nem is az esete. Csak azért kedveli, mert úriember, és jól öltözködik. Kész mindaddig a szeretője lenni, amíg Brown vele szemben táplált igényei nem bizonyulnak terhesnek. Ennyi az egész. Brown lehetőségei nem voltak akkorák, hogy komoly ajánlatokat tegyen, de még ha így is van, Alix annyira imádta a függetlenségét, hogy akkor is visszautasította volna.
– Na és mi történt azzal a hollandussal? – kérdezte Ashenden.
– A hollandussal? Kitaláció volt az egész. A pillanat hatása alatt ötlötte ki, mert ilyen-olyan okból meg akart szabadulni Browntól. Mit neki egy kis hazugság! Ne higgye, hogy Brown nem küzdött e szenvedély ellen. Tudta, hogy kész őrültség; tudta, hogy egy állandó kapcsolat közöttük katasztrofális helyzetbe sodorná. Nem voltak illúziói Alixról; közönséges, modortalan és ócska. Ami őt érdekelte, arról nem volt hajlandó beszélgetni, meg se próbálta; készpénznek vette, hogy Brownt minden érdekli, ami vele történik; végtelen történeteket mesélt a társaival folytatott veszekedésekről, a menedzserekkel folytatott vitákról, a szállodatulajdonosokkal zajló pörlekedésekről. Amit mondott, halálra untatta Brownt, de rekedtes hangjára mindannyiszor úgy kezdett verni a szíve, hogy néha úgy érezte, menten megfullad.
Ashenden feszengett a székében. Sheraton-szék volt, a szemnek szép, de kemény és merev. Bárcsak eszébe jutna Sir Herbertnek, hogy visszamenjenek a másik szobába, ahol az a kényelmes szófa van. Most már teljesen nyilvánvaló volt, hogy Sir Herbert magáról mesél, és Ashenden bizonyos módon tapintatlanságnak érezte, hogy valaki effajta lelki sztriptízt tartson előtte. Nem kért ebből a ráerőltetett bizalmas vallomásból. Sir Herbert Witherspoon semmit sem jelentett neki. Az árnyékos gyertyafénynél látta, hogy a nagykövet halálosan sápadt, hogy vad lobogás ül a tekintetében, ami ennél a hűvös és fegyelmezett embernél ugyancsak zavarbaejtő volt. Töltött magának egy pohár vizet; olyannyira kiszáradt a torka, hogy alig tudott beszélni. De könyörtelenül folytatta:
– Végül barátomnak sikerült összeszednie magát. Mocskos szerelmi kalandja utálattal töltötte el; semmi szépség, csak szégyen fakadt belőle, és sehova sem vezetett. A szenvedély éppoly alantasnak bizonyult, mint a nő, aki iránt táplálta. Namármost Alix fél évre Észak-Afrikába készült a truppjával, és legalábbis erre az időre képtelen lesz találkozni vele. Elhatározta, hogy megragadja az alkalmat, és szakít vele. Keserűen nyugtázta magában, hogy ez Alixnak semmit sem fog jelenteni. Három hét múlva már emlékezni sem fog rá.
És aztán volt még valami más is. Közeli ismeretségbe keveredett egy házaspárral, akik felettébb fontos társadalmi és politikai kapcsolatokkal rendelkeztek. Egyetlen lányuk volt, és nem tudom, miért, a lány beleszeretett. Teljesen más volt, mint Alix, igazi angol szépség, kék szempár, fehér és piros orca, magas, karcsú termet; mintha a Punchból lépett volna elő du Maurier valamelyik képéről. Okos volt, olvasott, intelligensen társalgott mindarról, ami iránt Brown érdeklődött. Barátom okkal hitte, hogy ha megkéri a kezét, a lány nem kosarazza ki. Említettem már, milyen ambiciózus volt. Tudta, hogy jó képességekkel rendelkezik, és lehetőségre vágyott, hogy használhassa őket. A lány a legelőkelőbb családokkal állt rokonságban, és barátom ostoba lett volna, ha nem méri fel, hogy egy ilyen házasság végtelenül megkönnyíti előrehaladását. Az alkalom pompásnak ígérkezett. És micsoda megkönnyebbülés volt rágondolni, hogy végre határozottan maga mögé utasíthatja azt az ocsmány kis epizódot, és a helyett a léha közömbösségből és tárgyilagos jó kedélyből épített fal helyett, amelybe Alix iránti szenvedélyében hasztalanul verte bele a fejét, micsoda boldogság érezni, hogy jelent valakinek valamit! Miért is ne hízelgett volna neki, miért is ne hatódott volna meg, amikor látta, hogy valahányszor belép a szobába, a lány arca kigyúl? Nem volt szerelmes belé, de bájosnak tartotta, és el akarta felejteni Alixot, és azt a közönséges életet, amely magával ragadta. Végül elhatározta magát. Megkérte a lányt, és az igent mondott. A lány családja örült a leendő partinak. Őszre tűzték ki az esküvőt, mivel az apának valami politikai küldetéssel Dél-Amerikába kellett utaznia, és feleségét és lányát is magával viszi. A tervek szerint egész nyáron távol lesznek. Brown barátomat a külügyből áthelyezték a diplomáciai szolgálatba, és lisszaboni állomáshelyre kapott ígéretet. Hamarosan indulnia kellett.
Elbúcsúztatta a menyasszonyát. Aztán valami váratlan okból az a férfi, akit Brownnak kellett volna felváltania, három hónapig még Lisszabonban maradt, és barátom ott állt minden elfoglaltság nélkül. És amikor azon tűnődött, hogy mihez kezdjen, levelet kapott Alixtól. Rövidesen visszatér Franciaországba, lekötött turnéja van; hosszan sorolta a helyeket, ahol fel fog lépni, és a maga fesztelen, barátságos hangján azt mondta, hogy ha sikerül átjönnie hozzá néhány napra, nem fogja megbánni. Brownnak őrült, bűnözőre valló gondolata támadt. Ha Alix igazán sóvárogna utána, egész biztosan ellenállt volna, de ez a könnyed, tárgyilagos közömbösség rabul ejtette. Azonnal vágyakozni kezdett utána. Nem érdekelte, hogy közönséges és ócska; a velejében perzselt a vágy. Ez volt az utolsó lehetősége. Hamarosan megházasodik. Most vagy soha. Leutazott Marseille-be, és ott várta, amikor kiszállt a Tuniszból érkező hajóból. Meglódult a szíve, amikor látta, mennyire örül neki a lány. Tudta, hogy őrülten szerelmes belé. Közölte vele, hogy három hónap múlva megházasodik, és megkérte, hogy hátralévő szabadságát vele tölthesse. A lány nem volt hajlandó felbontani a szerződését. Hogyan is hagyhatná cserben a társait? Barátom felajánlotta, hogy mindenért kompenzálja, de Alix hallani sem akart róla; ripsz-ropsz nem találnának senkit, aki helyettesítse, és nem rúghatnak fel egy jó szerződést, amely majd újabbakat terem; a társai becsületes emberek, állják a szavukat, kötelezettségeik vannak az ügynökökkel és a közönséggel szemben is. Brown kétségbeesett; képtelenségnek tűnt, hogy egész boldogsága áldozatul essen egy nyomorult turnénak. És mi lesz, ha lejár a három hónap? Akkor vele mi fog történni? – tudakolta a lány. Ó nem, teljesen értelmetlen dolgot kér tőle. Brown elmondta neki, hogy mennyire imádja. Nem tudta eddig, hogy ilyen őrülten szereti. Rendben, de akkor miért csinálja velük végig a turnét? Ő örülni fog a társaságnak; remekül fogják magukat érezni, és a három hónap végén Brown feleségül veszi az örökösnőt, és békében elválnak egymástól. Barátom egy pillanatig habozott, de most, hogy látta, nem bírta elviselni a gondolatot, hogy ilyen hamar el kell válnia tőle. Elfogadta az ajánlatot. És ekkor Alix így szólt:
– De ide hallgass, kicsim, okosnak kell lenned, tudod. Az ügynökeim nem szeretik, ha túl sokat különcködöm, gondolnom kell a jövőmre is, és nem nagyon igyekeznek majd visszavenni, ha nem vagyok hajlandó a régi kuncsaftok kedvében járni. Nem fog gyakran előfordulni, de tudomásul kell venned, hogy nem csinálhatsz jeleneteket, ha hébe-hóba odaadom magam valakinek, akinek megtetszem. Ez nem jelent semmit, üzleti dolog, te maradsz az én amant de coeuröm.
Furcsán érezte magát, iszonyúan sajgott a szíve, és gondolom, el is sápadt, mert Alix azt hitte, menten elájul. Kérdőn nézett Brownra:
– Ezek a feltételek – mondta. – Vagy elfogadod őket, vagy nem.
Elfogadta.
Sir Herbert Witherspoon előrehajolt a székében, és olyan fehér volt, hogy Ashenden is arra gondolt, menten el fog ájulni. Koponyáján feszült a bőr, az arca halálfejnek tűnt, homlokán pedig duzzadtak az erek, mint megannyi kötélcsomó. Minden zárkózottságát feladta. És Ashenden újfent csak azt kívánta, hagyná már abba! Ijedten és idegesen szemlélte a férfi meztelen lelkét; senkinek sincs joga, hogy egy másik ember előtt ilyen nyomorultnak mutatkozzon. Legszívesebben felkiáltott volna:
– Hagyja abba, kérem! Nem kell többet elmondania. Később szégyellni fogja.
De a férfi már minden szégyenérzetét elvesztette.
– Három hónapon át utaztak egyik unalmas kisvárosból a másikba, mocskos szobákban háltak, dohos kis szállodákban; Alix nem engedte, hogy jó szállodákba vigye; azt mondta, nincs ahhoz megfelelő ruhatára, különben is az ilyen hotelekben jobban érzi magát, megszokta már őket; nem akarja, hogy szakmabeli társai azt mondják róla, hogy felvág. Brown számtalan órát üldögélt ócska kávéházakban. A trupp tagjai testvérként kezelték, keresztnevén szólították, durván ugratták, hátba veregették. Megbízatásokat teljesített nekik, amikor nem értek rá. Látta a derűs megvetést a varietéigazgatók szemében, és kénytelen volt eltűrni a színpadi munkások bizalmaskodását. Harmadosztályon utazgattak, és segített nekik a poggyászt cipelni, ő, a szenvedélyes olvasó, egyetlen könyvet sem nyitott ki egész idő alatt, mert Alixot untatta az olvasás, és meg volt győződve róla, hogy aki így tesz, az nagyképűsködik. Minden este elment a bárba, és nézte az együttes képtelen és alantas produkcióját. Együtt kellett lelkendeznie a lánnyal, hogy amit csinál, az milyen művészi. Gratulálnia kellett, valahányszor a mutatvány jól ment, és bánkódnia, ha valami trükk nem sikerült. Mikor Alix végzett, ő elment egy kávéházba, és megvárta, amíg a lány átöltözik, aki olykor meglehetősen sietve érkezett, mondván:
– Ma éjszakára ne várj, mon chou, dolgom van.
És ilyenkor elborította a kínzó féltékenység. Úgy szenvedett, mint szerinte férfi még soha. Alix hajnali háromnégykor jött vissza a hotelba. Csodálkozott, hogy mién nem alszik. Aludni! Hogy aludhatna, amikor nyomorúság rágja a szívét? Korábban ígéretet tett, hogy nem szól bele a dolgaiba. Nem tartotta meg az ígéretét. Szörnyű jeleneteket rendezett. Olykor megverte. Ilyenkor Alix elvesztette a türelmét, és kijelentette, hogy halálosan unja, azonnal összecsomagol, és elmegy. Ilyenkor megalázkodott előtte, és mindent megígért, mindenbe beleegyezett, megesküdött, hogy minden megaláztatást lenyel, csak ne hagyja el. Szörnyű volt és megalázó. Nyomorultul érezte magát. Nyomorultul? Nem, boldogabb volt, mint életében valaha. Szennyvízcsatornában hentergett, de kéjjel hentergett. Ó, mennyire torkig volt eddigi életével, és ez a mostani olyan izgalmasnak és romantikusnak tetszett! Ez a valóság! És abból a piszkos, csúf nőből, a rekedt hangjából olyan csodálatos vitalitás áradt, olyan életszeretet, amely mintha az övét is egy fokkal magasabban égette volna. Valósággal úgy látta, hogy ez az élet tiszta, gyémántszerű lánggal lobog. Olvassák az emberek manapság még Walter Pátert?
– Nem tudom – felelte Ashenden. – Én nem olvasom.
– Három hónap volt mindössze belőle. Ó, milyen rövidnek tűnt ez az idő, és milyen gyorsan repültek a hetek! Olykor vad álmai támadtak, hogy otthagy mindent, és összeköti sorsát az artistákéval. Végül is azok megkedvelték, és azt mondták, hogy könnyen kiképezhetné magát, és beszállhatna valami mutatványba. Tudta, hogy inkább csak tréfálkoznak, mint komolyan gondolják, de az ötlet azért megbizsergette. Valójában sohasem tett le végleg a gondolatról, hogy a három hónap elteltével visszatér korábbi életébe, a korábbi kötelezettségeihez. Hűvös, logikus elméje tudta, hogy őrültség lenne mindent feláldozni egy Alix-fajta nőért; ambiciózus volt, hatalmat akart; és mellesleg nem is törheti össze a szívét annak a szegény gyermeknek, aki szereti, és bízik benne. A lány egyszer egy héten írt neki; vágyott már haza, örökkévalóságnak tűnt neki az idő. ő meg titokban azt kívánta, bárcsak késleltetné valami a visszatérést. Csak még egy kis ideje maradna! Fél év alatt talán végleg kijózanodna. Olykor már gyűlölte Alixot.
Elérkezett az utolsó nap. Szemlátomást kevés mondanivalójuk volt egymásnak. Mindketten szomorúak voltak; de Brown tudta, hogy Alix csak azért bánkódik, mert egy kellemes megszokás véget ér, de huszonnégy órán belül olyan vidáman, feldobva érzi majd megint magát kóbor társai közt, mintha ő sohasem akadt volna az útjába; neki meg csak az jutott az eszébe, hogy holnap Párizsban találkozik a jegyesével és a családjával. Az utolsó éjszakát egymás karjában töltötték, sírva. Ha a nő megkéri, hogy ne hagyja el, talán marad; de Alix nem kérte, eszébe sem jutott, lezárt ügynek tekintette távozását, és nem azért sírt, mert ő, Brown boldogtalan.
Reggel olyan mélyen aludt, hogy barátomnak nem volt szíve felkölteni és elbúcsúzni tőle. Bőrönddel a kezében csöndben kisurrant, aztán felszállt a párizsi vonatra.
Ashenden elfordította a fejét, mert látta, hogy két könnycsepp formálódik Witherspoon szemében, és gördül végig az arcán. Még csak leplezni sem próbálta őket. Ashenden újabb szivarra gyújtott.
– Párizsban döbbenten felkiáltottak, amikor meglátták. Úgy néz ki, mint egy kísértet, mondták. Beteg volt, nyugtatta őket, és azért nem írta meg nekik, mert nem akart riadalmat okozni. Kedvesen bántak vele. Egy hónap múlva megtartották az esküvőt. Szépen haladt. Lehetőséget kapott, hogy kitüntesse magát, és élt is az alkalommal. Pályáján látványosan tört fölfelé. Rendezett és előkelő háttér állt mögötte, amilyenre vágyott. Hatalma volt, amelyre világéletében áhítozott. Kitüntetésekkel halmozták el. Ó, micsoda sikert kovácsolt az életéből! Százak és százak irigyelték. Mindez semmit sem ért. Unt, őrülten unt mindent, unta az előkelő, szép asszonyt, akit feleségül vett, mindazokat, akikkel a sors kényszeréből együtt kellett élnie; komédiázott, és olykor már elviselhetetlennek tűnt, hogy mindörökre egy álarc védelmében éljen; néha úgy érezte, hogy nem bírja tovább. De bírta. Olykor olyan eszelősen vágyódott Alix után, hogy jobbnak érezte volna, ha golyót röpít a fejébe, mint hogy ily pokolian szenvedjen. Sohasem látta újra. Soha. O'Malleytől értesült, hogy Alix férjhez ment, és kivált a truppból. Mostanra biztosan kövér öregasszony vált belőle, és nincs már jelentősége a dolognak. De ő elrontotta az életét. És még azt a szerencsétlen teremtést, akit feleségül vett, még azt sem tette boldoggá! Hogyan titkolhatja előtte évről évre, hogy semmi mást nem adhat neki, mint sajnálatot? Egyszer kétségbeesésében elmesélte neki Alixot, és azóta a felesége mást sem tesz, csak a féltékenységével kínozza szüntelen. Tudta, hogy nem szabadott volna feleségül vennie; ha nyíltan bevallja, hogy nem bírja tovább, az asszony fél éven belül nyilván legyűri bánatát, és boldogan nyújtja másnak a kezét. Ami az asszonyt illeti, önfeláldozása hiábavalónak bizonyult. Kínosan tisztában volt vele, hogy csak egy élete van, és szomorúan vette tudomásul, hogy ezt az egyet is eltékozolja. Mérhetetlen elkeseredésén nem sikerült úrrá lennie. Nevetett, amikor mások erős emberként beszéltek róla; gyenge volt és ingatag, mint a nádszál. Hát ezért mondom önnek, hogy Byringnak igaza van. Ha csak öt évig tart, ha tönkremegy a karrierje, még ha ez a házasság katasztrofálisan végződne is, akkor is megérné. Kielégülne. Beteljesítené önmagát.
Ekkor kinyílt az ajtó, és egy hölgy lépett be. A nagykövet rápillantott, és egy pillanatra hideg gyűlölet suhant át az arcán, de csak egy pillanatra; aztán felállt az asztaltól, dúlt vonásait udvarias, nyájas arckifejezésbe rendezte át. Elgyötört mosollyal fogadta az érkezőt.
– A feleségem. Bemutatom Mr. Ashendent.
– Fogalmam sem volt, hol lehetnek. Miért nem a dolgozószobában üldögélnek? Biztos vagyok benne, hogy Mr. Ashenden szörnyű kényelmetlenül érezte itt magát.
Magas, vékony, ötvenes asszony volt, eléggé elnyűtt és hervatag, de látszott rajta, hogy valamikor csinos lehetett. Le sem tagadhatta volna, hogy előkelő családból származik. Egy melegházban nevelt egzotikus növényre emlékeztette Ashendent, amely kezd elvirágozni. Fekete ruhát viselt.
– Milyen volt a koncert? – kérdezte Sir Herbert.
– Ó, egyáltalán nem volt rossz. Brahms egyik zongoraversenyét adták, a Tűzvarázst A walkürből és Dvořak néhány magyar táncát. Én igen tetszetősnek találtam őket. – Ashendenhez fordult: – Remélem, nem unatkozott a férjemmel kettesben. Miről beszélgettek? Művészetről és irodalomról?
– Nem, azok nyersanyagáról – felelte Ashenden. És azzal távozott.
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Amikor Ashenden felment a fedélzetre, és megpillantotta a sík partvidéket meg a fehér várost, kellemes izgalom futott át rajta. Kora reggel volt, nemrég kelt fel a nap, de a víz áttetsző volt és az ég kék; máris meleg volt, úgyhogy napközben tikkasztó hőségre lehetett számítani. Vlagyivosztok. Az embernek valóban olyan érzése támadt, hogy a világ végére érkezett. Ashenden nagy utat tett meg: New Yorkból San Franciscóba, aztán egy japán hajón a Csendes-óceánt átszelve Jokohamába, majd Tsurugából egy orosz hajón, melynek fedélzetén ő volt az egyetlen angol, föl északra a Japán-tengeren. Vlagyivosztokból a transzszibériai vasúttal kell továbbmennie Petrográdra. Ilyen fontos küldetéssel még sohasem bízták meg, és Ashenden örömmel fogadta a ráháruló felelősséget. Senkitől sem kellett utasításra várnia, korlátlan anyagi eszközökkel rendelkezett (ruhája alatt, a testére csatolt övben akkora összegre szóló váltók voltak, hogy maga is megdöbbent), s bár olyasvalaminek a végrehajtására küldték ide, ami emberi számítás szerint lehetetlen, ő ezt nem tudta, és magabiztosan látott feladatához. A csavaros észjárásában bízott. Tisztelte és becsülte az emberi faj érzékenységét, de az intelligenciáját már kevésbé; az emberek mindig is könnyebbnek találták feláldozni az életüket, mint megtanulni a szorzótáblát.
Ashendent nem lelkesítette a gondolat, hogy tíz napot egy orosz vonaton fog tölteni; még Jokohamában hallotta, hogy állítólag felrobbantottak néhány vasúti hidat és pályaszakaszt. Azt is beszélték, hogy a parancsra már nem hallgató katonák mindenükből kiforgatják az utasokat, aztán szélnek eresztik őket a sztyeppén. Derűs kilátások. A vonat mindenesetre közlekedett, és Ashenden szilárdan eltökélte, hogy bármi történjék is a későbbiekben (mindig az volt az érzése, hogy a dolgok úgyis egy fokkal jobban sülnek el a vártnál), ő rajta lesz. A kikötőből egyenesen a brit konzulátusra siet, és megérdeklődi, mit intéztek a számára. Ám ahogy közeledtek a parthoz, és lassanként kivehette a rendezetlen, piszkos város képét, kissé kedveszegett lett. Alig néhány szót tudott oroszul, angolul pedig egyedül a hajópénztáros beszélt, aki megígérte ugyan, hogy mindenben a segítségére lesz, Ashendennek mégis az volt a benyomása, hogy nem nagyon számíthat rá. Igencsak megkönnyebbült tehát, hogy amint kikötöttek, odalépett hozzá egy alacsony, borzas üstökű, nyilvánvalóan zsidó fiatalember, és megkérdezte, Ashendenhez van-e szerencséje.
– Az én nevem Benedict. A brit konzulátus tolmácsa vagyok. Engem küldtek, hogy gondoskodjak magáról. Foglaltunk magának helyet a ma esti vonaton.
Ashendennek felderült a kedve. Partra szálltak, a fiatalember intézkedett a csomagokról, az útlevélvizsgálatról, aztán beültek a várakozó autóba, és a konzulátusra hajtattak.
– Utasítást kaptam, hogy mindenben álljak az ön rendelkezésére – mondta a konzul. – Szóljon, ha bármire szüksége van. A vonatjegyet elintéztem, de hogy odaérnek-e valaha is Petrográdra, azt csak a jóisten tudja. Egyébként lesz egy útitársa. Egy amerikai, bizonyos Harrington, aki egy philadelphiai cég megbízásából utazik Petrográdra. Valami üzletet próbál nyélbe ütni az Ideiglenes Kormánnyal.
– Miféle ember? – kérdezte Ashenden.
– Ó, kifogástalan. Őt is meg akartam hívni ebédre az amerikai konzullal, de vidékre mentek kirándulni. Néhány órával a vonat indulása előtt legyen kint a pályaudvaron. Mindig óriási a tülekedés, és ha nincs ott idejében, még elfoglalják a helyét.
A vonat éjfélkor indult, és Ashenden Benedict társaságában a vasúti restiben vacsorázott; mint kiderült, ez volt az egyetlen hely ebben a sárfészekben, ahol tisztességes ételhez lehetett jutni. A helyiség zsúfolt volt, a kiszolgálás elviselhetetlenül lassú. Utána kimentek a peronra, ahol már tolongott a tömeg, pedig még két teljes óra volt az indulásig. Poggyászhegyek tetején egész családok táboroztak. Az emberek fel-alá rohangáltak, vagy kisebb csoportokba verődve hevesen vitatkoztak. Az asszonyok jajveszékeltek. Mások halkan sírdogáltak. Két férfi összeverekedett. Leírhatatlan volt a zűrzavar. A lámpák fagyos derengésében úgy fehérlettek az arcok, mint megannyi halotté, akik türelmesen vagy szorongva, bűnbánóan vagy háborogva várják a végítélet napját. A szerelvényt már összekapcsolták, és a legtöbb kocsi dugig megtelt. Mikor Benedict végre megtalálta azt, amelyikbe Ashenden jegye szólt, egy izgatott férfi penderült eléjük.
– Jöjjön be, és üljön a helyére – mondta. – Csak a legnagyobb nehézségek árán tudtam fenntartani. Egy fickó a feleségével és a két gyerekével ide akart telepedni. A konzul úr az imént ment el velük az állomásfőnökhöz.
– Ez itt Mr. Harrington – mondta Benedict. Ashenden belépett a fülkébe. Két fekhely volt benne.
A hordár elhelyezte a csomagjait. Ashenden kezet rázott útitársával.
Mr. John Quincy Harrington igen sovány, a közepesnél valamivel alacsonyabb férfi volt, az arca csontos, sárga, a szeme nagy és halványkék. Amikor kalapját levéve megtörölte a kiállt izgalmak miatt gyöngyöző homlokát, láthatóvá vált boltozatos, tar koponyája; csontos volt ez is, elképesztő dudorokkal. Ruházata keménykalapból, fekete zakóból és mellényből, csíkos nadrágból, fehér állógallérból és szolid, elegáns nyakkendőből állt. Bár Ashendennek nem volt határozott elképzelése arról, hogyan kell megjelenni egy tíznapos utazáshoz Szibérián keresztül, Mr. Harrington öltözékét mindenesetre bizarrnak találta. Magas hangon beszélt, választékosan, és olyan kiejtéssel, amelyről Ashenden megállapította, hogy New England-i.
Egy perc múlva felbukkant az állomásfőnök, oldalán egy szakállas orosszal, aki szemlátomást mélységesen felindult állapotban volt; az asszony és a két gyerek kézen fogva követte őket. A férfi arcán végigcsurgott a könny, és reszkető szájjal magyarázott valamit az állomásfőnöknek, miközben a felesége nagy hüppögések közepette valószínűleg az élettörténetét adta elő. Amikor a fülkéhez értek, a perlekedés indulatosabbá vált, és az oroszul folyékonyán beszélő Benedict is bekapcsolódott a vitába. Mr. Harrington az egészből egy árva szót sem értett, de mivel nyilvánvalóan izgékony alkat volt, közbevágott, és szaporán elmagyarázta angolul, hogy ezeket a helyeket Nagy-Britannia, illetőleg az Egyesült Államok konzuljai foglalták le, s bár ő az angol király nevében nem nyilatkozhat, azt kétséget kizáróan állíthatja, hogy az Egyesült Államok elnöke soha nem hagyná annyiban, ha egy amerikai állampolgárt akármilyen vonaton kitúrnának a helyéről, ahová annak rendje és módja szerint megváltotta a jegyét. Kizárólag erőszakkal távolíthatják el, ám ha egy ujjal is hozzáérnek, nyomban panaszt tesz a konzulnál. Mindezt és még a többit is az állomásfőnöknek címezte, akinek persze fogalma sem volt, miről van szó, de azért élénk taglejtésekkel nyomatékosított, szenvedélyes válaszbeszédet mondott. Ezzel a végsőkig fokozta Mr. Harrington felháborodását, aki falfehér arccal, öklét az állomásfőnök orra előtt rázva így kiáltott:
– Mondják meg neki, hogy egy szavát sem értem, de nem is akarom érteni! Ha az oroszok azt szeretnék, hogy civilizált népnek tekintsük őket, akkor beszéljenek civilizált nyelven. Közöljék vele, hogy Mr. John Quincy Harrington vagyok, a philadelphiai Crewe és Adams cég megbízásából utazom, különleges ajánlólevelem van Kerenszkij úrhoz, és ha nem hagynak békén a fülkémben, Mr. Crewe Washingtonban a kormány elé viszi az ügyet.
Mr. Harrington bősz fellépése és fenyegető gesztusai hatására az állomásfőnök bedobta a törülközőt: szó nélkül sarkon fordult, és mogorván távozott, nyomában a szakállas orosszal és feleségével, akik tovább agitálták, valamint a két fásult gyerekkel. Mr. Harrington visszalépett a fülkébe.
– Borzasztóan sajnálom, de meg kellett tagadnom, hogy átengedjem a helyet egy hölgynek és gyermekeinek – mondta. – Nálam jobban senki sem tudhatja, milyen tiszteletet érdemel egy asszony és anya, de ha nem akarok elszalasztani egy rendkívül fontos megrendelést, akkor ezzel a vonattal kell Petrográdra érnem, tíz napig viszont az összes orosz anya kedvéért sem fogok a folyosón ácsorogni.
– Én nem hibáztatom – mondta Ashenden.
– Magam is nős ember vagyok, két gyermek apja. Tudom, milyen nehéz dolog a családdal utazni, csak azt nem tudom, mi akadályozhatna meg bárkit is abban, hogy otthon maradjon.
Ha az embert tíz napra összezárják valakivel egy vasúti fülkében, aligha kerülheti el, hogy minden említésre méltót megtudjon az illetőről, és Ashenden tíz (pontosabban tizenegy) napon át napi huszonnégy órát töltött Mr. Harringtonnal. Igaz, napjában háromszor átmentek az étkezőkocsiba, de ott is egy asztalnál ültek; igaz, a vonat minden délelőtt és délután állt egy-egy órát, úgyhogy sétálhattak a peronon, de együtt sétáltak. Ashenden megismerkedett más utasokkal is, akik néha átjöttek a fülkéjükbe egy kis tereferére, de ha csak németül vagy franciául beszéltek, Mr. Harrington hűvös rosszallással méregette őket, amennyiben pedig tudtak angolul, egyszerűen nem hagyta őket szóhoz jutni. Mr. Harrington ugyanis bőbeszédű ember volt. Úgy áradt belőle a szó, mintha ez is a szervezet életfunkcióihoz tartozna: automatikusan, ahogy a légzés vagy az emésztés történik. Nem azért beszélt, mert volt valami mondanivalója, hanem mert képtelen volt visszatartani; egyre csak mondta, magas orrhangon, monoton hanghordozással, egyenletes hangerővel. Választékosan fogalmazott, gazdag szókészlettel, gondosan felépített mondatokban; sohasem használt rövid szót ott, ahol a hosszabb is megtette; sohasem tartott szünetet, csak beszélt és beszélt. Nem szilaj zuhatag volt ez; inkább lávafolyamhoz hasonlított, amely lassan, de mindent elsöprő erővel hömpölyög alá a vulkán lejtőjén.
Ashenden megállapította magában, hogy még soha senkiről nem tudott meg annyi mindent, mint Mr. Harringtonról, és nem csupán róla, nézeteit, szokásait és körülményeit is hiánytalanul ideértve, hanem a feleségéről, a felesége családjáról, a gyerekeiről és azok iskolatársairól, a munkaadóiról és a különféle nexusokról, amelyek köztük és Philadelphia legelőkelőbb famíliái között az utóbbi három-négy generáció idejében létrejöttek. Mr. Harrington családja Devonshire-ből hajózott át a tizennyolcadik század elején, és egyszer ő maga is felkereste azt a falut, amelynek temetőjében mindmáig látható őseinek sírja. Büszke volt angol eredetére, és nem kevésbé büszke amerikai születésére, jóllehet az ő számára Amerika a keleti partvidék keskeny sávját jelentette, az amerikaiak pedig olyan angol vagy holland származású emberek nem túl népes csoportját, akiknek vére sohasem keveredett idegenekével. Az elmúlt évszázadban Németországból, Svédországból, Írországból, Közép- és Kelet-Európából érkezetteket betolakodónak tekintette, és ugyanúgy nem volt hajlandó tudomást venni róluk, mint egy vidéki kastély úrnője a birtok panorámáját elcsúfító gyárkéményekről.
Amikor Ashenden szóba hozta egy roppant gazdag férfiú nevét, aki Amerika talán legszebb képtárával rendelkezett, Mr. Harrington azt felelte:
– Még nem találkoztam vele, de a nagyanyja remek szakácsnő volt, legalábbis dédnagynéném, Maria Perm Warmington szerint. Mária néni borzasztóan sajnálta, amikor kilépett tőle, mert férjhez ment. Mindig emlegette, hogy soha az életben senki sem sütött neki olyan finom almás palacsintát.
Mr. Harrington rajongott a feleségéért, és hihetetlen bőségben ecsetelte, milyen művelt asszony és tökéletes anya. Ingatag egészségi állapota miatt számos műtétnek kellett alávetnie magát; ezeket Mr. Harrington egytől egyig részletesen ismertette. Őt magát két ízben operálták, egyszer mandulával, egyszer pedig vakbéllel; ezeket az élményeit napról napra haladva igyekezett feleleveníteni Ashenden előtt. A barátai is mind megfordultak a műtőasztalon, úgyhogy a sebészet területén enciklopédikus ismeretekkel bírt. Két fia volt, mindkettő iskolás, és komolyan fontolgatta, nem kellene-e őket is megoperáltatnia. Sehogy sem értette, mitől lehet az egyiknek duzzadt a mandulája, de a másiknak a vakbele miatt is aggódott. Bámulatosan jó testvérek, valósággal elválaszthatatlanok, éppen ezért az ő egyik közeli barátja, Philadelphia legkiválóbb sebésze felajánlotta, hogy egyszerre műti meg őket. Fényképeket is mutatott Ashendennek a gyerekekről és édesanyjukról. Ez a mostani oroszországi utazása volt az első eset, hogy elszakadt a családjától, és minden délelőtt hosszú levélben számolt be feleségének a napi eseményekről, megtoldva őket saját szavaival. Ashenden csak nézte, hogy telik be egyik oldal a másik után a szép, tiszta, szabályos kézírásával.
Mr. Harrington minden könyvet elolvasott a társalgásról, és a legapróbb részletekig ismerte a technikáját. Volt egy notesze, amelybe lejegyezte az itt-ott hallott történeteket, és Ashendennek elárulta, hogy ha vacsorára hívják valahová, előbb mindig kinéz belőle vagy fél tucatot, nehogy egy se jusson eszébe. M betűvel jelölte, ha mindenki előtt el lehetett mondani, és F-fel, ha csak edzett férfifüleknek való volt. Az anekdotának arra a sajátos válfajára specializálta magát, amely egy hosszú, komoly esetről számol be, addig halmozva egymásra az újabb és újabb részleteket, míg el nem jut valahogy a komikus csattanóig. Egyetlen apróságot sem hagyott ki, Ashenden pedig már messziről látta a poént, és ökölbe szorult kézzel, összeráncolt szemöldökkel erőlködött, hogy megőrizze nyugalmát, és a végén kipréseljen magából egy gyászos, üresen kongó nevetésfélét. Ha a történet kellős közepén toppant be valaki a fülkébe, Mr. Harrington nyájasan üdvözölte.
– Lépjen csak beljebb, foglaljon helyet. Éppen egy történetet mesélek a barátomnak. Hallgassa meg, roppant mulatságos.
Aztán elkezdte újra a legelejéről, és megismételte szóról szóra, ugyanazokkal a jelzőkkel, egészen a komikus végkifejletig. Ashenden egy alkalommal felvetette, hogy körül kellene nézniük a vonaton, hátha találnak még két embert, aki kártyázik, és akkor egy jó bridzspartival múlathatnák az időt, de Mr. Harrington azt felelte, hogy ő sohasem venne a kezébe kártyát, és fölöttébb savanyú képet vágott, amikor erre Ashenden kétségbeesésében pasziánszozni kezdett.
– Már az sem fér a fejembe, ha egy intelligens ember kártyázásra vesztegeti az idejét, de ez a türelemjáték szerintem egyenesen szellemi tunyasághoz vezet. Lehetetlenné teszi a társalgást. Márpedig az ember társas lény, amely a társadalmi érintkezés során gyakorolja legmagasabbrendű képességét.
– Van az időpocsékolásban valami elegancia – válaszolta Ashenden. – A pénzét bárki el tudja herdálni, de az idő más, az felbecsülhetetlen. Egyébként – tette hozzá lemondóan – maga ettől még beszélhet.
– Már hogy beszélhetnék, ha egyszer az köti le a figyelmét, hogy húz-e fekete hetest a piros nyolcasára? Az intellektust maradéktalanul igénybe veszi a társalgás, és aki tanulmányozta ezt a művészetet, az teljes joggal elvárhatja, hogy beszélgetőpartnere a tőle telhető maximális figyelmet szentelje neki.
Mindezt korántsem epésen jegyezte meg, inkább az olyan ember jóindulatú elnézésével, aki nagyobb megpróbáltatásokat is kiállt már. Csupán leszögezte a tényeket, a többit Ashendenre bízta. Az öntudatos művész elvárja, hogy komolyan vegyék.
Mr. Harrington szorgalmas olvasó volt. Ceruzával a kézben olvasott, s ha figyelemre méltó passzushoz érkezett, aláhúzta, vagy takaros kézírásával lapszéli jegyzetet készített hozzá. Ezeket szerette meg is beszélni, és amikor a saját olvasmányába temetkező Ashenden hirtelen megérezte, hogy Mr. Harrington egyik kezében a könyvével, másikban a ceruzájával őt nézi, rögtön a torkában vert a szíve. Nemhogy felpillantani, de lapozni sem mert, mivel tudta, hogy ez bőséges indokot szolgáltatna Mr. Harringtonnak a társalgás felújítására; inkább egyetlen szóra meredve ült, mint a sóbálvány, és csak akkor kockáztatta meg a lélegzetvételt, amikor rájött, hogy Mr. Harrington lemondott a kísérletről, és visszatért olvasmányához. Ez akkor éppen Az Egyesült Államok alkotmányának története volt két kötetben, kikapcsolódásként pedig egy vaskos könyvet forgatott, amely állítólag a világ valamennyi nagyszerű szónoklatát magában foglalta. Mr. Harrington a pohárköszöntőknek is mestere volt, olvasta a legjobb műveket a nyilvánosság előtti szereplésről. Pontosan tudta, hogyan kell kontaktust teremteni a hallgatósággal, mikor kell komolyra fordítani a szót, meghatni őket, mikor jöhetnek az érdeklődést felcsigázó frappáns történetek, s végezetül, hogy az egész beszédet az alkalomhoz illő mily fokú ékesszólással kell előadni.
Mr. Harrington nagyon szeretett fennhangon olvasni. Ashendennek korábban is gyakran volt alkalma megfigyelni az amerikaiak aggasztó vonzalmát e sajátos időtöltés iránt. Szállodai társalgókban nemegyszer szemtanúja volt, amint esténként, vacsora után a családfő letelepedett egy távolabbi sarokban, körülötte felesége, két fia és lánya, és felolvasott nekik. Az Atlanti-óceánon átkelve egy magas, szikár, tekintélyes külsejű úr ejtette ámulatba, aki érces hangon művészettörténetet olvasott fel a köré gyűlt tizenöt tagú, kissé már hervadozó hölgykoszorúnak. A sétafedélzeten többször elhaladt egy nászutaspár előtt, és hallotta, hogy a fiatalasszony szépen, tagoltan felolvas a férjének valami népszerű regényből. Ashenden mindig is furcsállotta a rokonszenv kinyilvánításának ezt a módját. Voltak már barátai, akik ajánlkoztak, hogy felolvasnak neki, és ismert hölgyeket, akik saját bevallásuk szerint imádtak felolvasást hallgatni, de ő sem ezt, sem azt nem kedvelte, így aztán mindig udvariasan elhárította az ajánlatokat, illetve makacsul átsiklott a célzások fölött.
Tulajdonképpen az volt a véleménye, hogy a kikapcsolódás e formája iránt osztatlanul megnyilvánuló vonzalom a tökéletes amerikai nemzetkarakter egyetlen szépséghibája. A halhatatlan istenek azonban szeretnek csúfot űzni a földi halandókból, és most idelökték a kés alá, megkötözve és tehetetlenül, mint egy áldozati bárányt. Mr. Harrington azzal áltatta magát, hogy kitűnő felolvasó, és beavatta Ashendent e művészet elméletébe és gyakorlatába. Ashenden megtudta, hogy kétféle iskola létezik, a drámai és a természetes; az előbbi híve a szereplők hangját utánozza (már amennyiben regényt olvas), és amikor a hősnő sikít, ő is sikít, amikor annak a szenvedélytől elcsuklik a hangja, elcsuklik az övé is; az utóbbi követője viszont olyan szenvtelenül olvas, mintha egy chicagói üzletház árjegyzékét tartaná a kezében. Mr. Harrington ehhez az iskolához tartozott. Életének családfőként eltöltött tizenhét esztendeje alatt felolvasta a feleségének, illetve amint elég idősek voltak hozzá, hogy értékeljék, a fiainak is, Sir Walter Scott, Jane Austen, Dickens, a Brontë nővérek, Thackeray, George Eliot, Nathaniel Hawthorne és W. D. Howells regényeit. Ashenden kénytelen volt belátni, hogy a felolvasás valóságos létszükségletté vált Mr. Harrington számára; ugyanúgy nem tudott meglenni nélküle, mint a dohányos ember pöfékelés nélkül. Ha kellett, cselhez is folyamodott.
– Nahát, ezt magának is muszáj meghallgatnia – mondta, mint akit abban a pillanatban ragadott meg valami különösen velős mondás vagy találó kifejezés. – Most mondja meg őszintén, nem remek ez a megfogalmazás? Három sor az egész.
Felolvasta, és Ashenden erre a néhány másodpercre hajlandó is volt odafigyelni, de Mr. Harrington lélegzetvételnyi szünet nélkül továbbment. És aztán még tovább és tovább. Kimért, magas hangján, hangsúlyok és mondatközök nélkül olvasott fel oldalt oldal után. Ashenden fészkelődött, váltogatva keresztbe vetette a lábát, cigarettára gyújtott és elnyomta, előrehajolt és hátradőlt. Mr. Harrington rendületlenül olvasott. A vonat ráérősen zakatolt a végeláthatatlan szibériai sztyeppén. Falvakat hagytak el, és folyókat kereszteztek. Mr. Harrington rendületlenül olvasott. Amikor bevégezte Edmund Burke nagyszerű beszédét, diadalmasan tette le a könyvet.
– Nos, ez énszerintem az egyik legszebb angol szónoklat. Kétségkívül része közös örökségünknek, amelyre igazán büszkék lehetünk.
– És nem tartja kissé aggasztónak, hogy akikhez Edmund Burke ezt a beszédet intézte, valamennyien halottak? – kérdezte Ashenden leverten.
Mr. Harrington már-már azt felelte, hogy ezen nincs mit csodálkozni, lévén a beszéd a tizennyolcadik századból való, amikor megvilágosodott előtte, hogy Ashenden (akinek bámulatos tűrőképességét minden pártatlan szemlélő elismerte volna) tréfált. A térdére csapott tehát, és hahotázni kezdett.
– Nahát, ez remek – mondta. – Beírom a kiskönyvembe. Már tudom is, hogyan fogom majd egyszer elmesélni ebéd közben a klubban.
Mr. Harrington kultúrlény volt; ezt a címet, amelyet a köznép sértésként osztogatott, ő úgy vállalta, mint a szentek vértanúságuk eszközét, például Szent Lőrinc a vasrostélyt, vagy Szent Katalin a késekkel ellátott kereket. Megdicsőült általa.
– Emerson kultúrlény volt – mondta. – Longfellow kultúrlény volt. Oliver Wendell Holmes kultúrlény volt. James Russell Lowell kultúrlény volt.
Amerikai irodalmi tanulmányai során nem jutott közelebb az időben annál a kornál, amelyben e kimagasló, de nem éppen izgalmas szerzők munkálkodtak.
Mr. Harrington unalmas fecsegő volt. Bosszantotta Ashendent, ingerelte, az idegeire ment, megőrjítette – és Ashenden mindennek ellenére sem mondhatta volna, hogy nem kedveli. Mr. Harrington borzasztóan öntelt volt, de lefegyverzően őszintén és nyíltan az; gyerekes beképzeltségén csak mosolyogni lehetett. Annyira jóindulatú, figyelmes, tisztelettudó és udvarias volt, hogy Ashenden, bár egy kanál vízben megfojtotta volna, lelke mélyén a rokonszenvhez igen hasonló érzést fedezett fel iránta. Kifogástalan modora volt, talán kissé szertartásos (ami nem baj, hiszen a jó modor egy mesterkélt életforma terméke, s így megőrizhet valamit a rizsporos parókákból és a csipkés fodrokból is); ez neveltetéséből fakadt ugyan, de szívjósága még előnyösebb fényben tüntette fel. Bárkinek készséggel segített, és sohasem kímélte a fáradságot, ha valamiben felebarátai szolgálatára lehetett. Mondhatni messzemenően szolgalmas volt; ez a rendhagyóan képzett szó azt a vonzó tulajdonságát hivatott érzékeltetni, amely a praktikus gondolkodású emberek között maga is rendhagyó. Amikor Ashenden néhány napig betegeskedett, Mr. Harrington odaadóan ápolta. Ashendent zavarba hozta ennyi gondoskodás, és gyötrő fájdalmai közepette is mulatott rajta, milyen aprólékos műgonddal méri meg Mr. Harrington a lázát, csomagol ki bőröndjéből egy egész házipatikát, és tukmálja belé a megfelelő tablettákat. Megható módon még az étkezőkocsiból is hozott mindenfélét, amiről úgy gondolta, hogy Ashenden is ehet belőle. A világon mindent megtett érte, csak épp a beszédet nem hagyta abba.
Mr. Harrington kizárólag öltözködés közben hallgatott, ilyenkor erényes gondolatai egyetlen probléma körül forogtak: miként öltözzön át Ashenden előtt anélkül, hogy illetlenség esnék. Maga volt a megtestesült szemérem. Naponta váltott fehérneműt, elővéve bőröndjéből az összehajtogatott tisztát, és szépen elcsomagolva a szennyest; mindezt egy bűvész ügyességével, hogy a művelet közben egyetlen centiméternyi csupasz testfelület se látsszon. Ashenden egy-két nap alatt lemondott róla, hogy tiszta és ápolt maradjon ezen a koszos vonaton, ahol a kocsi összes utasa számára egyetlen mosdófülke volt, és hamarosan ugyanolyan szutykos lett, mint mindenki más, de Mr. Harrington nem volt hajlandó behódolni a körülmények hatalmának. A türelmetlen kilincsrázás ellenére minden reggel körültekintően elvégezte toalettjét, és ragyogóan tiszta ábrázattal, szappanszagot árasztva tért vissza a mosdóból. Fekete zakójában, csíkos nadrágjában és kisubickolt cipőjében olyan fess volt, mintha abban a pillanatban lépett volna ki takaros, vöröstéglás philadelphiai házából, és indult volna a villamossal belvárosi irodájába. Útjuk során egy alkalommal közölték velük, hogy az előttük levő hidat megpróbálták felrobbantani, az azután következő állomáson pedig a hírek szerint zavargások voltak; lehetséges, hogy a vonatot feltartóztatják, és az utasokat szélnek eresztik vagy foglyul ejtik. Elővigyázatosságból arra az esetre, ha megszabadítanák a poggyászától, Ashenden a legvastagabb ruháit vette magára, hogy amennyiben Szibériában kell telelnie, ne fázzon jobban, mint muszáj. Mr. Harrington azonban nem hallgatott a jó szóra, és semmiféle előkészületet nem tett a várható eseményekre; Ashenden biztosra vette, hogy ha három hónapot egy orosz börtönben töltene, az sem változtatna tipp-topp eleganciáján. Egy csapat kozák szállt fel a vonatra, ott álltak töltött puskával minden kocsilépcsőn, és a szerelvény óvatosan átdöcögött a megrongált hídon, a veszélyesnek mondott állomáshoz közeledve pedig egyszerűen gyorsított, és keresztülrobogott rajta. Mr. Harrington kissé gunyorosan figyelte, amint Ashenden visszaveszi könnyű nyári öltönyét.
Mr. Harrington rámenős üzletember volt. Igencsak agyafúrtnak kellett lennie annak, aki be akarta csapni, és Ashenden meg volt róla győződve, hogy a főnökei helyesen jártak el, amikor őrá bízták ezt a kiküldetést. Nyilván legjobb képességei szerint védi majd az érdekeiket, és ha alkudozásra kerül sor az oroszokkal, egy tapodtat sem enged. Ennyit megkövetelt a cég iránti hűsége. A két üzlettársról mélységes tisztelettel nyilatkozott. Szerette őket, és büszke volt rájuk; a vagyonukra a legkevésbé sem irigykedett. Beérte azzal, hogy fizetésért dolgozzon nekik, és az összeggel is elégedett volt: minek több pénz, mint amiből a két fiú iskoláztatására és halála esetén az özvegye életjáradékára futja? A gazdagságot némiképp vulgárisnak tartotta. Számára a kultúra fontosabb volt a pénznél. Ez utóbbival csínján bánt, minden étkezés után gondosan feljegyezte, mennyibe került. A cége biztos lehetett benne, hogy tényleges költségeit egyetlen centtel sem toldja meg. Ennek ellenére amikor észrevette, hogy az állomásokat elözönli a háború miatt koldusbotra jutottak tömege, minden megállóhely előtt jó előre felszerelkezett aprópénzzel, amit aztán szégyenlősen, önmagát gúnyolva, amiért hagyja magát rászedni ezektől az imposztoroktól, szét is osztogatott.
– Persze tudom, hogy nem érdemlik meg – mondta. – Nem is őértük teszem, hanem kizárólag saját lelki nyugalmam érdekében. Rettentően bántana, ha valamelyikük tényleg éhezne, és én megtagadnám tőle néhány falat árát.
Mr. Harrington abszurd, de szeretetre méltó jelenség volt. El sem lehetett képzelni, hogy valaki gorombán bánjon vele; ez ugyanolyan szörnyűség lett volna, mint megütni egy gyereket. Ashenden lenyelte bosszúságát, barátságos arcot vágott, és igazi keresztény szellemben, jámborul tűrte e szelíden könyörtelen lény társaságát. Akkoriban tizenegy napig tartott az út Vlagyivosztokból Petrográdra, és Ashenden úgy érezte, egyetlen nappal sem bírta volna tovább. A tizenkettediken megölte volna Mr. Harringtont.
Amikor végre elérték Petrográd külvárosát, és az ablaknál állva (Ashenden törődötten és szurtosan, Mr. Harrington makulátlanul, frissen és beszédes hangulatban) az összezsúfolt házakat nézték, Mr. Harrington Ashendenhez fordult, és így szólt:
– Nahát, nem gondoltam volna, hogy ez a tizenegy napos vonatozás ilyen gyorsan véget ér. Pompásan telt az idő. Élveztem a társaságát, és tudom, hogy maga is az enyémet. Mi tagadás, tisztában vagyok vele, hogy elég jó társalgónak számítok. Nos, ha már így összejöttünk, ne is szakadjunk el egymástól. Amíg Petrográdon időzöm, találkozzunk minél gyakrabban.
– Rengeteg dolgom lesz – mondta Ashenden. – Attól tartok, nem én fogom beosztani az időmet.
– Tudom – felelte Mr. Harrington megértőén. – Én magam is igen elfoglalt leszek, de mindenesetre együtt reggelizhetünk, aztán esténként megint találkozunk, és összevetjük tapasztalatainkat. Nagy kár lenne, ha szem elől vesztenénk egymást.
– Bizony, nagy kár – sóhajtott Ashenden.


Amikor szállodai szobájában Ashenden – úgy érezte, egy örökkévalóság után – végre megint egyedül lehetett, leült és körülnézett. Annyi ereje sem volt, hogy hozzálásson kicsomagolni. Hány előkelő vagy ütött-kopott hotelszobában fordult meg a háború kezdete óta, hány városban és országban! Már úgy emlékezett, mintha mindig is a poggyásza lett volna az otthona. A végsőkig kimerült. Fogalma sem volt, hogyan kezdjen a munkához, ami miatt ideküldték. Elveszettnek érezte magát az óriási Oroszországban, és nagyon magányosnak. Amikor kiszemelték erre a megbízatásra, vonakodott, túl nagy feladatnak tartotta, de félresöpörték az aggályait. Nem azért esett rá a választás, mintha kiváltképp alkalmasnak találták volna, hanem mert senki alkalmasabbat nem tudtak keríteni. Valaki kopogott, és Ashenden, hogy hasznát vegye néhány szavas nyelvtudásának, oroszul válaszolt. Benyitották az ajtót, Ashenden felpattant a helyéről.
– Jöjjenek csak, jöjjenek – mondta. – Nagyon örülök a találkozásnak.
Három férfi lépett a szobába. Látásból ismerte őket, hiszen San Franciscótól Jokohamáig ugyanazon a hajón utaztak, de utasításuk értelmében nem érintkezhettek vele. Csehek voltak, hazájukból felforgató tevékenység miatt kiutasították őket; régóta Amerikában éltek, és most azzal a megbízatással érkeztek Oroszországba, hogy segítsenek Ashendennek, megteremtve a kapcsolatot közte és Z. professzor között, aki az oroszországi csehek elismert vezéregyénisége volt. Hármójuk közül dr. Egon Orth volt a főnök, egy magas, vékony férfi, apró feje búbján őszes hajjal. A hittudományok doktora volt, valamilyen felekezet lelkipásztora az Egyesült Államok középnyugati részén, de felhagyott a pásztorkodással, hogy inkább hazája felszabadításán munkálkodjon; Ashenden úgy nézte, intelligens ember, lelkiismereti kérdésekben sem túl szőrszálhasogató. Amikor egy pap a fejébe vesz valamit, megvan az az előnye az átlagemberrel szemben, hogy úgyszólván bármely fejlemény esetén meg tudja magát győzni, hogy az Isten akarata. Dr. Orthnak vidáman csillogó szeme és száraz humora volt.
Ashenden Jokohamában két titkos találkozót tartott vele, ahol is kiderült, hogy Z. professzor, a Szövetségesek lelkes híve, bár minden vágya az volt, hogy hazája felszabaduljon az osztrák uralom alól, és tudta, hogy ez csak a Központi Hatalmak teljes veresége árán lehetséges, mégis fenntartásokkal élt; semmi lelkiismeretébe ütközőt nem volt hajlandó tenni, és ragaszkodott hozzá, hogy a játszma tiszta lapokkal és becsületesen folyjon; éppen ezért bizonyos múlhatatlanul szükséges dolgokat az ő tudtán kívül kellett elintézni. Akkora tekintélye volt, hogy a kívánságait nem lehetett semmibe venni, de néhány mozzanatot célszerűnek látszott eltitkolni előtte.
Dr. Orth egy héttel korábban érkezett Petrográdra, és most előadta, mit sikerült megtudnia a helyzetről. Ez Ashenden megítélése szerint válságos lévén, csakis a gyors cselekvés jelenthet némi halvány reményt a sikerre. A hadsereg zúgolódik, már-már fellázad, az erélytelen Kerenszkij kormánya a bukás szélén áll, és csak azért tarthatja még mindig kézben a hatalmat, mert senki másnak nincs bátorsága magához ragadni; az országra az éhínség réme leselkedik, és máris számolni kell a lehetőséggel, hogy a németek megtámadják Petrográdot. Nagy-Britannia és az Egyesült Államok nagyköveteit értesítették Ashenden érkezéséről, de küldetését őelőttük is titokban tartották, és bizonyos okokból segítségért sem folyamodhatott hozzájuk. Megkérte dr. Orthot, szervezzen meg neki egy találkozót Z. professzorral, hogy egyrészt meghallgassa a véleményét, másrészt elmagyarázza: a Szövetségesek kormányai katasztrofálisnak tartanák, ha Oroszország különbékét kötne, és ő megfelelő anyagi eszközökkel rendelkezik bármely, ennek meghiúsítását célzó terv finanszírozására. De ezenkívül mindenféle befolyásos emberekkel is találkoznia kell. Mr. Harrington a maga üzleti ajánlatával és különböző miniszterekhez címzett leveleivel számíthat rá, hogy kapcsolatba kerül a kormány néhány tagjával – és Mr. Harringtonnak tolmácsra van szüksége. Dr. Orth úgyszólván anyanyelvi szinten beszélt oroszul, és Ashendenben felötlött, hogy kiválóan megfelelne a posztra. Ismertette vele a körülményeket, és megbeszélték, hogy miközben Ashenden Mr. Harringtonnal ebédel, dr. Orth odamegy hozzájuk, rég nem látott ismerősként üdvözli Ashendent, aki erre bemutatja őket egymásnak, majd átveszi a szót, és meggyőzi Mr. Harringtont arról, hogy dr. Orth valósággal az égből pottyant, nála alkalmasabb tolmácsot keresve sem találhatna.
Volt még valaki, akinek esetleges jó szolgálataira Ashenden számított, és most megkérdezte:
– Hallott már egy Anasztazija Alekszandrovna Leonyidova nevű asszonyról? Alekszandr Gyenyiszjev lánya.
– Gyenyiszjevről természetesen mindent tudunk.
– Okom van azt hinni, hogy a hölgy Petrográdon tartózkodik. Ki tudná deríteni, hol lakik és mivel foglalkozik?
– Semmi akadálya.
Dr. Orth mondott valamit csehül két embere közül az egyiknek. Mindketten kemény fickónak látszottak, egyikük magas volt és világos hajú, a másik köpcös és sötétbarna; fiatalabbak voltak dr. Orthnál, és Ashenden rájött, hogy szerepük csupán a parancsok teljesítése. A megszólított férfi bólintott, felállt, kezet fogott Ashendennel, és távozott.
– Ma délután minden lehetséges információ a birtokában lesz.
– Akkor hát, azt hiszem, pillanatnyilag nincs is más teendőnk – mondta Ashenden. – Őszintén szólva tizenegy napja nem fürödtem, és igencsak rám férne.
Ashendennek sohasem sikerült véglegesen eldöntenie, hol lehet kedvezőbb körülmények között hódolni az elmélkedés örömeinek: egy vasúti kocsiban-e avagy a fürdőkádban. Amennyiben valaminek a Meszeléséről volt szó, inkább a sima terepen, nem túl gyorsan haladó vonatot részesítette előnyben, és legjobb ötleteinek zöme a francia síkságok átszelése közben fogant meg benne; ám afelől sem volt kétsége, hogy a kellemes emlékek felidézésére vagy a fejében már meglevő témák szórakoztató kiszínezgetésére mi sem alkalmasabb egy forró fürdőnél. Most, miközben kéjesen elterpeszkedett a szappanhabos vízben, akár egy dagonyázó bivaly, Anasztazija Alekszandrovna Leonyidovához fűződő kedélyes, bár csaknem végzetessé vált kapcsolatán tűnődött.
Ezekben a történetekben legfeljebb ha utalások jelezték, hogy Ashenden alkalomadtán képes volt ama bizonyos érzelemre, melyet ironikusan gyöngédnek neveznek. Akik szakértők e téren – bájos teremtések, kik állandó elfoglaltságnak tekintik azt, amiről a filozófusok tudják, hogy csak röpke kitérő –, állítják, hogy az írók, festők és zenészek, egyszóval mindazok, akiknek közük van a művészethez, szerelmi ügyekben a legkevésbé sem mérvadók. Nagyobb a füstjük, mint a lángjuk. Ömlengenek, sóhajtoznak, szépeket mondanak, és romantikus pózokban tetszelegnek, de végül, mivel jobban szeretik a művészetet vagy önmagukat (ez náluk egy és ugyanaz), mint szenvedélyük tárgyát, amikor e tárgy a nemére jellemző gyakorlatias észjárással valami kézzelfoghatóbbat követel tőlük, bizony csak önmaguk árnyékai. Lehetséges, hogy így van, és ez talán egy minden korábbitól eltérő magyarázattal is szolgál arra nézve, miért táplálnak a nők lelkűk mélyén oly heves gyűlöletet a művészet iránt. Mindenesetre Ashendennek az elmúlt húsz év során egyik bájos hölgy a másik után dobogtatta meg a szívét. Ez sok kellemes élményt szerzett neki, és nem kevés szenvedéssel fizetett érte, ám még a viszonzatlan szerelem legkínzóbb gyötrelmei közepette is savanyú képpel bár, de azzal vigasztalta magát, hogy minden rosszban van valami jó.
Anasztazija Alekszandrovna Leonyidova egy életfogytiglani kényszermunkára ítélt, majd Szibériából megszökött és Angliában letelepedett forradalmár lánya volt. Az apa, ez a jó képességű férfiú harminc éven át nyughatatlan tollával biztosította a megélhetését, s végül még az angol írótársadalomban is rangos helyet vívott ki magának. Amint Anasztazija Alekszandrovna elérte a megfelelő életkort, férjhez ment Vlagyimir Szemjonovics Leonyidovhoz, akit úgyszintén száműztek a hazájából, s már néhány éve házasok voltak, amikor Ashenden megismerkedett az asszonnyal. Éppen akkortájt történt, hogy Európa felfedezte Oroszországot. Mindenki az orosz regényeket olvasta, az orosz táncosok elkápráztatták a művelt világot, az orosz zeneszerzők pedig felbolygatták mindazok lelkét, akik Wagner után valami újra vágytak. Az orosz művészet egy influenzajárvány hevességével söpört végig Európán. Új kifejezések jöttek divatba, új színek, új érzések, és a kultúrsznobok a legkisebb habozás nélkül entellektüelnek nyilvánították magukat. A szót nem mindegyikük tudta helyesen leírni, de kimondani valamivel könnyebb volt. A tünetek Ashendenen is jelentkeztek: a nappaliban áthúzatta a bútorokat, a falra ikont akasztott, Csehovot olvasott és balettelőadásokra járt.
Anasztazija Alekszandrovna születése, körülményei és neveltetése folytán kétségkívül entellektüel volt. Egy kis házban élt a férjével a Regent's Park közelében. Náluk az egész irodalmi London kellő áhítattal csodálhatta azokat a sápadt, szakállas óriásokat, akik szabadnapos kariatidaként támasztották a falat; mind egy szálig forradalmárok voltak, ám valami csoda folytán elkerülték a szibériai bányákat. A társaság irodalompártoló hölgytagjai félénk mozdulattal emelték ajkukhoz a vodkáspoharat. Aki különös megbecsülésnek örvendett és ráadásul szerencsés volt, az kezet foghatott Gyagilevvel, sőt időnként, mint egy barackvirágszirom a szellőben, maga Pavlova is átlibegett a szobákon. Ashenden ez idő tájt még nem ért el akkora sikereket, hogy kirítt volna a kultúrsznobok társaságából, akik közé ifjúkorában egyértelműen tartozott; igaz, egyesek már kezdték rossz szemmel nézni, de mások (az optimisták, akik hittek az emberi természetben) még bíztak benne. Anasztazija Alekszandrovna viszont nyíltan megmondta neki, hogy szerinte ő entellektüel. Ashenden készséggel elhitte. Olyan állapotban volt, amelyben az ember mindent elhisz. Izgatott volt és mámoros. Úgy érezte, már-már utoléri a románcnak azt az illékony ábrándját, amelyet oly régóta kerget. Anasztazija Alekszandrovnának szép szeme volt, mai ízléssel talán túlságosan is érzéki, telt alakja, erős arccsontja és pisze orra (ami nagyon tatáros), széles szája (tele nagy, szabályos fogakkal) és halvány bőre. Eléggé színpompásan öltözött. Sötét, mélabús szemében Ashenden a végtelen orosz sztyeppét látta, a Kremlt bongó harangjaival, az ünnepélyes szertartást húsvétkor az Izsák-székesegyházban, a nyírfaerdőket, a Nyevszkij Proszpektet – bámulatos, mi mindent látott ezekben a kerek, csillogó, kissé dülledt pincsiszemekben. Sokat beszélgettek A Karamazov testvérek Aljosájáról, a Háború és béke Natasájáról, Anna Karenináról és az Apák és fiúk-ról.
Ashenden előtt csakhamar kiviláglott, hogy a férj meglehetősen méltatlan a feleségéhez, majd azt is megtudta, hogy utóbbi osztja ezt a véleményét. Vlagyimir Szemjonovics apró termetű férfi volt; nagy, hosszúkás feje úgy festett oroszosán kócos üstöke alatt, mint egy megnyúlt édesgyökér. Erről a szelíd, visszahúzódó természetű emberről alig lehetett elhinni, hogy a cári kormány tényleg tartott a forradalmi tevékenységétől. Orosz nyelvet tanított, és cikkeket írt moszkvai lapokba. Kedves volt és együttérző. Ezeket a tulajdonságait sűrűn gyakorolhatta, lévén Anasztazija Alekszandrovna rendkívüli asszony: ha neki fájt a foga, akkor Vlagyimir Szemjonovics a pokolbéli kárhozottak kínját állta ki, ha pedig elfacsarodott a szíve szegény hazája szenvedésein, hát Vlagyimir Szemjonovicsnak jobb lett volna meg sem születnie. Mi tagadás, szerencsétlen flótás volt, de mert a légynek sem ártott, Ashenden csak megkedvelte valamelyest, úgyhogy amikor aztán idővel feltárta lelkét Anasztazija Alekszandrovna előtt, aki örömére viszonozta érzelmeit, szöget ütött a fejébe, hogy mi lesz Vlagyimir Szemjonoviccsal. Anasztazija Alekszandrovna is, Ashenden is úgy érezte, egyetlen percig sem tud a másik nélkül élni, de Ashenden attól tartott, hogy az asszony a forradalmi nézetei és hasonlók miatt nem lesz hajlandó összeházasodni vele. Némi meglepetésére és nagy megkönnyebbülésére azonban Anasztazija Alekszandrovna habozás nélkül igent mondott.
– Gondolja, hogy Vlagyimir Szemjonovics beleegyezik a válásba? – kérdezte Ashenden, miközben leült a szófára, megfogta az asszony kezét, és nekidőlt egy párnának, amelynek színe a romlófélben lévő nyers húséra emlékeztetett.
– Vlagyimir rajong értem – felelte Anasztazija Alekszandrovna. – A szíve fog megszakadni.
– Rendes ember, nem szeretném, ha olyan nagyon boldogtalan lenne. Remélem, kiheveri.
– Nem, soha. Az orosz lélek egészen más. Ha elhagyom, tudom, úgy érzi majd, hogy minden elveszett, ami miatt érdemes volt élnie. Sohasem láttam még férfit úgy ragaszkodni egy nőhöz, ahogy ő ragaszkodik énhozzám. No persze nem akar majd a boldogságom útjába állni. Sokkal nagyobb ember ő annál. Belátja, hogy mivel az egyéniségem fejlődéséről van szó, nem tehetek mást. Vlagyimir szó nélkül utamra bocsát.
Annak idején a válást Angliában még a mainál is bonyolultabb és lehetetlenebb törvény szabályozta, amelynek sajátosságaival Anasztazija Alekszandrovna feltehetően nem volt tisztában, ezért Ashenden magyarázni kezdte neki az ügy nehézségeit. Ő azonban gyöngéden megfogta a kezét.
– Vlagyimir a világért sem tenne ki egy olyan közönséges meghurcoltatásnak, mint a válóper. Amikor közlöm vele az elhatározásomat, ő öngyilkos lesz.
– Ez szörnyű lenne – mondta Ashenden. Megdöbbent, de izgatta is a dolog. Tényleg olyan volt minden, mint egy orosz regényben; maga előtt látta a hátborzongatóan ismerős oldalakat, melyeken át Dosztojevszkij leírta volna a helyzetet: a szereplők önmarcangolását, az összetört pezsgősüvegeket, a cigányokat, a vodkát, az ájulásokat, a merevkórt és a hosszú-hosszú beszédeket. Az egész roppant félelmetes, lenyűgöző és megrázó volt.
– Beárnyékolná vele a boldogságunkat – mondta Anasztazija Alekszandrovna –, de nem tudom, mi mást tehetne. Azt mégsem kérhetem tőle, hogy éljen nélkülem! Hiszen olyan lenne, mint egy hajó kormánylapát nélkül, vagy mint egy autó karburátor nélkül. Ismerem Vlagyimirt. Öngyilkos lesz.
– És miképpen? – kérdezte Ashenden, aki mint minden realista, szenvedélyesen érdeklődött a pontos részletek iránt.
– Kiloccsantja az agyvelejét.
Ashendennek a Rosmersholm jutott eszébe. Valamikor lelkes Ibsen-rajongó volt, sőt kacérkodott a gondolattal, hogy megtanul norvégül, és a műveket eredetiben olvasva próbál a mester szellemiségének titkos forrására bukkanni. Egyszer a maga testi valójában is látta Ibsent, aki éppen egy pohár müncheni sört ivott.
– De hát eltölthetünk majd egyetlen kellemes órát is, miközben a lelkiismeretünket egy ember halála terheli? Én mindig úgy erezném, hogy közöttünk áll.
– Tudom, hogy sokat fogunk szenvedni, nagyon sokat – mondta Anasztazija Alekszandrovna –, de mit tegyünk? Ilyen az élet. Vlagyimirra is gondolnunk kell. Az ő boldogságáról sem szabad megfeledkezni. És ő az öngyilkosságot fogja választani.
Ezzel elfordult, de Ashenden látta, hogy súlyos könnycseppek gördülnek végig az arcán, és ettől nagyon megilletődött. Lágyszívű ember lévén rettenetes volt Vlagyimirra gondolnia, amint ott fekszik egy golyóval a fejében.
Ezek az oroszok! Vidám népség.
Anasztazija Alekszandrovna azonban hamarosan úrrá lett az érzelmein, és Ashendenhez fordulva komolyan nézett rá csillogó, kerek, kissé dülledt szemével.
– Biztosnak kell lennünk benne, hogy helyesen cselekszünk – mondta. – Sohasem bocsátanám meg magamnak, ha öngyilkosságra kényszeríteném Vlagyimirt, és később rájönnék, hogy tévedtem. Szerintem meg kell bizonyosodnunk, hogy valóban szeretjük-e egymást.
– Maga ezt nem tudja? – kiáltotta Ashenden tompa, fájdalmas hangon. – Mert én igen.
– Utazzunk el egy hétre Párizsba, próbaképpen. Ez alatt kiderül.
Ashenden régi vágású ember volt, és így első hallásra meglepte a javaslat. Anasztazija, e rendkívüli asszony mindent észrevett; Ashenden pillanatnyi megingását is.
– Csak nincsenek burzsoá előítéletei? – kérdezte.
– Ugyan már – sietett megnyugtatni Ashenden, gondolván, inkább nézzék csirkefogónak, mint burzsoának. – Igazán kitűnő ötlet.
– Miért bízná egy nő az egész életét a vak sorsra? A férfi valódi természetét addig nem ismeri meg, míg együtt nem él vele. Úgy méltányos tehát, ha van esélye meggondolni magát, amíg nem késő.
– Igaza van.
Anasztazija Alekszandrovna nem az a fajta nő volt, akinek megalszik a szájában a tej, úgyhogy tüstént megtették az előkészületeket, és a következő szombaton útnak indultak Párizsba.
– Vlagyimirnak nem mondom meg, hogy magával megyek – közölte Anasztazija Alekszandrovna. – Csak fájdalmat okoznék neki.
– Kíméljük meg tőle – helyeselt Ashenden.
– Ha pedig a hét végéig rájönnénk, hogy tévedtünk, akkor tudnia sem kell az egészről.
– Úgy van – felelte Ashenden.
A Victoria pályaudvaron találkoztak.
– Melyik osztályra váltott jegyet? – kérdezte Anasztazija Alekszandrovna.
– Az elsőre.
– Nagyon jól tette. Apám és Vlagyimir mindig harmadosztályon utaznak az elveik miatt, csakhogy én a vonaton szédülök, és szeretem valakinek a vállára hajtani a fejem. Ez egy első osztályú kupéban sokkal egyszerűbb.
Amint a vonat elindult, Anasztazija Alekszandrovna kijelentette, hogy szédül, majd levette a kalapját, és a fejét Ashenden vállára hajtotta. Ő erre átkarolta a derekát.
– Lehetőleg ne mozogjon – kérte Anasztazija Alekszandrovna.
Amikor behajóztak, lement a hölgyek kabinjába, Calais-ban jó étvággyal megebédelt, ám amikor ismét vonatra szálltak, megint levette a kalapját, és Ashenden vállán nyugtatta a fejét. Ashendennek eszébe jutott, hogy olvasna valamit, és előhúzott egy könyvet.
– Megkérhetném, hogy ne olvasson? – szólalt meg Anasztazija Alekszandrovna. – Ha lapoz, még jobban szédülök.
Végre megérkeztek Párizsba, és egy bal parti kis szállóba mentek, amelyet Anasztazija Alekszandrovna ajánlott. Azt mondta, a hangulata miatt. Ki nem állhatja a túlsó part hatalmas nagy szállodáit; azok reménytelenül közönségesek és burzsoák.
– Oda megyünk, ahová akarja – mondta Ashenden –, csak legyen fürdőszoba.
Anasztazija Alekszandrovna elmosolyodott, és megcsipkedte az arcát.
– Milyen imádnivalóan angol! Hát nem tud meglenni egy hétig fürdőszoba nélkül? Jaj, kedvesem, de sokat kell még tanulnia!
Éjszakába nyúló beszélgetést folytattak Makszim Gorkijról és Kari Marxról, az emberi sorsról, szeretetről és testvériségről, s közben számtalan csésze orosz teát megittak, ezért aztán Ashenden másnap szívesen ágyba kérte volna a reggelijét, hogy csak ebédidőre kelljen rendbe szednie magát; Anasztazija Alekszandrovna azonban korán kelő volt. Minthogy az élet rövid, a teendők pedig bokrosak, bűnös dolognak tartotta fél kilencnél akár egy perccel is később reggelizni. Letelepedtek a kopottas kis ebédlőben, amelynek ablakait a jelek szerint hónapok óta nem nyitották ki. Mindent áthatott a sivár hangulat. Ashenden megkérdezte Anasztazija Alekszandrovnát, mit óhajt reggelire.
– Rántottát – hangzott a válasz.
Anasztazija Alekszandrovna jóízűen evett; egészséges étvágyára Ashenden már korábban is felfigyelt. Oroszos vonásnak tartotta, mert ugyebár Anna Karenináról is nehezen képzelhető el, hogy főétkezéskor beérte volna egy brióssal meg egy csésze kávéval.
Reggeli után a Louvre-ba mentek, délután a Luxembourg-palotába. Este korán vacsoráztak, mert a Comédie-Française-ba készültek, utána pedig egy orosz szórakozóhelyre, táncolni. Amikor másnap reggel fél kilenckor elfoglalták helyüket az ebédlőben, és Ashenden megkérdezte Anasztazija Alekszandrovnát, mire volna gusztusa, a következő választ kapta:
– Rántottára.
– De hiszen tegnap ettünk rántottát – vetette ellen Ashenden.
– Együnk ma is – mosolygott ő.
– Nem bánom.
A napot ugyanúgy töltötték, kivéve, hogy a Louvre helyett a Carnavalet Múzeumot, a Luxembourg-palota helyett pedig a Guimet Múzeumot keresték fel. Amikor a rákövetkező reggelen Anasztazija Alekszandrovnának ismét rántottára támadt kedve, Ashendennek elszorult a szíve.
– No de tegnap is rántottat ettünk, meg tegnapelőtt is – mondta.
– Szerintem ez eggyel több ok arra, hogy megint azt együnk, nem gondolja?
– Nem én.
– Úgy látszik, ma reggel cserbenhagyta a humorérzéke. Én minden áldott nap rántottát eszem. Máshogy nem is szeretem a tojást.
– Hát jó, akkor természetesen rántottát eszünk. Másnap reggel már nem bírta tovább.
– A szokásos rántottáját kéri? – érdeklődött.
– Persze – mosolygott rá kedvesen Anasztazija Alekszandrovna, kivillantva szabályos, fehér fogsorát.
– Rendben van, akkor magának azt rendelek, magamnak meg tükörtojást.
Anasztazija Alekszandrovna arcáról lehervadt a mosoly.
– Ó. – Kis szünetet tartott. – Mit gondol, ez talán nem önzés? Maga szerint tisztességes dolog fölösleges pluszmunkát okozni a szakácsnak? Maguk, angolok, mind egyformák. Maguknak a személyzet csak gép. Eszükbe sem jut, hogy nekik is ugyanolyan szívük van, mint maguknak, ugyanolyan érzéseik? Miért lepődnek meg azon, hogy a proletariátus zúgolódik és forrong, ha egyszer maguk burzsoák ilyen szörnyen önzők?
– Valóban azt hiszi, hogy Angliában kitör a forradalom, mert én Párizsban nem rántottát eszem, hanem tükörtojást?
Anasztazija Alekszandrovna ingerülten rázta csinos fejét.
– Nagyon téved. Itt az elvekről van szó. Persze viccelődik, azt hiszi, szellemes. Értem én a tréfát, hogyne érteném, Csehov is humoristaként vált ismertté Oroszországban; de látnia kell, mi forog itt kockán. Helytelen a hozzáállása. Nincs magában együttérzés. Nem mondana ilyet, ha átélte volna az 1905-ös szentpétervári eseményeket. Amikor eszembe jut az a tömeg a Téli Palota előtt, nők és gyermekek térdepeltek a hóban, és a kozákok rájuk rontottak – nem, nem, nem!
A szeme könnybe lábadt, arca eltorzult a fájdalomtól. Megfogta Ashenden kezét.
– Tudom, hogy maga jólelkű. Csak meggondolatlanságból mondta, felejtsük el. Érti maga ezt, hiszen érzékeny, tudom. Ugyanúgy kérje a tojást, mint én, jó?
– Hát persze – mondta Ashenden.
Ezután minden reggel rántottát evett. A pincér megjegyezte: Monsieur aime les oeufs brouillés. Az úr szereti a rántottát. (francia) A hét végén visszatértek Londonba. Párizstól Calais-ig, majd Dovertől Londonig Anasztazija Alekszandrovna Ashenden vállára hajtotta a fejét, ő pedig átkarolva tartotta, és közben azon meditált, hogy New Yorkból öt nap az út San Franciscóba. Amikor megérkeztek a Victoria pályaudvarra, és ott álltak a peronon taxira várva, Anasztazija Alekszandrovna ráemelte kerek, csillogó és kissé dülledt szemét.
– Ugye csodálatos volt ez a hét? – kérdezte.
– Csodálatos.
– Döntöttem. A kísérlet bevált, összeházasodhatunk, amikor csak akarja.
Ashenden előtt elvonultak élete hátralévő napjai, minden reggel rántottával. Beültette Anasztazija Alekszandrovnát egy kocsiba, ő maga leintett egy másikat, elment a Cunard jegyirodájába, és kabint foglalt a legközelebbi Amerikába induló hajón. Nem volt még menekült vagy új életet kezdő bevándorló, aki olyan hálától túlcsorduló szívvel tekintett volna a Szabadság-szoborra, mint Ashenden azon a szikrázó napfényes reggelen, amikor a gőzös befutott a New York-i kikötőbe.
Azóta évek teltek el anélkül, hogy viszontlátták volna egymást. Ashenden értesült róla, hogy a márciusi forradalom kitörésekor Anasztazija Alekszandrovna és Vlagyimir Szemjonovics visszatért Oroszországba. Elképzelhetőnek tartotta, hogy valamiben segíteni tudnak: Vlagyimir Szemjonovics bizonyos értelemben neki köszönheti az életét; el is határozta, hogy ír Anasztazija Alekszandrovnának, és engedélyt kér tőle, hogy felkereshesse.
Ebédidőre már valamelyest kipihentnek érezte magát. Mr. Harrington odalent várt rá, és asztalhoz ültek. Választék nem volt, azt ették, amit eléjük tettek.
– Szóljon a pincérnek, hogy hozzon egy kis kenyeret – mondta Mr. Harrington.
– Kenyeret? – csodálkozott Ashenden. – Az nincs.
– Én ezt kenyér nélkül nem tudom megenni – mondta Mr. Harrington.
– Márpedig attól tartok, kénytelen lesz. Nincs kenyér, se vaj, se cukor, se tojás, se krumpli. Csak hal van, hús és zöldségfélék, más semmi.
Mr. Harringtonnak leesett az álla.
– Mi van itt, háború?
– Nagyon úgy néz ki.
Mr. Harringtonban egy pillanatra bennakadt a szó, majd azt mondta:
– Elárulom magának, mi a tervem. Amilyen gyorsan csak lehet, megkötöm ezt az üzletet, és már itt sem vagyok. Mrs. Harrington nem örülne, ha látná, hogy cukor és vaj nélkül tengődöm, amilyen érzékeny a gyomrom. Ha a cégnél sejtették volna, hogy én itt nem mindenből a legjobbat kapom, ide sem küldenek.
Kisvártatva megérkezett dr. Egon Orth, és egy borítékot nyújtott át Ashendennek. Anasztazija Alekszandrovna címe volt ráírva. Ashenden bemutatta őket egymásnak. Hamar kiderült, hogy Mr. Harrington rokonszenvesnek találja dr. Egon Orthot, ezért Ashenden minden további nélkül a figyelmébe ajánlotta, mint tökéletes tolmácsot.
– Úgy beszél oroszul, akár egy orosz. Viszont amerikai állampolgár, tehát nem fogja magát becsapni. Jó ideje ismerem, és mondom, abszolút megbízható.
Mr. Harringtonnak tetszett az ötlet, úgyhogy Ashenden ebéd után magukra hagyta őket, intézzék el a dolgot egymás között. Üzenetet küldött Anasztazija Alekszandrovnának, és rövidesen meg is jött a válasz, amelyben az állt, hogy még részt kell vennie egy összejövetelen, de hét óra tájban benéz hozzá a szállodába. Ashenden némi szorongással készült a találkozóra. Most már persze tudta, hogy annak idején nem az asszonyt szerette, hanem Tolsztojt és Dosztojevszkijt, Rimszkij-Korszakovot, Sztravinszkijt és Bakstot, de vajon felmerült-e ugyanez Anasztazija Alekszandrovnában is? Valamikor nyolc és fél kilenc között érkezett, és Ashenden a Mr. Harringtonnal közös asztalukhoz invitálta vacsorázni, így kevésbé lesznek feszélyezettek, gondolta, mint ha kettesben maradnának. Aggodalma fölöslegesnek bizonyult, mert alig öt perce fogtak hozzá a leveshez, máris rá kellett jönnie, hogy csakúgy, mint őbenne, Anasztazija Alekszandrovnában sincs semmi nyoma az egykori érzelmeknek. Ezt kissé zokon vette. Egy férfi számára, bármilyen szerény is egyébként, szinte felfoghatatlan, hogy egy nő, aki valaha szerette, már nem szereti; nem mintha Ashenden azt képzelte volna, hogy Anasztazija Alekszandrovna az elmúlt öt évben egyfolytában őutána epekedett, de arra azért számított, hogy az asszony elpirul kissé, egy szemrebbenéssel vagy ajkának apró rándulásával elárulja: még most sem közömbös számára. Márpedig semmi ilyesmi nem történt. Anasztazija Alekszandrovna úgy beszélt vele, mint bármelyik barátjával, akit néhány napi távollét után örömmel lát viszont, de akihez egyébként csak társasági szálak fűzik. Ashenden Vlagyimir Szemjonovics felől érdeklődött.
– Csalódtam benne – mondta Anasztazija Alekszandrovna. – Sohasem tartottam lángésznek, de azt hittem, legalább becsületes ember. Gyereke lesz.
Mr. Harrington kezében megállt a villa, ő maga pedig tátott szájjal, elképedve nézett az asszonyra. Mentségére legyen mondva, soha életében egyetlen orosz regényt sem olvasott. Ashenden is tanácstalan volt, és kérdően pillantott Anasztazija Alekszandrovnára, aki erre elnevette magát.
– No, nem tőlem – mondta. – Az ilyesmi engem nem érdekel. A leendő anya az egyik barátnőm, neves politikai gazdaságtani szakíró. A nézetei szerintem nem egészen helytállóak, bár ezzel távolról sem azt akarom mondani, hogy érdektelenek. Jó eszű nő, nagyon jó eszű. – Mr. Harringtonhoz fordult. – Önt érdekli a politikai gazdaságtan?
Mr. Harrington ez egyszer nem tudott hozzászólni a témához. Anasztazija Alekszandrovna kifejtette a maga idevágó nézeteit, aztán rátért az oroszországi helyzetre. Mint szavaiból kitűnt, jól ismerte a különböző politikai pártok vezetőit, és Ashenden elhatározta, hogy megpedzi előtte kettőjük együttműködésének kérdését. Tudta, hogy Anasztazija Alekszandrovna rendkívül intelligens nő, és ezt nemcsak az elfogultsága mondatja vele. Vacsora után szólt Mr. Harringtonnak, hogy négyszemközt kell tárgyalnia Anasztazija Alekszandrovnával, majd elvonultak a hall egyik félreeső zugába. Elmondott neki annyit, amennyit szükségesnek tartott. Anasztazija Alekszandrovnát érdekelte a dolog, és kész volt segíteni. Imádta a cselszövést meg a hatalmat: amikor Ashenden utalt rá, hogy mekkora pénzösszeggel rendelkezik, Anasztazija Alekszandrovna nyomban átlátta, hogy vele szövetkezve akár országos ügyekbe is beleszólhat. Ez hízelgett a hiúságának. Buzgott benne a hazafias érzés, ám mint minden hazafi, ő is abból indult ki, hogy személyes hatalmának megnövekedése egyszersmind az ország javát szolgálja. Megállapodtak, aztán búcsút vettek egymástól.
– Igazán rendkívüli asszony – vélekedett Mr. Harrington másnap, reggeli közben.
– Csak nehogy belehabarodjon – mosolygott rá Ashenden.
Mr. Harrington azonban ezen a téren nem ismert tréfát.
– Amióta feleségül vettem Mrs. Harringtont, nem érdekelnek a nők. A maga ismerősének csapnivaló férje lehet.
– Jólesne most egy rántotta – jegyezte meg Ashenden, nem éppen tárgyszerűen, hiszen reggelijük egy csésze teából állt, tej nélkül, cukor helyett egy darabka dzsemmel.
Anasztazija Alekszandrovna a segítőtársa lett, és a háttérben ott állt dr. Orth is; Ashenden munkához látott. Oroszország helyzete egyre romlott. Kerenszkij, az Ideiglenes Kormány miniszterelnöke kóros hiúságban szenvedett, és minden jobb képességű miniszterét menesztette, mert féltette tőlük a pozícióját. Beszédeket mondott. Végeérhetetlen beszédeket. Egy ponton már attól lehetett tartam, hogy a németek Petrográdig nyomulnak előre. Kerenszkij beszédeket mondott. Az élelmiszerhiány súlyosbodott, közeledett a tél, és nem volt tüzelő. Kerenszkij beszédeket mondott. A háttérben szervezkedtek a bolsevikok, Lenin Petrográdon rejtőzött, állítólag Kerenszkij tudta is, hogy hol, de letartóztatni nem merte. Beszédeket mondott.
Ashenden kedvtelve figyelte Mr. Harringtont, akit az egész felfordulás hidegen hagyott, és ezekben a történelmi pillanatokban is a saját dolgával törődött. Nem ment minden simán. Titkárok és jelentéktelen tisztviselők tartották neki a markukat, mondván, elintézik, hogy a felsőbbség fogadja. Órák hosszat várakoztatták az előszobában, aztán minden magyarázat nélkül elküldték. Mikor végül mégis bebocsáttatást nyert a vezető személyiségekhez, őtőlük sem kapott többet puszta szavaknál, ígéreteket tettek, de ezekről egy-két napon belül kiderült, hogy mit sem érnek. Ashenden javasolta, hogy adja fel a játszmát, és menjen vissza Amerikába, de Mr. Harrington hallani sem akart róla; őt a cége egy konkrét feladattal bízta meg, amit, ha addig él is, teljesíteni fog. Ezután Anasztazija Alekszandrovna vette gondjaiba. Különös barátság alakult ki köztük. Mr. Harrington rendkívüli asszonynak tartotta, akit súlyos sérelem ért; mindent elmondott neki a feleségéről és a két fiáról, továbbá az Egyesült Államok alkotmányáról. Anasztazija Alekszandrovna viszonzásképpen Vlagyimir Szemjonovicsról, illetve Tolsztojról, Turgenyevről és Dosztojevszkijről beszélt. Élvezték egymás társaságát. Mr. Harrington kijelentette, hogy Anasztazija Alekszandrovna nevét képtelenség egy szuszra kimondani, ezért aztán Delilának szólította. Az asszony Mr. Harrington támogatására fordította kimeríthetetlen energiáját, és elvitte őt minden olyan személyhez, akiről úgy vélte, képes előmozdítani az ügyet. Csakhogy a helyzet egyre közeledett a forrponthoz. Zavargások törtek ki, az utcák nem voltak biztonságosak. A Nyevszkij Proszpekten olykor elégedetlenkedő tartalékosokkal tömött páncélkocsik robogtak végig, és a katonák azzal nyilvánították ki rosszkedvüket, hogy a járókelőkre lődöztek. Egy ízben, amikor Mr. Harrington és Anasztazija Alekszandrovna éppen a villamoson utazott, szétlőtték a jármű ablakait, úgyhogy le kellett hasalniuk a padlóra, nehogy bajuk essék. Mr. Harrington nem győzött méltatlankodni.
– Egy kövér asszonyság maga alá temetett, és amikor megpróbáltam kiszabadulni, Delila adott egy hatalmas pofont, hogy legyek észnél, és maradjak nyugton. Nézze, Delila, nekem nem tetszenek ezek az oroszos dolgok.
– Az a fő, hogy nyugton maradt – nevetett az asszony.
– Ennek az országnak kevesebb művészetre lenne szüksége, és több civilizációra.
– Maga burzsoá, Mr. Harrington, és nem entellektüel.
– Ilyet nekem még életemben nem mondtak, Delila. Ugyan mégis ki az entellektüel, ha én nem? – torkolta le önérzetesen Mr. Harrington.
Egy nap Ashenden a szobájában dolgozott, amikor kopogtak, és Anasztazija Alekszandrovna rontott be az ajtón, nyomában a kissé zavartnak látszó Mr. Harringtonnal. Az asszony szemlátomást izgatott volt.
– Mi a baj? – kérdezte Ashenden.
– Ennek az embernek sürgősen vissza kell mennie Amerikába, különben megölik! Beszéljen a fejével. Ha én ott nem vagyok, most is pórul járhatott volna.
– Szó sincs róla, Delila – jelentette ki határozottan Mr. Harrington. – Éppen eléggé vigyázok magamra, és a legkisebb veszély sem fenyegetett.
– De hát mi történt?
– Elvittem Mr. Harringtont az Alekszandr Nyevszkij főkolostorba, Dosztojevszkij sírjához – mondta Anasztazija Alekszandrovna –, és visszafelé jövet láttunk egy katonát, aki kissé durván viselkedett egy öregasszonnyal.
– Kissé durván! – kiáltott fel Mr. Harrington. – Ment az öregasszony az utcán egy kosár élelmiszerrel. Jött mögötte két katona, és az egyik se szó, se beszéd, kikapta a kezéből a kosarat. Az asszony jajgatni és kiabálni kezdett, hogy mit, azt nem értettem, de hát ki lehetett találni, mire a másik katona fogta magát, és puskatussal fejbe vágta, így volt, Delila?
– Így – mondta Anasztazija Alekszandrovna, és nem tudta megállni, hogy el ne mosolyodjon. – És mielőtt észbe kaphattam volna, Mr. Harrington kiugrott a taxiból, odarohant a katonához, amelyiknél a kosár volt, kitépte a kezéből, majd úgy leteremtette mindkettőt, mintha csak vásott kölykökkel állt volna szemben. Azok előbb mozdulni sem tudtak a meglepetéstől, de aztán dühbe gurultak. Ekkorra már én is odaértem, és elmagyaráztam a katonáknak, hogy az úr külföldi, meg részeg is.
– Részeg?! – kiáltott fel Mr. Harrington.
– Igen, részeg. Persze odacsődültek az emberek, és igencsak rosszul állt a szénánk.
Mr. Harrington nagy, halványkék szemében mosoly bujkált.
– Én úgy vettem ki, Delila, mintha maga alaposan megmondta volna nekik a véleményét. Mondhatom, remek alakítás volt.
– Térjen már észre, Mr. Harrington! – fakadt ki Anasztazija Alekszandrovna, és indulatosan dobbantott. – Nem érti, hogy azok a katonák könnyen megölhették volna magát velem együtt, és a járókelők közül senki a kisujját sem mozdította volna értünk?
– Engem? Én amerikai állampolgár vagyok, Delila. Nekem itt a hajam szála se görbülhet.
– Hát az tényleg nem – mondta Anasztazija Alekszandrovna, mérgében a kötelező tapintatról is megfeledkezve. – De ha azt hiszi, hogy csak azért, mert amerikai állampolgár, az orosz katonák egy pillanatig is haboznának megölni magát, hát előbb-utóbb nagyon meg fog lepődni.
– No és mi lett az öregasszonnyal? – kérdezte Ashenden.
– A katonák aztán nemsokára odébbálltak, mi pedig odamentünk hozzá.
– A kosárral?
– Igen. Azt Mr. Harrington fogta, de úgy ám, mintha hozzánőtt volna. Az asszony a földön feküdt, vérzett a feje. Betettük a kocsiba, és amikor visszanyerte a szavát, megmondta a lakcímét, mi meg hazavittük. Borzasztóan sok vért vesztett, alig győztük felitatni.
Anasztazija Alekszandrovna furcsa pillantást vetett Mr. Harringtonra, aki Ashenden ámulatára a feje búbjáig elvörösödött.
– Ez meg mit jelentsen?
– Tudja, nem volt mivel bekötözni, Mr. Harrington zsebkendője teljesen átázott. Csak egyvalami jutott eszembe, ami még kéznél volt, úgyhogy levettem a...
Nem fejezhette be, mert Mr. Harrington közbevágott:
– Szükségtelen közölnie Mr. Ashendennel, mi az, amit levetett. Én nős ember vagyok, és tudom, hogy a hölgyek viselik, de ez még nem ok arra, hogy társaságban beszéljünk róla.
Anasztazija Alekszandrovna kuncogott.
– Adjon egy puszit, Mr. Harrington. Különben kimondom.
Mr. Harrington egy pillanatig tétovázott; nyilván mérlegelte a dolog előnyös és hátrányos aspektusait, aztán belátta, hogy Anasztazija Alekszandrovna komolyan gondolja, amit mond.
– Rendben van, Delila, nem bánom: megcsókolhat, bár fel nem foghatom, mi öröme telik benne.
Az asszony átölelte a nyakát, és megcsókolta jobbról-balról, majd minden átmenet nélkül könnyekben tört ki.
– Derék emberke maga, Mr. Harrington. Amilyen nevetséges, olyan nagyszerű – hüppögte.
Mr. Harringtont mindez kevésbé lepte meg, mint Ashenden várta. Valami szende, hamiskás mosollyal az arcán gyöngéden megpaskolta Anasztaziját.
– Jól van már, jól van, Delila, szedje össze magát. Megijedt egy kicsit, ugye? Azért ne vegye ennyire a lelkére. Ha tovább öntözi a vállamat, még reumát kapok.
A jelenet egyszerre volt képtelen és megindító. Ashenden nevetett, de érezte, hogy a torkában egyre nagyobb a gombóc.
Miután Anasztazija Alekszandrovna magukra hagyta őket, Mr. Harrington leült, és töprengő pózba merevedett.
– Furák ezek az oroszok – szólalt meg váratlanul. – Tudja, mit csinált Delila? Felállt a kocsiban, ott, az út kellős közepén, a járdán egy csomó járókelő, és letolta a bugyiját. Kettétépte, és az egyik darabot a kezembe nyomta, hogy fogjam, amíg a másikból pólyát csinál. Én így még életemben nem szégyelltem magam.
– Mondja, milyen megfontolásból nevezte el Delilának? – mosolygott Ashenden.
Mr. Harrington pironkodott.
– Nézze, Mr. Ashenden, ő bűbájos asszony. Sokat szenvedett a férje miatt, és én természetesen szánalmat és rokonszenvet éreztem iránta. Mivel az oroszok nagyon érzelmesek, vigyáztam, nehogy a szimpátiámat összetévessze valami mással. Elmondtam neki, milyen szoros szálak fűznek Mrs. Harringtonhoz.
– Ezek szerint maga úgy tudja, hogy Delila Putifárnak volt a felesége?
– Nem értem a célzást, Mr. Ashenden – felelte Mr. Harrington. – Mrs. Harringtontól tudom, hogy a nők nagyon vonzónak találnak, és gondoltam, ha a kis barátnőnket Delilának szólítom, ezzel félreérthetetlenné teszem a helyzetet.
– Szerintem Oroszország nem magának való, Mr. Harrington – jegyezte meg Ashenden mosolyogva. – Én a maga helyében sürgősen itthagynám.
– Most nem lehet. Végre elfogadtattam velük a feltételeimet, és a jövő héten aláírjuk a szerződést. Utána máris fogom a kofferemet, és megyek.
– Csak azt nem tudom, mi ér majd többet abban a szerződésben: az aláírásuk vagy a papír – mondta Ashenden.
A maga részéről időközben kidolgozta a haditervét; huszonnégy órai kemény munkával írt egy rejtjelzett táviratot, amelyben ismertette a megbízóival. El is fogadták, hozzátéve, hogy nem kell kímélnie a költségeket. Ashenden tudta, hogy csak akkor tehet valamit, ha az Ideiglenes Kormány még legalább három hónapig hatalmon marad; ámde beköszöntött a tél, és napról napra nehezebb volt élelmiszerhez jutni. A hadsereg zúgolódott. A tömegek békét követeltek. Ashenden esténként vendégül látta Z. professzort az Európában, és egy csésze forró csokoládé mellett azon tanakodtak, miként vehetnék leginkább hasznát a professzor odaadó cseh híveinek. Anasztazija Alekszandrovna lakásán, amely egy csendes környéken volt, a legkülönbözőbb emberekkel találkozott. Terveket készítettek. Intézkedtek. Ashenden vitatkozott, rábeszélt, ígérgetett, hogy az ingadozókat csatlakozásra, a fatalistákat pedig tettekre bírja. El kellett döntenie, ki az, aki elszánt és önálló cselekvésre képes, ki a becsületes és ki a gyönge lélek. Kénytelen volt türelmesen elviselni az oroszokra jellemző dagályosságot; megőrizni a nyugalmát azokkal szemben, akik az égvilágon mindenről készek voltak beszélni, csak épp a tárgyra nem tértek rá soha; lankadatlan figyelemmel végighallgatni a hosszas tirádákat. Óvakodnia kellett az árulóktól. Legyezgetnie kellett az ostobák hiúságát, és féken tartania a nagyravágyók mohóságát. Közben az idő sürgetett. Futótűzként terjedtek az újabb és újabb hírek a bolsevikok tevékenységéről. Kerenszkij ide-oda szaladgált, akár egy rémült kotlós.
És aztán jött a döntő csapás. Az 1917. november 7-re virradó éjszakán kitört a fegyveres felkelés, a bolsevikok letartóztatták Kerenszkij kormányának tagjait, a tömeg elfoglalta a Téli Palotát, és a hatalom Lenin és Trockij kezébe került.
Anasztazija Alekszandrovna kora reggel felkereste Ashendent szállodai szobájában. Ashenden éppen egy táviratot rejtjelezett. Egész éjszaka talpon volt, előbb a Szmolnijnál, aztán a Téli Palotánál; jártányi ereje is alig maradt. Anasztazija Alekszandrovna falfehér arca, barna szemének gyanús csillogása tragédiáról árulkodott.
– Hallotta? – kérdezte Ashendent.
Ő csak bólintott.
– Vége, nincs tovább. Azt mondják, Kerenszkij elmenekült. Még csak ellenállás sem volt. – Elöntötte a méreg. – Micsoda pojáca! – kiáltotta.
Abban a pillanatban kopogtattak, és Anasztazija Alekszandrovna riadtan fordult az ajtó felé.
– Ugye, tudja, hogy a bolsevikok összeállítottak egy halállistát? Rajta van a nevem, sőt lehet, hogy a magáé is.
– Hát, ha ők azok, és be akarnak jönni, akkor csak a kilincset kell lenyomniuk – mondta Ashenden mosolyogva, habár egy parányit azért neki is összeszorult a gyomra. – Szabad!
Nyílt az ajtó, és Mr. Harrington lépett be rajta. Fess volt, mint mindig: fekete zakóját és csíkos nadrágját viselte, a cipője kifényesítve, kopasz fején keménykalap. Ezt Anasztazija Alekszandrovna láttán gyorsan levette.
– Ó, nem gondoltam, hogy ilyen korán itt találom. Éppen elmenőben vagyok, csak benéztem egy pillanatra, hogy elmondjam a híreket. Már tegnap este is kerestem, de nem találtam. Nem jött le vacsorázni.
– Nem, egy megbeszélésen voltam – mondta Ashenden.
– Gratulálhatnak nekem, mind a ketten. Megvan a szerződés, tegnap írtuk alá.
Mr. Harrington sugárzó arccal, elégedetten nézett rájuk. Olyan peckesen állt ott, mint egy kakas, miután az összes riválisát elkergette. Anasztazija Alekszandrovna egyszerre hisztérikus kacagásban tört ki. Mr. Harrington megrökönyödve nézte.
– Ejnye, Delila, mi ütött magába?
Anasztazija addig nevetett, míg potyogni nem kezdtek a könnyei, és végül már tényleg sírt. Ashenden tájékoztatta Mr. Harringtont.
– A bolsevikok megdöntötték a kormányt. Bebörtönözték Kerenszkij minisztereit. Nem babra megy a játék.
Delila azt mondja, az ő neve is szerepel a feketelistán. Az a miniszter tegnap azért írta alá a maga papírjait, mert tudta, hogy úgyis mindegy. A maga szerződése fabatkát sem ér. A bolsevikok amilyen hamar csak tehetik, békét kötnek a németekkel.
Anasztazija Alekszandrovna ugyanolyan gyorsan, ahogy elvesztette, vissza is nyerte az önuralmát.
– Minél előbb menjen el Oroszországból, Mr. Harrington. Külföldieknek most nem tanácsos itt tartózkodni, és lehet, hogy néhány nap múlva már késő lesz.
Mr. Harrington egyikükről a másikukra nézett.
– Ajaj – mondta. – Ajaj. – Ezt nyilván ő maga sem találta kielégítő válasznak. – Azt akarják mondani, hogy az a miniszter lóvá tett?
Ashenden vállat vont.
– Ki tudja, mi járt a fejében? Talán jó a humorérzéke, és gondolta, vicces dolog úgy aláírni egy ötvenmillió dolláros szerződést, hogy közben tudja, másnap akár a falhoz is állíthatják. Anasztazija Alekszandrovnának igaza van, Mr. Harrington; az a leghelyesebb, ha felszáll az első vonatra, és átmegy Svédországba.
– No és maga?
– Nekem sincs mit tennem. Táviratban utasítást kérek, és amint engedélyt kapok rá, távozom. A bolsevikok megelőztek minket, és akikkel együtt dolgoztam, most otthagynak csapot-papot, és mentik az életüket.
– Borisz Petrovicsot ma reggel lelőtték – mondta gyászosan Anasztazija Alekszandrovna.
Mr. Harringtonra néztek, ő pedig a padlóra meredt. A sikere, amelyre oly büszke volt, szertefoszlott, és ettől ő is leeresztett, akár egy lyukas léggömb. Egy perc múlva azonban felemelte a fejét. Tétován rámosolygott Anasztazija Alekszandrovnára, és Ashenden csak most vette észre, milyen kedves és megnyerő a mosolya. Volt benne valami különlegesen lefegyverző.
– Mondja, Delila, ha a bolsevikok üldözik, nem lenne jobb velem tartania? Én majd vigyázok magára, és ha van kedve eljönni Amerikába, biztos vagyok benne, hogy Mrs. Harrington is bármiben szívesen segít.
– El tudom képzelni Mrs. Harrington arcát, amint maga megjelenik Philadelphiában egy orosz menekülttel – nevetett Anasztazija Alekszandrovna. – Attól tartok, a kimagyarázkodás meghaladná a képességeit. Nem, én itt maradok.
– De ha egyszer veszélyben forog!
– Orosz vagyok, itt a helyem. Nem hagyom el a hazámat épp amikor a legnagyobb szüksége van rám.
– Ez csak mesebeszéd – mondta Mr. Harrington alig hallhatóan.
Anasztazija Alekszandrovna, aki az imént mély átéléssel szólott, kissé megütközve nézett Mr. Harringtonra.
– Tudom, hogy az, Sámson – felelte. – Tulajdonképpen azt hiszem, valamennyiünkre borzalmas idők várnak. Isten tudja, mi minden történik majd, de én látni akarom, a világért el nem mulasztanám egyetlen pillanatát sem.
Mr. Harrington megcsóválta a fejét.
– Kíváncsiság, asszony a neved!
– Menjen és csomagoljon be, Mr. Harrington – szólt Ashenden mosolyogva –, aztán kikísérjük a pályaudvarra. A vonatokat alighanem megrohanja a tömeg.
– Rendben van, elmegyek. És nem mondhatnám, hogy nehéz szívvel teszem. Amióta csak itt vagyok, egyetlen tisztességes ebédet sem kaptam, sőt, bár nem hittem volna, hogy erre valaha életemben sor kerül, cukor nélkül ittam a kávét, amikor pedig mellém szegődött a szerencse, és egy darabka fekete kenyérhez jutottam, vaj nélkül kellett elfogyasztanom. Ha elmondom Mrs. Harringtonnak, mit álltam ki, el sem fogja hinni. Ebben az országban nem ismerik a szervezés fogalmát.
Miután távozott, Ashenden és Anasztazija Alekszandrovna belemerült a helyzet elemzésébe. Ashenden teljesen magába roskadt, hiszen gondosan kimunkált tervei füstbe mentek, Anasztazija Alekszandrovnát azonban felvillanyozták az események, és a legkülönfélébb találgatásokba bocsátkozott az új forradalom kimenetelét illetően. Igyekezett nagyon komolynak látszani, de a lelke mélyén mindezt nem tartotta többnek izgalmas színjátéknál. Várta az újabb és újabb fordulatokat. Ismét kopogtattak, és mielőtt Ashenden megszólalhatott volna, Mr. Harrington termett a szobában.
– Komolyan mondom, ebben a szállodában botrányos a kiszolgálás! – kiáltotta feldúltan. – Tizenöt perce egyfolytában nyomom a csengőt, és rám se hederítnek.
– Kiszolgálás? – csodálkozott Anasztazija Alekszandrovna. – A személyzet mind egy szálig elment.
– Csakhogy én leadtam a szennyesemet a mosodába. Tegnap estére ígérték, hogy elkészülnek vele.
– Attól tartok, most már aligha kapja meg – mondta Ashenden.
– Márpedig tiszta fehérnemű nélkül nem indulok útnak. Négy ing, két jégeralsó, egy pizsama és négy gallér. A zsebkendőmet és a zoknimat mindig saját kezűleg mosom. Amíg meg nem kapom a holmimat, nem vagyok hajlandó távozni a szállodából.
– Ne bolondozzon már! – kiáltott rá Ashenden. – Inkább azzal törődjön, hogy kijusson innen, mielőtt elmérgesedik a helyzet. Ha egyszer nincs személyzet, hát legfeljebb itthagyja a mosott ruháját.
– Már megbocsásson, uram, de eszem ágában sincs. Megyek, és elhozom én magam. Éppen eleget tűrtem ebben az országban, nem fogok még négy vadonatúj inget is itthagyni, hogy egy csomó szutykos bolsevik hordja el. Nem, uram. Én nem hagyom el Oroszországot, míg meg nem kapom a holmimat, kimosva.
Anasztazija Alekszandrovna néhány pillanatig maga elé meredt, aztán felnézett és elmosolyodott. Ashenden sejtette, hogy megmozdult benne valami, ami rokon volt Mr. Harrington minden érvnek fittyet hányó csökönyösségével. A maga orosz észjárásával megértette, miért nem távozhat Mr. Harrington Petrográdról a mosott ruhája nélkül; ha az ember ennyire ragaszkodik valamihez, annak már jelképes értéke van.
– Lemegyek és megnézem, találok-e valakit, aki tudja, hol a mosoda, és ha igen, akkor magával megyek, és elhozzuk a ruháját.
Mr. Harrington arca felderült.
– Nagyon köszönöm, Delila – felelte kedves és megnyerő mosolyával. – Az sem számít, ha nem készültek el vele, a lényeg, hogy ne hagyjam itt.
Anasztazija Alekszandrovna kiment, kettesben maradtak.
– És mondja, mit tart most Oroszországról és az oroszokról? – kérdezte Mr. Harrington.
– Elegem van belőlük. Elegem van Tolsztojból, elegem van Turgenyevből és Dosztojevszkijből, elegem van Csehovból. Elegem van az entellektüelekből. Olyan emberek közé vágyom, akik nem változtatják meg percenként a nézeteiket, akik ha kimondták valamit, azt egy óra múlva is komolyan gondolják, akiknek az ígéretében meg lehet bízni; torkig vagyok a szép szavakkal, az affektálással és a szónoklatokkal.
Ashendent annyira megviselte a kudarc, hogy még hosszasan tudta volna folytatni, ám ekkor dobpergésre emlékeztető zajt hallottak. Váratlan volt és különös, hiszen a városban amúgy szokatlan csend honolt.
– Mi volt ez? – kérdezte Mr. Harrington.
– Puskaropogás. Azt hiszem, a túlsó partról.
Mr. Harrington arca vegyes érzelmeket tükrözött. Nevetett, de közben elsápadt; nem tetszett neki a dolog, és Ashenden teljes mértékben együtt érzett vele.
– Úgy látszik, jobb lesz sietnem. Magamat nem féltem különösebben, de gondolnom kell a feleségemre és a gyerekekre. Mrs. Harringtontól már régóta nem kaptam levelet, kezdek aggódni miatta. – Egy másodpercre megakadt. – Bárcsak ismerné Mrs. Harringtont, csodálatos asszony. A legjobb feleség, aki csak létezik. Az esküvőnk óta a mostani utamat leszámítva három napnál hosszabb időre még soha nem kellett elszakadnunk egymástól.
Anasztazija Alekszandrovna visszaérkezett, és közölte, hogy sikerült megtudnia a címet.
– Innen körülbelül negyven perc gyalog, úgyhogy ha most rögtön oda akar menni, elkísérhetem.
– Máris indulhatunk.
– Azért csak vigyázzanak – mondta Ashenden. – Ma az utcán járkálni nem életbiztosítás.
Anasztazija Alekszandrovna kérdően nézett Mr. Harringtonra.
– Meg kell kapnom a holmimat, Delila. Különben soha nem hagy nyugodni a dolog, Mrs. Harrington szemrehányásairól nem is szólva.
– Akkor gyerünk.
Elmentek, Ashenden pedig tovább bajmolódott a sifrírozott távirattal, amelyben a végzetes híreket volt közlendő. Maga az üzenet is hosszúra nyúlt, és utána még utasításokat kellett kérnie további lépéseit illetően. Mechanikus művelet volt ez, de teljes figyelmet követelt, hiszen egyetlen számjegy eltévesztése egész mondatokat értelmetlenné tehetett.
Egyszer csak kivágódott az ajtó, és Anasztazija Alekszandrovna viharzott be a szobába. A kalapját elhagyta valahol, a haja kócos volt. Lihegett, a szemét kimeresztette, és minden jel szerint roppant izgatott volt.
– Hol van Mr. Harrington?! – kiáltotta. – Nincs itt?
– Nincs.
– És a szobájában?
– Nem tudom. Miért, mi a baj? Ha gondolja, megnézhetjük. Miért hagyta őt magára?
Végigmentek a folyosón, és bekopogtak Mr. Harringtonhoz. Nem érkezett válasz; lenyomták a kilincset, de az ajtó zárva volt.
– Itt nincs.
Visszamentek Ashenden szobájába. Anasztazija Alekszandrovna egy székre roskadt.
– Kaphatnék egy pohár vizet? Futottam, alig kapok levegőt.
Ashenden töltött, és odanyújtotta neki a poharat. Anasztazija Alekszandrovna kiitta, majd beszélni kezdett, de rögtön elcsuklott a hangja.
– Remélem, nem esett baja. Soha nem bocsátanám meg magamnak. Arra számítottam, hogy mire ideérek, ő már rég itt lesz. Megkapta a fehérneműjét. Odataláltunk a mosodába. Csak egy öregasszony volt ott, aki nem akarta kiadni a csomagot, de mi megmakacsoltuk magunkat. Mr. Harrington dühöngött, mert a szennyeséhez hozzá sem nyúltak. Pontosan úgy kapta vissza, ahogy elküldte. Tegnap estére ígérték, de még ki sem bontották a batyut, amibe Mr. Harrington kötötte. Mondtam neki, hogy hiába, ez Oroszország, mire azt felelte, hogy akkor már inkább a színesbőrűek. Visszafelé is jobbnak láttam, ha a mellékutcákon jövünk. Az egyik kereszteződésnél láttuk, hogy az oldalsó utcában kisebb tömeg gyűlt össze. Valaki beszédet mondott.
– Menjünk, hallgassuk meg – mondtam. Messziről látszott, hogy vitatkoznak. Izgatott a dolog, tudni szerettem volna, miről van szó.
– Gyerünk tovább, Delila – mondta ő. – Ne üssük bele az orrunkat.
– Maga csak menjen vissza a szállodába, és csomagoljon. Én erről nem akarok lemaradni – feleltem.
Futni kezdtem a csődület felé, ő meg utánam. Voltak úgy két- vagy háromszázan, és egy diák szónokolt nekik. Munkások is voltak a tömegben, azok meg visszakiabáltak. Imádom a hajcihőt, úgyhogy előrefurakodtam. Hirtelen lövések dördültek, és mielőtt bárki felocsúdott volna, két páncélautó robogott végig az utcán. A katonák menet közben, vaktában lőttek. Fogalmam sincs, miért. Talán szórakozásból, vagy mert részegek voltak. Futottunk, mint a nyulak, ki merre látott. Igyekeztünk menteni a bőrünket. Mr. Harringtont szem elől vesztettem. Vajon miért nincs még itt? Gondolja, hogy történt vele valami?
Ashenden egy darabig hallgatott.
– Az lesz a legjobb, ha lemegyünk és körülnézünk mondta végül. – Csak tudnám, mi az ördögnek ragaszkodott annyira a fehérneműjéhez.
– Én megértem őt, nagyon is megértem.
– Akkor nagy baj már nem lehet – mondta Ashenden ingerülten. – Menjünk.
Kabátot és kalapot vett, aztán elindultak lefelé. A szálloda furcsamód üresnek tetszett. Kiléptek az utcára. Menet közben csak elvétve találkoztak egy-egy járókelővel. A villamos nem járt, hátborzongató csönd telepedett a hatalmas városra. Az üzletek zárva tartottak. Annál riasztóbb volt, amikor nyaktörő tempóban elrobogott mellettük egy autó. A szembejövők arcán félelem és levertség látszott. Egy főútvonal kereszteződéséhez érve megszaporázták lépteiket. Itt sokan összegyűltek, de csak álldogáltak tétován, mint akik nemigen tudják, mihez kezdjenek. Az út közepén kopott szürke egyenruhás tartalékosok baktattak kisebb csoportokba verődve, szótlanul. Úgy festettek, mint a pásztor nélkül maradt nyáj. Végül ahhoz az utcához értek, amelyikbe Anasztazija Alekszandrovna beszaladt, de most a szemközti irányból érkeztek. Az esztelen lövöldözésben jó néhány ablak kitört. Az utca néptelen volt. Látni lehetett, hol ugrasztották szét a tömeget, mert a menekülők ijedtükben mindenfélét elhajítottak: könyvet, kalapot, retikült, kosarat. Anasztazija Alekszandrovna figyelmeztetésképpen megérintette Ashenden karját. A közelükben egy asszony ült a járdán, kétrét görnyedve, lehorgasztott fejjel. Halott volt. Kicsivel odébb két férfi hevert, az egyik átbukott a másikon. Halottak voltak ők is. A sebesülteknek vélhetőleg sikerült továbbvonszolniuk magukat, vagy a barátaik vitték el őket. Aztán ráakadtak Mr. Harringtonra. A keménykalapja begurult a csatornába. Arccal a földre borulva feküdt, körülötte vértócsa; kopasz feje a kiugró csontokkal különösen fehér volt, elegáns fekete zakója csupa sár. A keze görcsösen markolta a csomagot, benne négy ing, két jégeralsó, egy pizsama és négy gallér. Mr. Harrington ragaszkodott a szennyeséhez.

Barkóczi András fordítása


SZANATÓRIUM

Szanatóriumi tartózkodásának első hat hetében Ashenden ágyban fekvő beteg volt. Nem érintkezett senkivel, csak az orvossal, aki reggel-este vizitelt nála, a nővérekkel, akik ápolták, és a szobalánnyal, aki az ételt hordta neki. Tuberkulózis támadta meg a tüdejét, és mivel éppen akkor bonyodalmas lett volna Svájcba utaznia, a londoni szakorvos egy észak-skóciai szanatóriumba küldte. Végre eljött a türelemmel remélt nap, mikor az orvos közölte, hogy fölkelhet; aznap délután a nővér rásegítette a ruhát, és levitte a fekvőteraszra; párnákat tolt a háta mögé, takarókba bugyolálta, és otthagyta a napon a felhőtlen égbolt alatt. Tél közepe volt. A szanatórium magaslaton állt, innen szép kilátás nyílt a hófödte környékre. A fekvőterasz teljes hosszában nyugágyak sorakoztak, a rajtuk fekvők vagy a szomszédjukkal társalogtak, vagy olvasgattak. Időnként köhögési roham fogott el valakit, a roham végeztével az illető látható aggodalommal vizsgálta meg a zsebkendőjét. A nővér, mielőtt sorsára hagyta volna Ashendent, betanult buzgalommal fordult a szomszédos nyugágyon fekvő férfihoz:
– Hadd mutassam be Mr. Ashendent – mondta, aztán Ashendenhez fordult: – Az úr Mr. McLeod. Ő és Mr. Campbell a legrégibb betegeink.
Ashenden másik oldalán csinos lány feküdt, vörös hajú, ragyogó kék szemű, nem használt szépítőszert, de a szája mégis vörös volt, az orcája kipirult, így még feltűnőbbé vált bőre rendkívüli fehérsége. Szép látvány volt, még ha tudta is az ember, hogy a betegség hozza létre a finom színhatást. A lány szőrmebundát viselt a takarók alatt, a testéből semmi nem látszott, de az arca annyira lesoványodott, hogy valójában nem túlméretezett orrát kissé előreugrónak mutatta. Barátságos tekintetet vetett Ashendenre, de nem szólt semmit, Ashendent pedig feszélyezte a sok idegen, és nem mert kezdeményezni.
– Ma engedték először felkelni, mi? – szólalt meg McLeod.
– Igen.
– Melyik szobába tették?
Ashenden megmondta.
– Kicsi az a szoba. Én minden szobát ismerek a házban. Tizenhét éve vagyok itt. Nekem van a legjobb szobám, de így is dukál. Campbell ki akart túrni, nagyon fáj rá a foga, de nem engedem át neki. Engem illet, hat hónappal korábban jöttem, mint ő.
McLeod fektében valósággal hórihorgasnak tetszett, bőre ráfeszült a csontjaira, és behorpadt az orcáján meg a halántékán, látni lehetett a koponyaformáját; sorvadt arcából, a nagy, csontos orr két oldaláról természetellenesen hatalmas szempár nézett a világba.
– Tizenhét év sok idő – mondta Ashenden, egyéb mondanivaló híján.
– Pedig hamar eltelik. Jól érzem itt magam. Eleinte, az első évben meg a másodikban elutaztam nyáron, de felhagytam vele. Ez az otthonom. Van egy fivérem meg két nővérem, mind családos, jól elvannak nélkülem is. Ha az ember pár év után vissza akar térni innen az egészségesek közé, valahogy képtelen feltalálni magát, tudja. A barátok mind szétszéledtek, az embernek már semmi köze nincs hozzájuk. Mindenki rohan. Sok hűhó semmiért. Lárma, tülekedés. Egy szó, mint száz, jobb itt. Nem is teszem ki többet a lábam, majd visznek, ha eljön az időm.
A szakorvos azzal biztatta Ashendent, hogy ha megfelelő ideig vigyáz magára, fel fog gyógyulni; McLeod felkeltette a kíváncsiságát.
– De mivel foglalja el magát egész nap? – kérdezte tőle.
– Elfoglalni magam? A tébécé egész embert kíván, édes fiam! Lázat kell mérnem, aztán jön a testsúly. Nem kapkodom el a felöltözést. Utána reggeli, elolvasom a lapokat, kimegyek sétálni. Lepihenek. Megebédelek, aztán bridzselek. Újra lepihenek, és megvacsorázom. Még egy kicsit bridzselek, aztán lefekszem. Egész jó itt a könyvtár, minden újdonságot meghozatnak, de nem sok időm marad olvasni. Elbeszélgetek az emberekkel. Mindenféle fajta megfordul itt. Jönnek, elmennek. Néha azért mennek el, mert azt hiszik, meggyógyultak, de nagyon sokan visszajönnek, és néha aztán végleg elmennek. Sok embert láttam már elmenni, és gondolom, sokat látok még, mielőtt magam is elmegyek. A lány Ashenden másik oldalán hirtelen megszólalt:
– El kell mondanom, hogy egy ravatal kevés embert hangol olyan szívbéli jókedvre, mint Mr. McLeodot.
McLeod kuncogott.
– A többiekről nem nyilatkozhatom, de hát csak természetes, nem, ha eszembe jut: mégiscsak jó, hogy őt viszik a Szent Mihály lován, nem engem!
McLeod kapcsolt, hogy Ashenden még nem tudja, ki a csinos lány, ezért bemutatta őket egymásnak.
– Azt hiszem, nem találkozott még Mr. Ashendennel – ő pedig Miss Bishop. Angol lány, de azért derék lány.
– És kegyed mióta van itt? – kérdezte Ashenden.
– Csak két éve. Most telelek itt utoljára. Dr. Lennox azt mondja, pár hónapon belül meggyógyulok, és semmi okom tovább távol lenni az otthontól.
– Csacska beszéd – mondta McLeod. – Hát nem jó itt? Minek ugrálni?
Ekkor egy botra támaszkodó férfi tűnt fel a verandán.
– Nézzék, ott jön Templeton őrnagy. – Miss Bishop kék szeme felragyogott; mosolyogva üdvözölte az érkezőt: – Örülök, hogy újból talpon van.
– Igazán nem volt semmi vész. Egy kis meghűlés. Most már egészen jól vagyok.
Alighogy ezt kimondta, Templeton köhögni kezdett. A botja fölé görnyedt. De a roham után megint derűs mosoly ült az arcára.
– Átkozott köhögés. Nem akar elmúlni. Túl sokat dohányzom, dr. Lennox azt mondja, le kéne szoknom, de hiába beszél, képtelen vagyok.
Templeton magas volt, és kissé színpadiasán jóvágású: sápadt, kreol arc, gyönyörű sötét szempár, takaros fekete bajusz. Asztrahángalléros bundát viselt. Eleganciája talán egy cseppet hivalkodó volt. Miss Bishop bemutatta neki Ashendent. Templeton könnyed udvariassággal váltott néhány barátságos szót Ashendennel, aztán megkérte a lányt, tartson vele a sétáján; a szanatórium mögötti erdőben kell elmennie valahová és vissza, így rendelte az orvos. McLeod nem vette le a szemét a távolodó párról.
– Kíváncsi vagyok, van-e köztük valami – mondta. – Úgy hírlik, Templetontól azelőtt igencsak féltem kellett a lányokat.
– Most nem úgy nézem – mondta Ashenden.
– Az ember sohasem tudhatja. Láttam én itt már egyet-mást. Vég nélkül tudnék mesélni, ha olyan kedvem volna.
– Szemmel láthatóan olyan kedve van, úgyhogy miért nem kezdi?
McLeod elvigyorodott.
– Hát jó, elmondok egy esetet. Három-négy éve volt itt egy asszony, mondhatom, nem akármilyen. A férje minden második hétvégén meglátogatta, majd megveszett érte, repülőn jött Londonból. Dr. Lennox mégis esküdni mert volna rá, hogy a nőnek van itt valakije, de képtelen volt megtudni, ki az illető. Úgyhogy egyik este, amikor mindenki lefeküdt, vékonyan bemázoltatta a padlót a nő ajtaja előtt, és másnap reggel mindenkinek megnézte a papucsát. A fickó, akinek festékes volt a papucsa, már mehetett is. Dr. Lennoxnak nagyon kell adnia az ilyesmire, különben rossz híre lesz az intézetének.
– Templeton mióta van itt?
– Három-négy hónapja. Eddig többnyire ágyban feküdt. Befellegzett neki. Ivy Bishop kötözni való bolond, ha lépre megy. Nagyon valószínű, hogy ő meggyógyul. Annyi embert láttam már, én meg tudom ítélni. Elég ránéznem valakire, és azonnal eldöntőm, felgyógyul-e vagy sem, és ha nem gyógyul fel, elég pontosan meg tudom jósolni, meddig húzza. Ritkán tévedek. Nem adok Templetonnak többet két évnél.
McLeod fürkésző tekintetet vetett Ashendenre, aki mindjárt tudta, mire gondol; próbálta tréfára venni a dolgot, de mégis rossz érzése támadt. McLeod ráhunyorított. Olvasott Ashenden gondolataiban.
– Maga meg fog gyógyulni. Nem is hoztam volna szóba a témát, ha nem volnék majdnem biztos benne. Nem akarom, hogy dr. Lennox kitegye a szűrömet, amiért holtra rémítem a drágalátos betegeit.
Megjelent a nővér, hogy visszakísérje Ashendent lefeküdni. Ashenden alig egy órát töltött odakinn, de elfáradt, és húzta az ágy. Az este folyamán meglátogatta dr. Lennox. A lázlapját nézte.
– Nem vészes – mondta.
Dr. Lennox alacsony, fürge, közvetlen ember volt. Meglehetősen jó orvos, kiváló üzletember és lelkes horgász. Horgászszezonban inkább a beosztottjaira bízta a betegeket; a betegek méltatlankodtak, de szívesen fogyasztották a fiatal lazacot, amivel étrendjüket tarkította. Beszédes természetű volt; megállt Ashenden ágyának végében, és erős skót akcentussal azt kérdezte tőle, beszédbe elegyedett-e valamelyik betegtársával aznap délután. Ashenden elmondta, hogy a nővér összeismertette McLeoddal. Dr. Lennox elnevette magát.
– A legrégebbi élő lakónk. Nálam is többet tud a szanatóriumról meg a betegekről. Fogalmam sincs, hogyan szerzi az értesüléseit, de nem él senki ez alatt a fedél alatt, akinek ne tudna mindent a magánéletéről. A vénkisasszonyok se szimatolnak botrányt ádázabbul. Mesélt magának Campbellről?
– Szóba hozta.
– Gyűlöli Campbellt, Campbell meg őt. Igazán különös, ha belegondolunk, hogy ezek ketten tizenhét éve vannak itt, és kettejüknek együtt van egy ép tüdeje. Látni se bírják egymást. Kénytelen voltam elzárkózni a vádaskodás elől, amivel egymást illetik. Campbell szobája éppen a McLeodé alatt van, és Campbell hegedül. McLeod megőrül tőle. Azt mondja, tizenöt éve hallgatja ugyanazokat a dallamokat, mire Campbell visszavág, hogy McLeod képtelen két dallamot megkülönböztetni egymástól. McLeod azt akarja, tiltsam meg Campbellnek, hogy játsszon, de nem tehetem, mert joga van hozzá, természetesen nem a csendes pihenő alatt. Felajánlottam McLeodnak, hogy másik szobába mehet, de nem hajlandó. Azt mondja, Campbell csak azért hegedül, hogy őt kitúrja, mert az ő szobája a legjobb az egész házban, majd bolond lesz hagyni, hogy a másik megkaparintsa. Ugye milyen különös, hogy két középkorú férfi nem rest pokollá tenni egymás életét? Képtelenek békén hagyni a másikat. Egy asztalnál étkeznek, együtt bridzselnek, de nem múlik el nap összetűzés nélkül. Már megfenyegettem őket néhányszor, hogy szedhetik a sátorfájukat, ha nem viselkednek értelmes ember módjára. Ettől lecsillapodnak egy időre. Nem akarnak elmenni. Olyan régóta vannak már itt, hogy a kutyát sem érdekli, mi történik velük; nem boldogulnának a külvilágban. Pár éve Campbell elutazott azzal, hogy hónapokig elmarad, de egy hét múlva újra itt volt. Azt mondta, nem bírta a zenebonát, és megijesztette, hogy annyian járnak az utcán.
Ashenden különös világba csöppent, mikor állapota javulásával elvegyülhetett betegtársai közt. Egy reggel dr. Lennox engedélyt adott, hogy az étterembe járjon ebédelni. Az étterem alacsony volt és tágas, nagy ablakokkal; az ablakokat mindig sarkig tárták, verőfényes időben betűzött a nap. Ashenden úgy vélte, rengetegen ülnek az asztaloknál; időbe telt, míg szét tudta válogatni a közönséget. Minden korosztály képviselve volt: fiatalok, meglettek, öregek. Egyesek már régóta a szanatóriumban éltek, mint Campbell és McLeod, és halálukig itt szándékoztak maradni. Mások alig néhány hónapja érkeztek. Volt egy Miss Atkin nevű középkorú vénkisasszony, aki már hosszú évek óta eljött minden télen, a nyarat pedig barátoknál, rokonoknál szokta tölteni. Gyakorlatilag meggyógyult, és nem szorult szanatóriumi tartózkodásra, csak megszerette ezt az életet. A szanatóriumban eltöltött hosszú idő kiváltságos helyzetet biztosított neki, tiszteletbeli könyvtáros volt, a főnővér bizalmas barátnője, mindig kapható egy kis pletykálkodásra, de a társaság mindenkivel sürgősen tudatta, hogy a hölgy továbbadja, amit hall. Dr. Lennox szerette tudni, hogy a betegei közt egyetértés és közmegelégedés uralkodik-e, s azt is, nem tervelnek-e botorságot, és betartják-e az utasításait. Nem sok dolog kerülte el Miss Atkin sastekintetét, vizsgálódásának eredményei a főnővér közvetítésével jutottak el dr. Lennoxhoz. Mivel már annyi éve tért mindig vissza, Miss Atkin McLeoddal és Campbell-lel egy asztalnál foglalhatott helyet. Rangja elismeréseképpen egy öreg tábornokot ültettek hozzájuk negyediknek. Az asztal semmiben sem különbözött a többitől, helyzete semmivel sem volt előnyösebb, a legrégebbi lakók jelenléte mégis a legkívánatosabb helynek tüntette fel; nem egy koros hölgy neheztelt keserűen Miss Atkinre, hogy ott ülhet, jóllehet nyáron négy-öt hónapig távol van, miközben ők, akik egész évben kitartanak, más asztallal kénytelenek beérni. McLeod és Campbell után egy idős indiai köztisztviselő következett a legrégebbi lakók sorrendjében; annak idején egy egész tartományt igazgatott, most gutaütéses türelmetlenséggel várta, hogy Campbell vagy McLeod halálával megüresedjen számára a hely a legelső asztalnál. Ashenden megismerkedett Campbell-lel. Magas volt, nagy csontú és kopasz, annyira sovány, hogy az ember nem értette, hogyan állnak össze a tagjai; ha leült egy karosszékbe, szinte törpe-marionetté zsugorodott. Nyers, sértődékeny és zsémbes ember. Ashendenhez ez volt az első kérdése:
– Szereti a zenét?
– Igen.
– Itt a kutyát sem érdekli. Hegedülök. Ha kedve van, jöjjön be egyszer hozzám, játszom magának.
– Nehogy bemenjen – mondta McLeod, aki hallotta a beszélgetést. – Emberkínzás, amit művel.
– Hogy mondhat ilyet? – csattant fel Miss Atkin. – Mr. Campbell olyan szépen játszik.
– Ezen az istenverte helyen nincs egy teremtett lélek, akinek fogalma lenne arról, mit hall – mondta Campbell.
McLeod gúnyosan kuncogva távozott. Miss Atkin enyhíteni próbált a helyzeten.
– Ne törődjön McLeoddal.
– Dehogy törődöm. Majd megkapja a magáét. – Campbell egész délután ugyanazt a dallamot játszotta.
McLeod a padlót döngette, de Campbell tovább játszott. McLeod leüzent a szobalánnyal, hogy fejfájás gyötri, Mr. Campbell volna-e olyan szíves abbahagyni a hegedülést; Campbell visszaüzent, hogy joga van hegedülni, akár tetszik Mr. McLeodnak, akár nem. Mikor másnap találkoztak, emelt hangon váltottak szót.
Ashenden a csinos Miss Bishoppal, Templetonnal és egy Henry Chester nevű londoni könyvelővel került egy asztalhoz. Chester zömök, széles vállú, izmos férfi volt, az ilyenről hinné az ember legkevésbé, hogy tuberkulózis támadhatja meg. Váratlan csapásként sújtotta a betegség. A leghétköznapibb figura volt, harminc és negyven év között, nős, két gyermek apja. Tisztes kertvárosban lakott. Minden reggel beutazott a Citybe, közben elolvasta a reggeli lapot, minden este hazatért a Cityből, közben elolvasta az esti lapot. Szerette a munkáját, eleget keresett, hogy kényelmesen megéljen, minden évben félretett valamennyit, szombat délután és vasárnaponként golfozott, és ha eljött az augusztus, minden évben ugyanarra a fürdőhelyre utaztak a keleti partra három hétre. A gyerekek majd felnőnek és megházasodnak, idővel át fogja adni a fiának az üzletet, és a feleségével visszavonulnak egy kis vidéki házba, ahol elszöszmötöl, míg a halál magas korban el nem ragadja. Ennyit akart az élettől, nem többet, elégedetten éldegélt, mint sok ezer embertársa. Ő volt az átlagpolgár. És akkor megtörtént vele ez a dolog. Meghűlt golfozás közben, a tüdejére ment, nem bírta elhagyni a köhögést. Mindig erős volt és makkegészséges, semmire se tartotta az orvosokat, de felesége rábeszélésére utóbb mégis megvizsgáltatta magát. Megrendítette, porig sújtotta, hogy mindkét tüdeje meg van támadva, és egyetlen esélye az életben maradásra, ha a legsürgősebben szanatóriumba vonul. A szakorvos akkor azt ígérte neki, hogy néhány éven belül visszatérhet a munkájához, de már két év letelt, és dr. Lennox még legalább egy év halasztást javasolt. Megmutatta Chesternek a bacilusokat a köpetében, egy röntgenfelvételen pedig azt, hogy hány aktív folt van még a tüdején. Chester elcsüggedt. Úgy érezte, kegyetlen, igazságtalan tréfát űz vele a sors. Hiszen ha kicsapongó életet él, agyonissza magát, nőzik, tivornyázik az éjszakában! Akkor megérdemelte volna. De hát soha semmi ilyesmit nem csinált! Égbekiáltó méltánytalanság érte. Nem voltak érzelmi tartalékai, nem érdekelték a könyvek, csak az egészségével foglalkozhatott. Monomániás lett. Aggályosán figyelte a tüneteit. El kellett venni a hőmérőjét, mert naponta tizenkétszer mért lázat. A fejébe vette, hogy az orvosok nem veszik eléggé komolyan, és a legkülönfélébb módszerekkel igyekezett riasztónak feltüntetni testhőmérsékletét, hogy figyelmet csikarjon ki; mikor cselszövéseit leleplezték, siránkozó lett és összeférhetetlen. De természettől kedélyes volt és barátságos; ha megfeledkezett magáról, jókedvűen mesélt, nevetett, de egyszerre eszébe jutott, hogy beteg, és a szemét elhomályosította a halálfélelem.
A felesége minden hónap végén feljött hozzá egy-két napra, egy fogadóban szállt meg. Dr. Lennox nem rajongott a hozzátartozók látogatásaiért: felzaklatják, kizökkentik a betegeket. Megható volt látni, hogy Henry Chester milyen mohón várja felesége érkezését, de mikor az asszony ott volt, az előzményekhez képest különös módon nem is örült neki annyira. Mrs. Chester kellemes, vidám kis nő volt, nem szép, de takaros teremtés, éppoly hétköznapi, mint a férje; elég volt ránézni, máris tudni lehetett, hogy jó feleség, jó anya, gondos háziasszony, aki szerényen és kedvesen tesz eleget kötelességének, és a világon senkinek sincs terhére. Tökéletesen kielégítette az egyhangú polgári élet férje oldalán, a kikapcsolódás netovábbjaként néhány mozielőadás, a nagy londoni áruházak évad végi kiárusításának szenzációja; benne fel sem ötlött, hogy ez az élet egyhangú. Tökéletesen megfelelt neki. Ashenden rokonszenvesnek találta az asszonyt. Érdeklődéssel hallgatta fecsegését a gyerekeiről, a kertvárosi házáról, a szomszédairól és jelentéktelen elfoglaltságairól. Egy ízben kinn az úton futottak össze. Chester valamilyen kezelés miatt az épületben maradt, az asszony egyedül volt. Ashenden közös sétát javasolt. Egy darabig mindenféle közömbös témáról beszélgettek. Aztán az asszony hirtelen kikérte Ashenden véleményét a férje állapotáról.
– Úgy látom, szépen javul.
– Annyira aggódom miatta!
– Ne felejtse el, hogy milyen lassú, hosszadalmas dolog ez. Legyen türelmes.
Mentek még egy darabot, Ashenden észrevette, hogy az asszony sír.
– Ne bánkódjon a férje miatt – mondta Ashenden gyöngéden.
– Ó, hiszen maga nem tudja, mit kell elviselnem, valahányszor idejövök. Tudom, nem volna szabad beszélnem róla, de nem bírom tovább. Ugye megbízhatom magában?
– Hát persze.
– Szeretem a férjemet. Szívből szeretem. A világon mindent megtennék érte. Soha nem veszekedtünk, még csak nem is vitatkoztunk. Lassan meggyűlöl, és a szívem szakad meg emiatt.
– Nem hiszek a fülemnek. Amikor nincs itt, csak magáról beszél. A legnagyobb szeretettel. Szívből szereti magát.
– De csak amikor nem vagyok itt. Amikor itt vagyok, láthatóan jó erőben és egészségben, akkor nem bír uralkodni magán. Szörnyen neheztel, amiért ő beteg, én pedig jól vagyok. Fél, hogy meg fog halni, és gyűlöl, mert én tovább élek. Állandóan résen kell lennem, már nem tudom, mit mondjak neki, ha csak a gyerekeket hozom szóba vagy a jövőnket, már felbőszül, és keserű, bántó szavakat vág a fejemhez. Az is módfelett felingerli, ha arról beszélek, hogy valamit el kellett végezni a házban, vagy hogy el kellett bocsátanom egy cselédet. Vádol, hogy úgy tekintek rá, mintha már nem számítana. Azelőtt olyan jól megértettük egymást, és most ellenségek lettünk, fal emelkedett közénk. Tudom, nem szabad őt kárhoztatnom. Tudom, hogy a betegsége mindennek az oka, ő egy drága ember, maga a jóság, és hogy rendes körülmények között nincsen nála jobb társ, de most már reszketek, ha eljövök hozzá, és megkönnyebbülök, mikor elmegyek. Nagyon sajnálná, ha megkapnám a tébécét, de tudom, hogy a lelke mélyén elégtételnek tekintené. Nekem is, a sorsnak is megbocsátana, ha azt hihetne, hogy én is elpusztulok. Néha azzal gyötör, hogy elmondja, mit csinálok majd, ha ő meghalt, és mikor kikelek magamból és rákiáltok, hagyja végre abba, rendreutasít: miért sajnálom tőle ezt az apró kedvtelést, mikor olyan kevés van hátra neki, én pedig még évekig úgy szórakozhatom, ahogy tetszik. Iszonyú elgondolni, hogy a szerelem, amit annyi éven át éreztünk egymás iránt, ilyen csúnyán, ilyen nyomorultul múlik el.
Mrs. Chester leült egy út menti kőre, és nem vetett gátat tovább a szenvedélyes zokogásnak. Ashenden szánalommal tekintett rá, de nem tudta mivel vigasztalni. Voltaképpen nem lepte meg, amit az asszony elmondott.
– Adna egy cigarettát? – kérdezte végül a nő. – Nem sírhatom a szemem duzzadtra és vörösre, mert Henry rájön, hogy sírtam, és azt hiszi, valami rossz hírt hallottam felőle. Olyan szörnyű a halál? Mindenki ennyire fél a haláltól?
– Nem tudom – mondta Ashenden.
– Az anyám, mikor haldoklott, egyáltalán nem esett kétségbe. Tudta, hogy ütött az órája, de inkább tréfálkozott rajta. Persze ő öreg volt.
Mrs. Chester összeszedte magát, és újból felkerekedtek. Csöndben mentek egy darabig.
– Ugye nem gondol rosszat Henryről amiatt, amit most hallott tőlem? – szólalt meg a nő.
– Dehogy gondolok.
– Mindig is jó férj és jó apa volt. Soha nem ismertem nála jobb embert. Nem hiszem, hogy akár egyetlen gonosz, igazságtalan gondolat megjárta volna az eszét, míg beteg nem lett.
Ashenden eltűnődött a beszélgetésen. Gyakran mondták róla, hogy nincs nagy véleménnyel az emberi természetről. Éspedig azért mondták, mert nem mindig a szokványos módon ítélte meg embertársait. Néha egy mosollyal, egy könnyel, egy vállrándítással intézett el olyasmit, ami másokat megdöbbentett. Igaz, hogy meglepő, ha egy ilyen derék, mindennapi figura ilyen keserű, méltatlan gondolatokat táplál, de ki tudhatja előre, milyen mélységekbe hullhat, milyen magasságokba emelkedhet egy ember? Az eszmények kisszerűségében rejlik a hiba. Henry Chester átlagos életre született, arra, hogy az élet belátható viszontagságait elviselje, a váratlan sorscsapással azonban nem tudott megbirkózni. Olyan volt, mint egy tégla, amit millió másikkal egy hatalmas gyár falába szántak, a véletlen azonban hibásnak alkotta, s ezért nem felelhetett meg a feladatának. Ha tudatos lény volna, ez a tégla is így kiálthatna: Mit követtem el, hogy nem tölthetem be szerény rendeltetésem, s kivesznek a többi tégla közül, hogy a szemétre hajítsanak? Nem Henry Chester hibája, hogy idegenek számára azok a fogalmak, amelyek képessé tehetnék balsorsa higgadt elviselésére. Nem mindenki talál vigaszt a művészetben vagy a filozófiában. Napjaink tragédiája, hogy az ilyen egyszerű lelkek elvesztették hitüket Istenben, aki reményt adott; és a feltámadásban, amely a földön elérhetetlen boldogsággal kecsegtette őket a túlvilágon; e hit helyett pedig nem találtak másikat.
Van, aki szerint a szenvedés nemesít. Tévedés. Általában kicsinyessé, siránkozóvá, önzővé teszi az embereket; de itt a szanatóriumban ez nemigen fordul elő. A tuberkulózis egyes szakaszaiban a hőemelkedés inkább felhangolja a kedélyt, mintsem mélabút hozna, a beteg élénk, és reménykedve, jókedvűen tekint a jövőbe; a halál ennek ellenére állandóan kísérti tudat alatt. Vidám operettet át- meg átszövő kaján vezérmotívum. A derűs, dallamos áriákból, a táncokból itt-ott különös, baljós akkord cseng ki, s fenyegetően rezeg végig az idegeken; a hétköznapok kicsinyes ügyei, a csip-csup féltékenykedések, jelentéktelen szempontok semmivé válnak, rettenet és szánalom bénítja meg egy pillanatra a szívet, s a halál iszonyata úgy nyomaszt, mint a csönd, amely vihar előtt a trópusi őserdők fölött lebeg. Ashenden már eltöltött némi időt a szanatóriumban, mikor egy húszéves fiú érkezett a betegek közé. A tengerészetnél szolgált, zászlós volt egy tengeralattjárón, és a regényekben emlegetett gyors lefolyású tüdővész támadta meg. Magas, jóképű fiatalember volt, göndör, barna hajú, kék szemű, a mosolya nagyon kedves. Ashenden talán kétszer-háromszor látta a fekvőteraszon napozni, oda is ment hozzá, és elbeszélgetett vele. Derűs gyerek volt. Zenés darabokról, filmsztárokról beszélt, az újságban a futball- és bokszmeccseket kísérte figyelemmel. Aztán ágyba fektették, és Ashenden nem látta többet. Üzentek a hozzátartozóknak; a fiú két hónapon belül halott volt. Nem tiltakozott sorsa ellen. Abból, ami történt vele, nem értett többet, mint az állat. A szanatóriumban egy-két napig ugyanaz a rossz közérzet uralkodott, mint a börtönökben, ha egy rabot felakasztottak; aztán mintegy közmegegyezés alapján, az önfenntartás ösztönének engedelmeskedve mindenki megfeledkezett a fiúról; folytatódott az élet a napi háromszori étkezéssel, a minigolfpályával, a gondosan szabályozott testgyakorlással, az előírt pihenőkkel, a veszekedéssel, irigykedéssel, a rosszindulatú pletykálkodással, a kicsinyes cselszövésekkel. Campbell McLeod bosszantására újra játszotta kedvenc műsorszámát és az “Annie Laurie”-t. McLeod újra nagyzolt bridzstudásával, és újra ízekre szedte a többiek egészségi állapotát és erkölcseit. Miss Atkin újra intrikált. Henry Chester újra méltatlankodott, hogy az orvosok közönyösek, újra kikelt a sors ellen, amiért mintaszerű magatartása ellenére ilyen csúnyán elbánt vele. Ashenden újra olvasott, és derűs megértéssel figyelte az emberi nem hóbortjait.
Összebarátkozott Templeton őrnaggyal. Templeton őrnagy már negyven fölött járt valamivel. A gránátos gárdaezredben szolgált, de mikor véget ért a háború, kilépett. Anyagi helyzete lehetővé tette, hogy ezután csak a kedvteléseinek éljen. A lóversenyidényben lóversenyezett, a vadászidényben vadászott. A vadászidény végeztével Monte-Carlóba utazott. Mesélt Ashendennek a hatalmas összegekről, amelyeket baccarat-n nyert és veszített. Szerette a nőket, és elbeszélése szerint a nők is szerették őt. Szeretett jókat enni-inni. Keresztnévről ismerte a jobb londoni éttermek főpincéreit. Vagy fél tucat klubnak volt tagja. Évekig élte ezt a hiábavaló, önző, hitvány életet, ami a jövőben talán senkinek nem jut már osztályrészül, nem emésztette magát miatta, és élvezte. Ashenden egyszer megkérdezte tőle, hogy mit csinálna, ha újraélhetné az életét. Templeton azt válaszolta, hogy hajszálra ugyanazt, amit csinált. Jól beszélt, derűsen és kellemes iróniával, súlytalanul, könnyedén és öntudatosan megmaradt a dolgok felszínén, ahol kiismerte magát. Mindig volt egy kedves szava a szanatórium csúf vénkisasszonyaihoz, egy tréfás megjegyzése a rosszkedvű öreguraknak, a jó modor természetes jóindulattal párosult benne. Éppen olyan bennfentes volt az olyan emberek sekélyes világában, akik nem tudnak mit kezdeni a gazdagságukkal, mint Mayfairben. Az a fajta férfi, aki mindig hajlandó fogadást kötni, barátot kisegíteni, és tíz fontot adni a szélhámosnak. Ha nem használt is sokat a világnak, ártani se sokat ártott. Nem vitte semmire. De kellemesebb társaság volt sok nála kiválóbb és tiszteletreméltóbb jellemnél. Nagyon beteg volt. Tudta, hogy meg fog halni. Ezt ugyanolyan derűs hanyagsággal vette tudomásul, mint minden egyebet. Istenigazából kiszórakozta magát, nem bánt meg semmit, rohadt dolog kifogni a tébécét, de a pokolba is, senki sem él örökké, ha utánagondol, éppenséggel a háborúban is otthagyhatta volna a fogát, tereplovagláson is kitörhette volna a nyakát. Egész életében elve volt, hogy ha rossz lóra tett az ember, fizessen, aztán felejtse el az egészet. Ő igazán nem panaszkodhat a futamára, nyugodtan vonul le a pályáról. Jó mulatság volt, tartott, ameddig tartott, minden estélynek vége szakad egyszer, és mit számít másnap, hogy az ember kitartott-e hajnalig, vagy a legforróbb pillanatokban távozott?
A szanatóriumban minden bizonnyal ő vallotta magáénak a legkevésbé érdemes erkölcsi alapállást, de ő volt az egyetlen, aki valódi közönnyel nézett a megváltoztathatatlan elébe. Fittyet hányt a halálnak, tetszés szerint lehetett helyteleníteni a léhaságát vagy csodálni az egykedvűségét.
Nem gondolta volna, hogy a szanatóriumban mélyebb szerelembe bonyolódik, mint életében bármikor. Sok szerelme volt, de mind könnyű; beérte a táncosnők fizetett előzékenységével, estélyeken felszedett könnyűvérű nőkkel folytatott futó viszonyokkal. Óvakodott minden kapcsolattól, ami a szabadságát veszélyeztette volna. Életelve volt, hogy minél jobban mulasson, a nemiség vonatkozásában a változatosság csak kényelemmel járt a számára, hátránnyal nem. De igazán szerette a nőket. Koros nőkkel sem tudott szót váltani anélkül, hogy egy gyöngéd tekintetre, egy lágy hangsúlyra ne méltatta volna őket. Mindenre kész volt, hogy a nők kedvére tegyen. A nők érezték is ezt az érdeklődést, hízelgett nekik, és igen helytelenül azt szűrték le belőle, hogy ebben a férfiban megbízhatnak, ez a férfi nem hagyja őket cserben. Ashenden igen találónak vélte Templeton egyik megjegyzését:
– Akármelyik férfi megszerezheti magának akármelyik nőt, ha elég kitartóan ostromolja, de ha egyszer megkapta, csak az a férfi tud megszabadulni tőle úgy, hogy nem alázza meg, akinek a nők jelentik az életet.
Templeton egyszerűen a szokás hatalmának engedett, mikor közeledni kezdett Ivy Bishophoz. Ivy Bishop volt a legfiatalabb, legcsinosabb nő a szanatóriumban. Ashenden fiatalabbnak nézte a valódi koránál, már huszonkilenc éves volt, de az elmúlt nyolc évben Svájcban, Angliában és Skóciában vándorolt szanatóriumról szanatóriumra, és a betegek életformája megóvta fiatalos külsejét, húszévesnek nézhette az ember. Ivy Bishop minden élettapasztalatát ilyen intézményekben szerezte, feltűnő, bizarr ártatlanságával megfért a végtelen kifinomultság. Megért már néhány szerelmi ügyet. Számos nemzet fia vallott neki szerelmet, kitüntető figyelmüket higgadt humorral fogadta, de igen szilárdnak mutatkozott, ha túl messzire merészkedtek volna. Virágszerű törékenységéből aligha lehetett jellemerejére következtetni, de ha tisztázni kellett a helyzetet, egyszerű, hűvös, határozott szavakkal értette meg magát. Készségesen bocsátkozott flörtbe George Templetonnal. Értett ehhez a játékhoz, mindig kedves volt a férfihoz, de évődő könnyedségéből kitetszett, hogy tudja, hányadán állnak egymással, és esze ágában sincs mélyebben belebonyolódni a dologba Templetonnal. Templeton, éppúgy, mint Ashenden, már este hatkor visszavonult, és a szobájában vacsorázott; Ivyval csak napközben találkoztak. Rövid sétákat tettek együtt, egyébként ritkán maradtak kettesben. Ivy, Templeton, Henry Chester és Ashenden általánosságokról váltott szót az ebéd felett, de Templeton nyilvánvalóan nem a két férfit akarta elsősorban elszórakoztatni. Ashenden úgy látta, hogy Templeton már nem puszta időtöltésből flörtöl Ivy Bishoppal, mélyebb, őszintébb érzelem fűti iránta; azt azonban nem tudta megítélni, hogy a lány észrevette-e, és hatással van-e rá. Ha Templeton bizalmasabb megjegyzésre ragadtatta magát annál, amit a helyzet megengedett, Ivy gúnyosan vágott vissza, és mindenkit megnevettetett. Templeton nevetése bánatosan csengett. Szerette volna, ha Ivy többnek tekinti holmi aranyifjúnál. Minél jobban megismerte Ashenden Ivy Bishopot, annál jobban tetszett neki. A lány beteges szépsége, gyönyörű, áttetsző bőre, keskeny arcából virító csodálatosan kék szeme láttán elszorult az ember szíve, és megrendítőnek érezhette a lány helyzetét is, hiszen sok szanatóriumi sorstársához hasonlóan ő is egyedül állt a világban. Az anyja élénk társasági életet élt, nővérei férjhez mentek, és csak felületesen kísérték figyelemmel a sorsát, írtak neki, néhanapján meglátogatták, de nem sok közük volt már egymáshoz. Ivy minden keserűség nélkül fogadta el ezt a tényt. Mindenkihez kedves volt, együttérzően hallgatott végig bárkit, aki kiöntötte neki a szívét. Egyre azon volt, hogy Henry Chesternek kedvében járjon, és felvidítsa.
– Mr. Chester – mondta neki egy nap ebédnél –, itt a hó vége, holnap megjön a felesége. Végre egy kis öröm.
– Ebben a hónapban nem jön – mondta Chester halkan, és a tányérjára meredt.
– Ó, de sajnálom! Miért nem jön? Remélem, nincs semmi baj a gyerekekkel.
– Dr. Lennox szerint jobb nekem, ha nem látogat meg.
Csönd lett. Ivy gondterhelten nézett Chesterre.
– Ez aztán a balszerencse, édes öregem – mondta Templeton barátian. – Miért nem küldte el dr. Lennoxot a csudába?
– Ő a szakember – mondta Chester.
Ivy újra rápillantott, és másra terelte a szót.
Visszatekintve Ashenden előtt világossá vált, hogy Ivy nyomban megsejtette, mi az igazság. Másnap ugyanis úgy adódott, hogy Ashenden Chesterrel ment el sétálni.
– Végtelenül sajnálom, hogy nem jön el a felesége – mondta neki. – Nagyon fog hiányozni magának.
– Nagyon.
Chester Ashendenre sandított. Ashenden úgy érezte, Chesterből kikívánkozik valami, csak nem bírja elszánni magát a nyílt beszédre. Mérgesen vonta meg a vállát.
– Rajtam múlt, hogy nem jön el. Megkértem Lennoxot, írja meg neki, hogy ne jöjjön. Nem bírom tovább. Egész hónapban várom, hogy végre eljöjjön, aztán amikor itt van, gyűlölöm. Képtelen vagyok belenyugodni ebbe az ocsmány betegségbe. Ő meg egészséges, jó erőben van, csupa energia. Megőrjít, mikor látom a szemén, hogy kínlódik. Mit számít neki ez az egész? Ki törődik a beteg emberrel? Mindenki úgy csinál, mintha rettenetesen a szívére venné a sorsodat, de örülnek, hogy téged kapott el a baj, nem őket. Gazember vagyok, ugye?
Ashenden maga előtt látta Mrs. Chestert, ahogy az út menti kőre rogyva zokog.
– Nem fél, hogy nagyon boldogtalan lesz a felesége, ha nem jöhet?
– Ilyen az élet. Elég nekem a magam baja, nem érek rá az övét is pátyolgatni.
Ashenden nem tudta, mit mondjon; szótlanul folytatták a sétát. Chester egyszer csak ingerülten kitört:
– Maga azért lehet olyan nagyvonalú és önzetlen, mert életben marad! Én meg fogok halni, és nem akarok meghalni, a keserves úristenit! Miért éppen nekem kell meghalni?! Hol itt az igazság?!


Telt-múlt az idő. Szanatóriumról lévén szó, ahol nem sok tápot talál az elme, hamar körbejárt az értesülés, hogy George Templeton beleszeretett Ivy Bishopba. A lány érzelmein már nehezebb volt kiigazodni. Nyilvánvalóan élvezte a férfi társaságát, de nem kereste, sőt, mintha gondosan kerülte volna, hogy kettesben maradjanak. Egy-egy középkorú hölgy megkísérelte, hogy leleplező vallomást csikarjon ki tőle, de Ivy természetessége kisiklatta a próbálkozásokat. A célzások leperegtek róla, a neki szegzett kérdéseket hitetlenkedő nevetéssel fogadta. Sikeresen felingerelte a társaságot.
– Nem lehet olyan ostoba, hogy ne vegye észre, megőrül érte az az ember.
– Hogy mer így játszani más érzelmeivel!
– Szerintem ő sem kevésbé szerelmes Templetonnál.
– Dr. Lennoxnak értesíteni kellene az anyját. McLeod mindenkinél dühösebben füstölgött:
– Igazán nevetséges. Mi sülhet ki ebből? A férfit szétmarták a bacilusok, a nő sincs sokkal jobb bőrben.
Campbell viszont kaján volt és otromba.
– Felőlem hancúrozzák ki magukat, amíg tehetik. Megy itt a játék a javából; bár napvilágra kerülne. Én nem kárhoztatom őket.
– Fajankó – mondta McLeod.
– Ugyan, hagyja már. Egy ilyen Templeton-féle nem ül le koca játékosokkal bridzselni, hacsak nincs valami hátsó gondolata. No és a hölgyet sem a gólya költötte.
Ashenden, aki a legtöbbet volt együtt velük, jobban ismerte őket mindenki másnál. Templeton végre a bizalmába fogadta: neki is nevetnie kellett a saját helyzetén.
– Kifacsart dolog az én koromban beleszeretni egy tisztességes lányba. Ezt vártam volna magamtól a legkevésbé. De mit tagadjam, fülig szerelmes vagyok; ha egészséges volnék, már holnap megkérném a kezét. Nem hittem volna, hogy van a világon ennyire helyes lány. Mindig is meggyőződésem volt, hogy az ilyen lányok, márminthogy a tisztességesek, olyan unalmasak, mint a halál. De ő nem unalmas, esze is van és jellemes is. És milyen szép! Micsoda bőre van, uramisten! Micsoda haja! Pedig nem is ilyesmivel vette el az eszem. Tudja, mivel ejtett rabul? Ép ésszel felfoghatatlan, hogy ez megtörténhet egy vén szatírral. A tisztessége fogott meg. Mindjárt felkacagok, mint egy hiéna! A tisztességre vágytam legkevésbé, ha nőkről volt szó, és most tessék, megigézett; ő jó, és én féregnek érzem magam mellette. Meglepi a dolog, igaz-e?
– A legkevésbé sem – mondta Ashenden. – Nem maga az első szoknyavadász, akit meghódít az ártatlanság. Az öregedő férfi szentimentalizmusa.
– Undok fráter – nevetett Templeton.
– És ő mit szól mindehhez?
– Az istenért, csak nem képzeli, hogy tud róla? Nem mondtam neki semmit, amit ne mertem volna mások előtt is. Lehet, hogy fél év múlva már halott vagyok, és egyébként is, mit nyújthat a magamfajta egy ilyen lánynak?
Ashenden időközben szinte biztosan merte volna állítani, hogy a lány ugyanúgy érez Templeton iránt, mint az őiránta. Észrevette arcán a pírt, valahányszor Templeton belépett az étterembe, gyöngéd tekintetét, amely néha megpihent a férfin, ha az nem nézett oda. Valami különös édesség vegyült a mosolyába, ha a férfi a régi élményeit mesélte neki. Ashendennek az volt a benyomása, hogy a lány úgy sütkérezik ennek a szerelemnek a melegénél, mint a fekvőterasz közönsége szemközt a hóval, a tűző napon. Könnyen lehet, hogy Ivy beéri ennyivel; semmiképpen sem Ashenden feladata, hogy Templeton tudomására hozzon olyasmit, amit a lány esetleg nem akar felfedni.
Váratlan esemény zavarta meg a napok egyhangú folyását. McLeod és Campbell ugyan nem tudtak kijönni egymással, de együtt bridzseltek, mert Templeton megérkezéséig ők voltak a legjobb játékosok a szanatóriumban. Szüntelenül civódtak, végtelen elemzésekbe bocsátkoztak, annyi év után tökéletesen ismerték már egymás játékstílusát, és ádáz versengés folyt közöttük. Templeton sosem ült le velük játszani; kiváló játékos volt, de inkább Ivy Bishopot választotta partneréül, aki McLeod és Campbell kivételesen egyöntetű véleménye szerint csak tönkretette volna a partit. Ivy, ha elvétett valamit és veszített, nevetve intézte el annyival, hogy csak egy hajszálon múlt. Egy délután azonban, mikor Ivy a fejfájása miatt a szobájában maradt, Templeton mégis engedett Campbell és McLeod invitálásának. Ashendent vették be negyediknek. Március vége felé járt, de már több napja vastagon állt a hó; nyitott verandán ültek le játszani a téli hidegben, bundában, sapkában, kesztyűben. Templeton, a szerencse játékos, nagy tétek híján nem vette komolyan a viadalt, és túl merészen licitált, de annyival különb volt a másik három játékosnál, hogy többnyire teljesítette a bemondását, vagy nagyon kevéssel maradt csak el tőle. Nagy kontrázás és rekontrázás kezdődött, elszaporodtak a lapok, úgyhogy sok kis szlemmet licitáltak; izgalmas küzdelem folyt. McLeod és Campbell szavakkal is ostorozta egymást. Közben fél hat lett; elkezdték az utolsó játszmát, hiszen hatkor megszólal a kolomp, és kinek-kinek vissza kell vonulnia. Kemény parti volt, bukásokkal mindkét oldalon, McLeod és Campbell ellenfelek voltak, mindenáron meg akarták hiúsítani, hogy a másik nyerjen. Tíz perccel hat előtt eljött a mans ideje, az utolsó leosztás. Templeton McLeod párja volt, Ashenden Campbellé. A licitálás McLeod két treffjével kezdődött; Ashenden nem szólt semmit; Templeton láthatóan jól állt, úgyhogy McLeod nagy szlemmet licitált. Campbell kontrázott, McLeod rekontrázott. A többiek, akik már befejezték a játékot, ennek hallatára odagyűltek; a leosztások néma csendben követték egymást a kisebbfajta csődület szeme láttára. McLeod elfehéredett az izgatottságtól, verítékcsöppek gyöngyöztek a homlokán. Reszketett a keze. Campbell komor volt. McLeodnak két impassz is kellett, és mind a kettő sikerült. Még egy beszorítás volt hátra, és a tizenharmadik ütéssel megnyerte a partit. A közönség tapsban tört ki. McLeodnak a fejébe szállt a dicsőség; felpattant. Az öklét rázta Campbellre.
– Ezt csinálja utánam az átkozott hegedűjén! – ordította. – Nagy szlemm, kontra és rekontra. Erre vágytam egész életemben, és most sikerült! Az istenit! Az istenit!
Elszorult a torka. Előretántorodott, és átesett az asztalon. Szájából patakzott a vér. Hívatták az orvost. Jött a személyzet. McLeod meghalt.
Két nap múlva eltemették, kora hajnalban, hogy a betegeket ne dúlja fel a koporsó látványa. Egyetlen gyászruhás rokon jött el Glasgow-ból. McLeodot senki sem szerette. Senkinek sem hiányzott. Hét végére mintha már meg is feledkezett volna róla mindenki. Az indiai tisztviselő elfoglalta helyét a legelső asztalnál, Campbell beköltözött a rég áhított szobába
– Végre nyugtunk lesz – mondta dr. Lennox Ashendennek. – Végiggondolni is szörnyű, hogy évek hosszú során át kellett eltűrnöm ennek a két embernek a civakodásait meg vádaskodásait... Higgye el, nem mindennapi türelem kell egy ilyen szanatórium vezetéséhez. És ráadásul, miután úgy megkeserítette az életemet, azzal tesz pontot a dolog végére, hogy holtra rémit mindenkit!
– Ijesztő volt, valóban – mondta Ashenden.
– Semmirekellő alak volt, és néhány nő mégis bánkódott az eseten. Miss Bishop, szegényke, kisírta a szemét.
– Bizonyára ő volt az egyetlen, aki McLeodot siratta és nem saját magát.
Hamarosan kiderült azonban, hogy egyvalaki mégsem felejtette el McLeodot. Campbell úgy ténfergett, mint valami kivert kutya. Nem akart bridzselni. Szavát se lehetett venni. Nem volt kétséges, hogy McLeod után búslakodik. Néhány napig bezárkózott a szobájába, ott is étkezett, aztán bement dr. Lennoxhoz, és közölte vele, hogy a régi szobáját jobban szerette, és vissza akar költözni. Dr. Lennox tőle szokatlan módon feldühödött, és megmondta Campbellnek, hogy ha már annyi éven át rágta a fülét azért a szobáért, maradjon is ott, és ha nem tetszik, takarodjon a szanatóriumból. Campbell visszament a szobájába, és komoran gubbasztott.
– Miért nem hegedül? – kérdezte tőle egy idő elteltével a főnővér. – Két hete nem hallottam.
– Nem is játszottam.
– Miért?
– Már nem szerez örömet. Azért volt jó játszani, mert McLeod kitért a hitéből. Most már nem érdekel senkit, hogy játszom-e vagy sem. Nem játszom többé.
Ashenden nem is hallotta hegedülni az alatt az idő alatt, amit még a szanatóriumban töltött. Különös volt, hogy McLeod halálával az élet már nem tartogat semmit Campbellnek. Nem volt kivel veszekedni, nem volt kit felbosszantani, Campbellt elhagyta az éltető erő, nyilvánvaló volt, hogy hamarosan követi ellenségét a sírba.
McLeod halála Templetonra gyakorolt még hatást, s ez hamarosan váratlan fejleményeket vont maga után. Hűvös tárgyilagosságát fenntartva Templeton meg is beszélte a dolgot Ashendennel.
– A megdicsőülés pillanatában bevégezni, ezt már nevezem. Nem is értem, miért kell ezen kiborulni. Hosszú éveket töltött el itt, nem?
– Tizennyolcat, ha jól tudom.
– Kérdés, hogy érdemes-e ilyen sokáig húzni. Vajon nem jobb-e, ha az ember kitombolja magát, és vállalja a következményeket?
– Attól függ, hogy mennyire ragaszkodik az életéhez.
– Hát élet ez?
Ashenden nem tudott válaszolni. Számíthatott rá, hogy pár hónapon belül meggyógyul, de első pillantásra egyértelmű volt, hogy Templeton nem épül fel soha. Az arcát megjelölte a halál.
– Tudja, mit követtem el? – kérdezte Templeton. – Megkértem Ivyt, hogy legyen a feleségem.
Ashenden megdöbbent.
– Mit mondott erre?
– Azt mondta az édes, hogy életében nem hallott még képtelenebb ötletet, és megőrültem, hogy egyáltalán gondolni merek ilyesmire.
– Lássa be, hogy igaza van.
– Úgy bizony. De feleségül jön hozzám.
– Ez őrültség.
– Én is azt hiszem, mindenesetre megkeressük Lennoxot, és kikérjük a véleményét.
Megtört a tél ereje; a hegyeket még belepte a hó, de a völgyekben már elolvadt; az alacsonyabb fekvésű lankákon kirügyeztek a nyírfák, és bontani kezdték a zsenge leveleket. Tavaszi elragadtatás járta át a levegőt. Melegen sütött a nap. Mindenki megélénkült, volt, aki boldognak érezte magát. Azok a régi lakók, akik csak a telet töltötték a szanatóriumban, már készülődtek délre. Templeton és Ivy együtt mentek el dr. Lennoxhoz. Előadták, mit forgatnak a fejükben. Az orvos megvizsgálta őket; röntgen, különféle vizsgálatok; kitűzött egy napot, amikor az eredmények figyelembevételével megbeszélik majd a házassági tervet. Ashenden éppen az előtt találkozott velük, hogy vissza készültek menni az orvoshoz. Gondterheltek voltak, de igyekeztek tréfára venni a dolgot. Dr. Lennox megmutatta nekik, mit talált a vizsgálatok során, és felvilágosította őket egészségi állapotukról.
– Mindez nagyon érdekes – mondta Templeton –, de mi azt szeretnénk tudni, hogy összeházasodhatunk-e.
– Meggondolatlanság volna.
– Ezzel tisztában vagyunk, de voltaképpen mit kell annyira meggondolni?
– Bűn volna, ha gyerekük születne.
– Nem is szeretnénk gyereket – mondta Ivy.
– Akkor hát hadd foglaljam össze röviden, hogy mi a helyzet. Maguknak kell dönteni.
Templeton röpke mosolyt küldött Ivynak, és megfogta a kezét. A doktor folytatta a mondókáját:
– Alig hiszem, hogy Miss Bishopnak valaha is elég ereje lesz a hétköznapi élethez, de ha továbbra is úgy él, mint az elmúlt nyolc év alatt...
– Szanatóriumban?
– Igen. Ha továbbra is így él, semmitől sem kell tartania, megérheti a józan ember számára kívánatos életkort, akár magas kort is. A betegség lappang. Ha férjhez megy, ha megpróbál úgy élni, mint mindenki más, könnyen lehet, hogy fellobbannak a fertőző gócok, és ez beláthatatlan következményekkel járhat. Templeton, a maga helyzete még egyszerűbb. Maga is látta a röntgenfelvételeit. A tébécé kikezdte a tüdejét. Ha megnősül, nem él tovább fél évnél.
– És ha nem nősülök meg, meddig élhetek? Az orvos habozott.
– Ne féljen. Megmondhatja nekem az igazat.
– Két-három évig.
– Köszönjük, most már minden világos.
Kéz a kézben távoztak, ahogy jöttek; Ivy halkan sírt. Senki sem tudta, mit beszéltek ezután, de az ebédhez már ragyogó arccal érkeztek. Megmondták Ashendennek és Chesternek, hogy összeházasodnak, amint megszerezték a diszpenzációt. Ivy odafordult Chesterhez.
– Annyira örülnék, ha a felesége eljönne az esküvőmre. Mit gondol, megtenné?
– Csak nem itt házasodnak össze?
– De igen. A rokonság úgyis ellenezné mindkét oldalról, inkább kész tények elé állítjuk őket. Majd dr. Lennoxot kérjük meg, hogy kísérjen az oltárhoz.
Ivy szelíden nézett Chesterre, várta, hogy nyilatkozzon, hiszen a férfi nem adott választ. Ashenden és Templeton is rászegezték a tekintetüket. Chester hangja kissé reszketett, mikor megszólalt:
– Nagyon kedves, hogy hívja. Megírom neki.
Mikor az újság elterjedt a betegek közt, mindenki gratulált, de a pár távollétében összesúgtak az emberek, hogy nagy oktalanság készül. Hanem amikor kiderült – márpedig a szanatóriumban nagyon hamar kiderül minden –, hogy dr. Lennox közölte Templetonnal, ha megnősül, fél év múlva halott, elnémította őket a tisztelet. Senki sem volt annyira eltompult, hogy ne hatotta volna meg ez a szerelem, amiért két ember kész az életét áldozni. A szívélyesség és a jóindulat szelleme lengte be a szanatóriumot: akik haragban voltak, újra szóba álltak egymással; volt, aki rövid időre megfeledkezett a bajáról. Mindenki osztozott a boldog pár örömében. Nemcsak a tavasz hozott új reményt ezekbe a beteg szívekbe: a nagy érzés, ami hatalmába kerítette a férfit és a lányt, beragyogta a környezetüket is. Ivy halkan virult, előnyére vált az izgatottság, még fiatalabbnak, még szebbnek tetszett. Templeton maga fölött lebegett. Nevetett és tréfálkozott, mint akinek a világon semmi gondja nincsen. Az ember azt hihette, hogy hosszú évekre szóló zavartalan boldogság várományosa. De egy napon bizalmasan közölt valamit Ashendennel.
– Tudja, nem rossz hely ez – mondta. – Ivy megígérte nekem, hogy ha beadom a kulcsot, visszajön ide. Ismer mindenkit, nem lesz annyira magányos.
– Nem kell mindig mérget venni az orvosok véleményére – mondta Ashenden. – Ha ésszerűen él, szerintem sok ideje lehet még.
– Csak három hónapot kérek. Három hónap már mindent megér.
Mrs. Chester két nappal az esküvő előtt érkezett meg. Hónapok óta nem látta a férjét, félszegen viselkedtek egymással. Sejteni lehetett, milyen feszült és kényszeredett az együttlétük, ha kettesben maradnak. De Chester mindent megtett, hogy úrrá legyen a búskomorságon, ami most már mindig kísértette, s az étkezéseknél megint olyan derűs, barátságos embernek mutatkozott, amilyen valaha, a betegsége előtt lehetett. Az esküvő előestéjén közös vacsorát rendeztek, Templeton is, Ashenden is fennmaradt, pezsgőt bontottak, és este tízig tréfálkoztak, nevettek, élvezték egymás társaságát. Az esküvő reggel zajlott le a helyi templomban. Ashenden volt a vőfély. A szanatóriumból mindenki ott volt, aki csak talpra tudott állni. Az új házasok rögtön ebéd után autóba ültek. A betegek, az orvosok, a nővérek mind összegyűltek, hogy elbúcsúztassák őket. Valaki egy ócska cipőt kötött az autó hátuljához; mikor Templeton feleségével a karján kilépett a szanatórium kapuján, rizst szórtak rájuk. Üdvrivalgás közepette autóztak el a szerelembe és a halálba. Lassan szakadozott szét a tömeg. Chester és a felesége csöndben lépkedtek egymás mellett. Miután megtettek egy darabot, a férfi félszegen megfogta a felesége kezét. A nőnek elállt a szívverése. Óvatosan a férjére pillantott, és látta, hogy könnyes a szeme.
– Bocsáss meg, drágám – mondta a férfi. – Nagyon gonosz voltam hozzád.
– Tudtam, hogy nem gondolod komolyan. – Az asszonynak elcsuklott a hangja.
– Tévedsz. Igenis azt akartam, hogy szenvedj te is, ha én szenvedek. De már nem akarom. Templeton és Ivy Bishop dolga – hogy is mondjam – másképp láttat velem mindent. Már nem bánom, hogy meg fogok halni. Nem hiszem, hogy olyan nagy dolog a halál, a szerelem nagyobb nála. Azt akarom, hogy élj, és boldog légy. Már nem sajnálok tőled semmit, megbékéltem. Már örülök, hogy nekem kell meghalnom és nem neked. Neked kívánok minden jót ezen a földön. Szeretlek.
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