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ELSŐ FEJEZET

A kedves Pyke


– Maga tehát ott állt a mulatója küszöbén.
– Igen, főnök.
Nem volt értelme újrakezdeni. Maigret már négyszer vagy ötször megpróbálta rávenni, hogy „főfelügyelő úrnak” szólítsa. De hát mi jelentősége van ennek? Mi jelentősége van az egésznek?
– Egy pillanatra megállt egy szürke luxussportkocsi, és kiszállt, szinte kipattant belőle egy férfi. Ezt állítja tehát?
– Igen, főnök.
– A bárba csak úgy tudott bemenni, ha közvetlenül maga mellett halad el. Kicsit még meg is lökte magát. Márpedig az ajtó fölött van egy világító neontábla.
– Lila neon, főnök.
– Na és?
– Csak mondom.
– Azért nem ismeri fel azt az egyént, aki rögtön utána széthúzta a bejárati bársonyfüggönyt, és kilőtte a teljes pisztolytárát a bárpincérre, mert lila a cégtáblája?
A férfit Caraccinak vagy Caraccininek hívták (Maigret-nek mindig meg kellett néznie a papírjaiban). Alacsony volt, magasított sarkú cipőt hordott, korzikai feje volt (minden korzikai egy kicsit Napóleonra hasonlít), és az ujján hatalmas sárga gyémántot viselt.
A dolog már reggel nyolc óra óta így ment, és lassan tizenegyre járt. Sőt valójában éjszaka kezdődött, hiszen mindenki fogdában töltötte az éjszakát, akit a Fontaine utcai bárban begyűjtöttek, ahol a bárpincért lelőtték. Három vagy négy nyomozó foglalkozott már Caraccival vagy Caraccinivel, köztük Janvier és Torrence, de semmit sem tudtak kiszedni belőle.
Május volt, de szakadt az eső, mintha ősz lenne. Négy vagy öt napja szakadt, és a háztetők, az ablakpárkányok, az esernyők úgy csillogtak, mint a Szajna vize odalent, ha a főfelügyelő lenézett rá.
Pyke nem mozdult. Csak ült a széken, a sarokban, olyan mereven, mintha egy váróteremben lenne, és ez kezdett idegesítővé válni. Tekintete lassan vándorolt a főfelügyelőről a kis emberre, a kis emberről a főfelügyelőre, és lehetetlen volt kitalálni, mi jár abban az angol hivatalnokagyában.
– Tudja, Caracci, hogy a viselkedése sokba kerülhet magának? Hogy a bárját akár végleg bezárhatják?
A korzikai nem hagyta magát befolyásolni, szinte cinkosan rákacsintott Maigret-re, mosolygott, és gyűrűs ujjával végigsimította felkunkorodó fekete bajuszát.
– Én mindig betartottam a szabályokat, főnök. Kérdezze csak meg a kollégáját, Priollet-t.
A haláleset ellenére az ügy valóban az erkölcsrendészet főnökére, Priollet főfelügyelőre tartozott, a speciális környezet miatt. De sajnos Priollet a Jurában volt valami rokonának a temetésén.
– Szóval nem hajlandó beszélni?
– Hajlandó vagyok én, főnök.
Maigret zord tekintettel, súlyos léptekkel odament az ajtóhoz, és kinyitotta.
– Lucas! Dolgozd meg még egy kicsit.
Az a tekintet, amellyel Pyke nézett rá! Noha Pyke a világ legrokonszenvesebb embere volt, Maigret időnként mégis azon kapta magát, hogy gyűlöli. Ugyanúgy, mint a sógorát, akit Mouthon-nak hívtak. Évente egyszer, tavasszal, Mouthon megérkezett a Gare de l’Estre a feleségével, Madame Maigret nővérével.
Ő is a legrokonszenvesebb ember volt a Föld kerekén, soha senkinek nem ártott volna. A felesége maga volt a megtestesült vidámság, és mihelyt megérkezett a Richard-Lenoir körúti lakásba, máris kötényt kért, hogy segíthessen a háztartásban. Első nap minden tökéletes volt. A második napon is, majdnem. „Holnap elmegyünk”, közölte ekkor Mouthon. „Jaj, ne! – kiáltott fel ilyenkor Madame Maigret. – Hová siettek?” „Nem akarunk zavarni.” „Ugyan!” És Maigret is lelkesen megtoldotta: „Ugyan!”
A harmadik napon Maigret már azt kívánta, bárcsak közbejönne valami váratlan munka, hogy ne kelljen otthon vacsoráznia. De amióta a sógornője hozzáment Mouthonhoz, és a házaspár minden évben meglátogatta őket, soha, még véletlenül sem történt semmi olyasmi ilyenkor, ami miatt napokon és éjszakákon át távol maradhatott volna.
Az ötödik napon aztán Maigret és a felesége már elkeseredett pillantásokat váltottak egymással, de Mouthonék kilenc napig maradtak; ugyanolyan kedvesek, elbűvölőek, előzékenyek voltak, ugyanolyan tapintatosak, úgyhogy az ember csak még jobban haragudott magára, hogy képes megutálni őket.
Ugyanez volt a helyzet Pyke-kal. Pedig még csak három napja kísérgette Maigret-t, bárhova ment is. Egyszer régen, a szabadságolások idején, meggondolatlanul azt mondták Mouthonéknak: „Miért nem jöttök el tavasszal egy hétre Párizsba? A vendégszobánk mindig üres.”
Hát eljöttek.
Ugyanez történt néhány hete: a rendőrfőnök hivatalos látogatáson járt a londoni főpolgármesternél, aki elvitte őt a híres Scotland Yardra. A rendőrfőnököt kellemes meglepetésként érte, hogy az angol rendőrség vezetői hírből ismerik Maigret-t, és érdeklődnek a módszerei iránt. „Miért nem jönnek el, hogy lássák munka közben?” – kérdezte a kitűnő ember.
Szaván fogták. Mint őket Mouthonék. Odaküldték Pyke-ot, aki már három napja járt Maigret nyomában, végtelenül tapintatosan és visszafogottan. De attól még ott volt.
Harmincöt-negyven éves volt, de olyan fiatalnak látszott, hogy az ember komoly egyetemistának nézte volna. Kétségkívül értelmes volt, talán éles eszű is. Figyelt, hallgatott, gondolkozott. Olyan erősen gondolkozott, hogy már szinte hallatszott, amint gondolkozik, és ez bizony fárasztó volt.
Kicsit olyan volt, mintha Maigret megfigyelés alatt állna. Minden mozdulatát, minden szavát átrostálta a szenvtelen Pyke kobakja.
Csak hát három napja nem akadt semmi érdekes tennivaló. Csupa rutin. Papírmunka. Érdektelen kihallgatások, mint ezé a Caraccié is.
Most már szavak nélkül is megértették egymást Pyke-kal. Például amikor átvitték a bártulajdonost a nyomozók irodájába, és becsukták mögötte az ajtót, az angol tekintete habozás nélkül azt kérdezte:
– Megverik?
Valószínűleg igen. Az ember nem bánik kesztyűs kézzel az ilyenekkel, mint ez a Caracci is. Na és? Semmi jelentősége. Az ügy teljesen érdektelen. A bárpincért nyilván azért ölték meg, mert nem fizetett rendesen, vagy mert egy rivális bandához tartozott.
Az ilyen fickók időről időre leszámolnak egymással, egyik kinyírja a másikat, legalább megszabadulnak tőlük.
Akár beszél, akár hallgat ez a Caracci, előbb-utóbb lesz valaki, aki köp, valószínűleg egy besúgó. Vajon Angliában vannak-e besúgók?
– Halló… Igen… Én vagyok… Kicsoda?… Lechat?… Nem ismerem… Honnan hív?… Porquerolles-ról?… Kapcsolja…
Az angol tekintete még mindig úgy szegeződött rá, mint Istené Káinra a bibliai történetben.
– Halló… Nagyon rosszul hallom… Lechat?… Igen… Rendben… Ezt értem… Porquerolles… Ezt is értem…
A füléhez szorított kagylóval nézte az ablaküvegen végigcsorgó esőt, és arra gondolt, hogy Porquerolles-on, ezen a kis földközi-tengeri szigeten Hyères és Toulon partjainál, bizonyára süt a nap. Maigret még sohasem járt ott, de hallani hallott róla. Az emberek olyan barnán jöttek vissza onnan, mint a beduinok. Tulajdonképpen először fordult elő, hogy egy szigetről hívják, és az jutott eszébe, hogy a telefonkábelek biztosan a tenger alatt húzódnak.
– Igen… Hogy?… Egy szőke kis pasas Luçonból… Emlékszem, igen…
Ismert egy Lechat nevű nyomozót abból az időből, amikor egy meglehetősen zavaros hivatali ügy kapcsán elküldték néhány hónapra a vendée-beli Luçonba.
– Szóval most a draguignani helyszínelőcsoportnál van, értem… És Porquerolles-ról hív.
A vonal sercegett. Időnként behallatszott a telefonos kisasszonyok hangja, akik a különböző városokból szólítgatták egymást.
– Halló, Párizs… Párizs… Halló… Párizs… Párizs…
– Halló, Toulon… Te vagy Toulon, kicsikém? Halló, Toulon…
Vajon jobban működik-e a telefon a csatorna túlpartján? Pyke rezzenéstelen arccal fülelt és nézte őt, Maigret meg egy ceruzát babrált, hogy fékezze magát.
– Halló!… Hogy ismerek-e egy bizonyos Marcellint? Miféle Marcellint? Hogyan?… Egy halász?… Próbáljon meg világosabban beszélni, Lechat… Semmit sem értek ebből, amit itt előad nekem… Egy alak, aki egy hajón él… Jó, na és?… Azt állítja, hogy a barátom?… Micsoda?… Állította?… Meghalt?… Az éjszaka megölték?… De hát nekem semmi közöm ehhez, kedves Lechat… Nem az én körzetem… Egész este rólam beszélt?… És maga szerint emiatt halt meg?…
Letette a ceruzát, és szabad kezével megpróbálta újra meggyújtani a pipáját.
– Igen, írom… Marcel… Most már nem Marcellin… Nekem mindegy… P mint Paul… A mint Arthur… C mint ceruza… igen… Pacaud… Elküldte az ujjlenyomatokat?… Egy levél tőlem?… Biztos benne?… Fejléces papír?… Mi van a fejlécen?… Ternes söröző… Lehetséges… és mit írtam?…
Bárcsak Pyke ne volna ott, és ne bámulná ilyen kitartóan!
– Igen, írom… „Ginette holnap elutazik a szanatóriumba. Csókoltatja magát. Szívélyes üdvözlettel…” Az aláírás Maigret?… Nem, nem feltétlenül hamisítvány… Mintha rémlene valami… felmegyek az irattárba… Hogy utazzak oda?… De hát maga tudja, hogy ez nem az én ügyem…
Már majdnem letette, de nem tudta megállni, hogy fel ne tegyen egy kérdést, még ha Pyke eltátja is a száját.
– Süt a nap maguknál?… Fúj a misztrál?… De süt a nap?… Jó… Ha megtudok valamit, visszahívom… Ígérem…
Pyke ugyan ritkán kérdezett, de úgy tudott nézni, hogy Maigret kénytelen volt beszélni.
– Ismeri a Porquerolles-szigetet? – kérdezte, miközben végre sikerült meggyújtani a pipáját. – Azt mondják, nagyon szép, olyan szép, mint Capri vagy a görög szigetek. Ma éjjel megöltek ott egy embert, de hát nem az én körzetem. A hajójában találtak egy levelet tőlem.
– És tényleg maga írta?
– Valószínűleg igen. A Ginette név rémlik nekem. Feljön velem?
Pyke ismerte már a Bűnügyi Rendőrség minden helyiségét, hiszen jó házigazdaként körbevezették a házban. Most szép libasorban felmentek a tetőtérbe, ahol azoknak a dossziéit tárolták, akiknek már volt dolguk az igazságszolgáltatással. Az angol miatt Maigret-nek már-már kisebbrendűségi komplexusa volt, és szégyellte magát az ősz hajú, hosszú, szürke köpenyes hivatalnok miatt is, aki folyton savanyú cukrot szopogatott.
– Mondja csak, Langlois… Jobban van a felesége?
– Nem a feleségem, Monsieur Maigret, hanem az anyósom.
– Persze, persze, bocsánat… Megoperálták?
– Tegnap jött haza.
– Megnézné, kérem, van-e valami egy bizonyos Marcel Pacaud-ról? D-vel a végén.
Vajon Londonban jobban megy-e az ilyesmi? Az eső dobolt a tetőn, lezúdult az esőcsatornába.
– Marcel? – kérdezte a hivatalnok a létra tetejéről.
– Igen. Kérem a dossziéját.
Az ujjlenyomatok mellett volt két fénykép, egy szemből, egy profilból, gallér nélküli ingben, nyakkendő nélkül, a bűnügyi nyilvántartó kíméletlen villanófényében.
„Pacaud, Marcel-Joseph-Étienne, Le Havre-ban született, hajós…”
Maigret összevont szemöldökkel próbált visszaemlékezni rá, tekintetét a fotókra szegezve. A kép készítésekor a férfi harmincöt körül lehetett. Sovány, rossz bőrben lévő ember. Jobb szeme fölött egy véraláfutás jelezte, hogy komolyan kifaggatták, mielőtt a fotós kezébe került.
Majd egy meglehetősen hosszú lista következett a büntetéseiről. Le Havre-ban, tizenhét éves korában, súlyos testi sértésért. Egy évvel később, Bordeaux-ban, ismét súlyos testi sértés, plusz közterületi ittasság. Hatósági közegnek való ellenszegülés. Újfent súlyos testi sértés, Marseille egyik rossz hírű intézményében.
Maigret úgy tartotta a papírokat, hogy angol kollégája is el tudja olvasni őket. Pyke-on nyoma sem volt meglepődésnek, mintha csak azt mondta volna: „Nálunk is van ilyen, a csatorna túloldalán.”
„Közveszélyes csavargás…”
Vajon ilyen is van-e náluk? Ez azt jelentette, hogy Marcel Pacaud strici volt. És szokás szerint az afrikai hadtesthez küldték katonai szolgálatra.
„Súlyos testi sértés Nantes-ban…”
„Súlyos testi sértés Toulonban…”
– Verekedős fajta – jegyezte meg Maigret Pyke-nak.
Aztán a dolog súlyosabb lett.
„Párizs. Markecolás.”
– Ez mi? – kérdezte az angol.
Most aztán magyarázza ezt meg egy olyan embernek, aki a világ legszemérmesebbnek tartott nemzetének fia!
– Olyan lopásféle, de különleges körülmények közt elkövetett lopás. Ha egy úr felkísér egy ismeretlen leányzót valamelyik gyanús hotelba, aztán panaszkodik, hogy eltűnt a tárcája, akkor általában markecolás áldozata lett. A leányzónak ilyenkor szinte mindig van cinkosa, érti?
– Értem.
Három markecolási ügy volt Marcel Pacaud dossziéjában, és mindhárom esetben egy bizonyos Ginette cinkosa volt.
Aztán még súlyosabb dolgok következtek. Itt már késelésről volt szó: Pacaud megszúrt egy makacskodó urat.
– Azt hiszem, az ilyeneket hívják maguknál rossz fiúknak – jegyezte meg óvatosan Pyke, aki roppant árnyaltan beszélte a francia nyelvet, olyannyira, hogy az már-már az irónia határát súrolta.
– Pontosan. Már emlékszem, hogy írtam neki egyszer. Nem tudom, maguknál hogy működik ez?
– Igen korrekt módon.
– Nem kétlem. Nálunk előfordul, hogy egy kicsit keményen bánunk velük, nem udvariaskodunk. De bármilyen furcsa is, ritkán haragszanak meg érte. Tudják, hogy a dolgunkat tesszük. A kihallgatások során lassan megismerjük egymást.
– Ő nevezte magát a barátjának?
– Meggyőződésem, hogy őszintén gondolta. Inkább a lányra emlékszem, és rá is elsősorban a fejléces papír miatt. Ha alkalom lesz rá, megmutatom magának a Ternes sörözőt. Kényelmes hely, és a savanyú káposztát kitűnően csinálják. Szereti a savanyú káposztát?
– Megeszem – felelte az angol nem túl lelkesen.
– Délutánonként és este mindig ott ül néhány hölgy egy kis asztal körül. Ginette is ott dolgozott. Bretagne-ból származott, egy Saint-Malo környéki faluból. A negyed egyik hentesénél kezdett mindenes cselédként. Imádta Pacaud-t, és ő is mindig sírva fakadt, ha a lányról beszélt. Csodálkozik?
Pyke semmin sem csodálkozott, az arca semmiféle érzelemről nem árulkodott.
– Kicsit törődtem velük, csak úgy mellékesen. A nő tüdővészes volt. Nem akarta gyógykezeltetni magát, mert akkor el kellett volna válnia az ő Marcelétől. Amikor a férfi börtönbe került, rávettem, hogy jöjjön el velem az egyik tüdőgyógyász barátomhoz. Ő aztán beutalta egy savoyai szanatóriumba. Ez történt.
– És ezt írta meg Pacaud-nak?
– Ezt. Pacaud a Fresnes-ben volt, és nem volt időm odamenni.
Maigret visszaadta a dossziét Langlois-nak, és elindult lefelé a lépcsőházban.
– Mi lenne, ha elmennénk ebédelni?
Ez is állandó probléma volt, már-már lelkiismereti kérdés. Ha Pyke-ot túl elegáns éttermekbe viszi, csatornán túli kollégái még azt hihetnék, hogy a francia rendőrség ideje nagy részét lakmározással tölti. Ha meg olcsó étterembe mennek, esetleg fösvénynek tartják.
Ugyanez a helyzet az aperitiffel. Igyanak? Ne igyanak?
– Elmegy Porquerolles-ra?
Szóval Pyke szívesen körülnézne Dél-Franciaországban?
– Nem rajtam múlik. Elméletileg semmi keresnivalóm Párizs és Szajna megye határain túl.
Az ég szürke volt, kellemetlenül és reménytelenül szürke, és minden, még a misztrál szó is csábítóan hangzott.
– Szereti a pacalt?
Elvitte Pyke-ot a nagyvásárcsarnokba, ahol caeni módra készült pacalt és likőrös palacsintát ettek, amelyet csinos rézmelegítőn tálaltak eléjük.
– Az ilyeneket hívják nálunk üres napoknak.
– Nálunk is.
Mit gondolhat róla ez a Scotland Yard-os ember? Eljött, hogy tanulmányozza a „Maigret-módszert”, és Maigret-nek nincs módszere. Csak egy nagydarab, kicsit bumfordi embert talált itt, akit nyilván a francia hivatalnok prototípusának lát. Vajon hány napig jár még így a nyomában?
Két órára visszaértek az irodába, és Caracci még mindig ott volt, abban az üvegketrecfélében, amely váróteremként szolgált. Még semmit sem szedtek ki belőle, és újból kikérdezik majd.
– Evett? – kérdezte Pyke.
– Nem tudom. Lehet. Néha felhozatunk nekik egy szendvicset.
– És ha nem?
– Akkor koplaltatjuk őket egy kicsit, hátha visszatér az emlékezőképességük.
– A főnök hívatja, főfelügyelő úr.
– Bocsánat, Mister Pyke!
Tiszta haszon. A főnök szobájába nem követi Pyke.
– Jöjjön be, Maigret. Felhívtak Draguignanból.
– Tudom, miről van szó.
– Igen, igen, Lechat kapcsolatba lépett magával. Sok dolga van mostanában?
– Nem mondhatnám. Kivéve a vendégemet…
– Idegesíti?
– Ő a világ legrendesebb embere.
– Emlékszik egy Pacaud nevű alakra?
– Emlékszem, megnéztem a dossziéját.
– Furcsa ügy ez, nem gondolja?
– Csak annyit tudok róla, amennyit Lechat a telefonban elmondott. Annyira el akarta magyarázni, hogy alig értettem belőle valamit.
– A megyei kapitány részletesen elmesélte a dolgot. Ragaszkodik hozzá, hogy maga nézzen körül ott lent. Szerinte maga miatt ölték meg Pacaud-t.
– Miattam?
– Ő úgy látja, nincs más magyarázat a gyilkosságra. Pacaud, ismertebb nevén Marcellin, hosszú évek óta él Porquerolles-on, a hajóján. Népszerű figura lett. Ha jól értettem, inkább csavargóra hasonlít, mint halászra. Télen semmit sem csinál. Nyáron meg kiviszi a turistákat halászni. Senkinek sem állt érdekében a halála. Nem tudnak róla, hogy lett volna ellensége. Sohasem veszett össze senkivel. Semmit sem loptak el tőle, azon egyszerű oknál fogva, hogy semmije sem volt.
– Hogyan ölték meg?
– Hát éppen ez nyugtalanítja a kapitányt.
A főnök belenézett a jegyzeteibe, amelyeket a telefonbeszélgetés alatt készített.
– Minthogy nem ismerem a helyszínt, nehéz róla pontos képet kialakítanom. Tegnapelőtt este…
– Én úgy értettem, hogy tegnap történt…
– Nem, tegnapelőtt. Néhány ember összejött a Noé Bárkájában. Ez valami fogadó vagy kocsma lehet. Ebben az évszakban állítólag csak a törzsvendégek járnak oda. Mindenki ismer mindenkit. Marcellin is ott volt. Beszélgettek erről-arról, aztán Marcellin szóba hozta magát.
– Miért?
– Nem tudom. Az emberek szeretnek hírességekről beszélni. Marcellin azt állította, hogy maga a barátja. Némelyek talán kétségbe vonták a maga szakmai képességeit. Mindenesetre Marcellin ritka hévvel védte magát.
– Részeg volt?
– Mindig volt benne nyomás. Erősen fújt a misztrál. Nem tudom, mi köze a misztrálnak az egészhez, de ha jól értettem, volt valami szerepe. Marcellin főként a misztrál miatt döntött úgy, hogy nem megy vissza a hajójára, hanem egy kunyhóban alszik a kikötő mellett, ahol a halászok tartják a hálóikat. Másnap reggel több golyóval a fejében találták meg, közvetlen közelről lőtték ki őket, egy meg a vállát érte. A gyilkos az egész tárat kiürítette. De még ezzel sem érte be: egy nehéz tárggyal szétroncsolta az arcát is. A jelek szerint ádáz düh tombolt benne.
Maigret a Szajnát nézte az esőfüggöny mögött, és a földközi-tengeri napsütésre gondolt.
– Boisvert kapitány rendes ember, régről ismerem. Nem szokott túlzásokba esni. Már ott van a helyszínen, de még ma este vissza kell indulnia. Lechat-hoz hasonlóan úgy gondolja, hogy a magáról való beszélgetés van a gyilkosság hátterében. Úgy véli, hogy valamiképpen magát vették célba Marcellinen keresztül. Érti? Valaki annyira gyűlöli magát, hogy kinyírja azt az embert, aki mint barát, védelmébe veszi magát.
– Vannak ilyen emberek Porquerolles-on?
– Boisvert-t is ez zavarja. Egy ilyen szigeten mindenki ismer mindenkit. Mindenki tudja, ki mikor száll vízre, és mikor tér vissza. Egyelőre nincs gyanúsított. Más szóval, minden gyanúsítás alaptalannak látszik. Maga mit gondol?
– Azt, hogy Pyke szívesen szétnézne Dél-Franciaországban.
– És maga?
– Azt hiszem, én is, ha egyedül mehetnék.
– Mikor indul?
– Az éjszakai vonattal.
– Pyke-kal?
– Pyke-kal.

Lehet, hogy azt képzelte az angol, hogy a francia rendőrségnek gyors autók állnak a rendelkezésére, ha el akar jutni egy bűncselekmény helyszínére?
Alighanem ezt képzelte, de azt biztosan, hogy a Bűnügyi Rendőrség nyomozóinak korlátlan az utazási keretük. Jól csinálta-e Maigret? Ha egyedül utazna, beérné couchette-tel. Maigret ott állt a Gare de Lyonon, és nem tudott dönteni. Aztán az utolsó pillanatban vett két hálókocsijegyet.
Micsoda fényűzés! A folyosón luxusutasok tekintélyes csomagokkal. Virágokkal megrakott, elegáns tömeg kísért a vonathoz egy filmcsillagot.
– Ez a Kék Vonat – mormolta mentegetőzésképpen Maigret.
Bárcsak tudná, mi jár a kollégája fejében! Ráadásul egymás előtt kell levetkőzniük, reggel meg osztozniuk a parányi mosdófülkén.
– Szóval most egy nyomozás kezdődik – mondta a pizsamás-fürdőköpenyes Pyke.
Tulajdonképpen mit akart mondani? Pyke olyan szabatosan beszélte a francia nyelvet, hogy az ember mindig valami rejtett értelmet keresett a szavaiban.
– Igen, ez egy nyomozás.
– Lemásolta Marcellin dossziéját?
– Nem. Bevallom, nem jutott eszembe.
– Nyugtalanítja az asszony sorsa? Ginette a neve, ha jól emlékszem.
– Nem.
Vajon szemrehányást látott-e Pyke tekintetében?
– Van önnél biankó letartóztatási parancs?
– Nincs. Csak egy hivatalos felhatalmazás, hogy beidézzem az embereket és kikérdezzem őket.
– Ismeri Porquerolles-t?
– Sosem jártam ott. Nemigen ismerem Dél-Franciaországot. Egyszer régen nyomoztam Antibes-ban és Cannes-ban, de csak a rekkenő hőségre emlékszem, meg arra, hogy szüntelenül alhatnékom volt.
– Nem szereti a Földközi-tengert?
– Tulajdonképpen nem szeretem azokat a helyeket, ahol elszáll a munkakedvem.
– Mert dolgozni szeret, ugye?
– Nem is tudom.
Ez igaz volt. Egyfelől minden alkalommal méltatlankodott, ha valamilyen ügy megzavarta békés mindennapjait. Másfelől mogorva lett és ingerült, ha néhány napig békén hagyták.
– Jól tud aludni vonaton?
– Bárhol jól alszom.
– A vonat nem segíti a gondolkozásban?
– Én nagyon ritkán gondolkozom.
Zavarta, hogy a fülkében gomolyog a pipafüst, különösen, hogy az angol nem dohányzik.
– Egyszóval nem tudja, melyik végénél fogja meg a dolgot?
– Pontosan. Még azt se tudom, van-e egyáltalán vége.
– Köszönöm.
Nyilvánvaló volt, hogy Pyke minden szót megjegyez, és szép rendben elraktároz az agyában, hogy később aztán felhasználja őket. Ami a lehető legkellemetlenebb volt. Maigret maga előtt látta, amint Pyke, visszatérve a Scotland Yardra, összehívja a kollégáit, és tábla előtt szabatosan magyarázza nekik: Amikor Maigret főfelügyelő nyomoz…
És ha most kudarcot vall? Ha ez is egy olyanfajta ügy lesz, amely egy tapodtat se halad előre, és majd csak tíz év múlva derül fény rá, merő véletlenségből? Vagy ha az ügy jelentéktelennek bizonyul, és holnap Lechat azzal fogadja őket: Vége! Letartóztattuk a részeges gyilkost. Vallott.
Ha… Madame Maigret nem tett be hálóköntöst a bőröndbe. Nem engedte, hogy a régit hozza magával, mert az olyan, mint egy szerzetescsuha, és Maigret-nek már vagy két hónapja újat kellett volna vennie. Illetlennek érezte magát a hálóingben.
– Egy kis „hálósipka”? – nyújtott feléje Pyke egy kis ezüst palackot meg egy pohárkát. – Így nevezzük a lefekvés előtti utolsó whiskyt.
Maigret megivott egy pohárral. Nem szerette a whiskyt. Pyke meg biztosan nem szereti a calvadost, amellyel Maigret itatta három napon át.
Maigret elaludt, és tudatában volt, hogy horkol. Amikor felébredt, meglátta a Rhône-parti olajfaligeteket: tehát már elhagyták Avignont.
Sütött a nap, könnyű, aranyszínű pára lebegett a folyó fölött. Az angol frissen borotválva, kifogástalan öltözékben álldogált a folyosón, arcát az ablaküveghez szorította. A mosdófülke olyan tiszta volt, mintha sohasem használták volna, és enyhe levendulaillat lengte be.
Még nem tudta ugyan, hogy jókedvű-e vagy bal lábbal kelt fel, Maigret mindenesetre zsörtölődve keresgélte a bőröndben a borotváját.
– Na, most aztán nincs töketlenkedés!
Talán Pyke kifogástalan stílusa miatt ragadtatta el magát.


MÁSODIK FEJEZET

A Bárka vendégei


Mindent összevetve az első menet elég simán ment. Nem úgy értve, hogy a két férfi versengett volna egymással, legalábbis szakmailag nem. Pyke legfeljebb megfigyelőként vett részt Maigret rendőri munkájában.
Maigret mégis „első menetként” gondolt a dologra, noha tudta, hogy ez így pontatlan. De hát ki tiltja meg, hogy magában a saját nyelvén beszéljen?
Amikor például a pullmankocsi folyosóján csatlakozott az angolhoz, nem kétséges, hogy a meglepett Pyke-nak nem volt ideje elrejteni az arcán tükröződő bámulatot. Azt szégyellte vajon, hogy a Scotland Yard rendőre a napfelkelte látványát élvezi a világ egyik legszebb tája felett? Vagy azért irtózott kimutatni a csodálatát, mert illetlennek tartotta egy idegen előtt?
Maigret a lelke mélyén habozás nélkül beírt magának egy pontot.
Az étkezőkocsiban meg Pyke írt be magának egyet, teljes joggal. Egy semmiségért. Pyke orrcimpáin enyhe remegés futott át, amikor feltálalták nekik a sonkás tojást. Vitathatatlanul nem volt olyan jó, mint az ő hazájában.
– Ismeri a Földközi-tengert, Mister Pyke?
– Sussexben szoktam nyaralni. Bár egyszer voltam Egyiptomban is. A tenger szürke volt, viharos, és az átkelés ideje alatt végig esett.
És Maigret, aki alapjában nem túlságosan szerette Dél-Franciaországot, most bizsergető vágyat érzett, hogy megvédje.
Volt persze egy kényes pont: a főpincér felismerte a főfelügyelőt, akit már nyilván kiszolgált valahol, a reggeli végeztével odament hozzá, és bizalmaskodó hangon megkérdezte:
– Egy kis kupicával, szokás szerint?
Márpedig a nyomozó egy vagy két nappal korábban ártatlan képpel megjegyezte, hogy egy angol gentleman sohasem iszik töményet késő délutánig.
Megérkezésük Hyères-be vitán felül Maigret menete volt. Az állomás környékén a pálmafák mozdulatlanok voltak, dermedten álltak a szaharai napsütésben. Aznap reggel valószínűleg nagy piac volt, valami vásár vagy ünnep, mert a kordék, a furgonok meg a teherautók úgy néztek ki, mint megannyi zöldség-, gyümölcs- és virágpiramis.
Pyke-nak, de Maigret-nek is elakadt a lélegzete. Úgy érezték magukat, mintha egy másik világba érkeztek volna meg, és zavarta őket, hogy abban a sötét ruhában lépnek be oda, amelyben előző este még Párizs esős utcáit járták.
Nekik is rezedaszínű öltönyt kellett volna viselniük, mint Lechat-nak, nyitott inggallért, és homlokukat kitenni a kíméletlen napsütésnek. Maigret nem ismerte meg rögtön Lechat-t. Inkább csak a nevére emlékezett, nem az arcára. Lechat-nak, aki a hordárok közt cikázott feléjük, szinte kölyökarca volt. Alacsony, sovány férfi, kalap nélkül, vászoncipőben.
– Erre, főnök!
Na, ez vajon jó pont-e? Mert ez az átkozott Pyke mindent megjegyez, de azt nem lehet tudni, hogy mit ír be a jó, és mit a rossz rubrikába. Lechat-nak hivatalosan úgy kellett volna szólítania Maigret-t, hogy „főfelügyelő úr”, hiszen szolgálatilag nem tartozott hozzá. De kevés olyan rendőr volt Franciaországban, aki megtagadta volna magától azt az örömet, hogy családias közvetlenséggel „főnöknek” szólítsa.
– Mister Pyke, maga már hallott Lechat nyomozóról. Lechat, bemutatom magának Mister Pyke-ot a Scotland Yardtól.
– Ők is rajta vannak az ügyön?
Lechat annyira belemerült a Marcellin-féle történetbe, hogy egyáltalán nem lepte volna meg, ha nemzetközi ügyet csinálnak belőle.
– Mister Pyke tanulmányúton van Franciaországban.
Miközben átvágtak a tömegen, Maigret azon töprengett, mitől olyan furcsa Lechat járása: mintha keresztbe menne, és folyton tekergeti a nyakát.
– Igyekezzünk – mondta Lechat. – A bejáratnál parkolok.
Egy kis szolgálati autóval volt. Mihelyt beszálltak, a nyomozó megkönnyebbülten felsóhajtott.
– Azt hiszem, óvatosnak kell lennie. Mindenki úgy gondolja, hogy magára pályáznak.
Szóval a kis Lechat az imént a tömegben Maigret-t próbálta megvédeni!
– Rögtön a szigetre vigyem? Nincs semmi dolguk Hyères-ben?
És elindultak. Kihalt sík vidéken haladtak át, az országutat tamariszkuszok szegélyezték, itt-ott feltűnt egy-egy pálmafa, jobboldalt sótelepek fehérlettek. Olyan elhagyatottságérzés lett úrrá az emberen, mintha váratlanul Afrikába csöppent volna – az ég porcelánkék, a levegő tökéletesen mozdulatlan.
– És a misztrál? – kérdezte Maigret némi iróniával a hangjában.
– Tegnap este hirtelen megszűnt. Ideje volt. Kilenc napig fújt, már mindenkinek ki voltak az idegei.
Maigret szkeptikus volt. Az északi emberek – és észak valahol Lyon környékén kezdődik – sohasem vették komolyan a misztrált. Így aztán Pyke közönye is megbocsátható volt.
– Senki sem hagyta el a szigetet. Mindenkit kihallgathat, aki Marcellin meggyilkolása idején ott tartózkodott. Múlt éjjel a halászok se mentek ki a tengerre a vihar miatt. De egy touloni torpedónaszád és több tengeralattjáró gyakorlatozott a szigetnél. Felhívtam az admiralitást. Határozottan állították, hogy egyetlen csónak sem hagyta el a kikötőt.
– Vagyis a gyilkos még mindig a szigeten van.
– Majd meglátják.
Lechat játszotta a bennfentest, aki ismeri a helyet és az embereket. Maigret volt az „új fiú”, és ez mindig elég kényelmetlen szerep. Fél óra múlva az autó egy sziklás földnyelven állt meg, ahol semmi más nem volt, csak egy provence-i stílusú fogadó meg néhány rózsaszínűre-világoskékre festett halászkunyhó.
Ez a menet Franciaországé, mert hát csakugyan bámulatos volt a látvány. A tenger olyan hihetetlenül kék volt, mint a képeslapokon, és a távoli horizonton, a szivárványszínű víz közepén egy sziget nyújtózott lustán, élénkzöld dombjaival és vörös-sárga szikláival.
A deszkamóló végén fehér lécszegéllyel díszített, világoszöld halászbárka várakozott.
– Ez a miénk. Megkértem Gabrielt, hogy hozzon el, és várjon meg bennünket. A menetrendszerű hajó, a Cormoran csak reggel nyolckor és délután ötkor közlekedik. Gabriel a Gallikhoz tartozik. Megmagyarázom. Vannak a Gallik és a Morinek. A szigeten szinte mindenki a két család valamelyikének a tagja.
Lechat vitte a bőröndöket. Az ő kezében nagyobbnak látszottak, mint korábban. A bárka motorja már járt. Az egész kissé valószerűtlen volt; nehéz volt elgondolni, hogy csak egy halott ember miatt vannak itt.
– Azért nem javasoltam, hogy nézzék meg a holttestet, mert Hyères-ben van. Tegnap reggel volt a boncolás.
A Giens-fok és Porquerolles közt nagyjából három kilométer volt a távolság. Ahogy haladtak előre a selymes vízen, úgy rajzolódtak ki egyre élesebben a sziget körvonalai, hegycsúcsai és öblei, zöld növényzet övezte régi erődítményei, és a sziget kellős közepén a világos kis házak csoportja, meg a templom fehér harangtornya, amely olyan volt, mintha egy építőjátékból került volna oda.
– Maga szerint tudok majd fürdőnadrágot szerezni? – kérdezte az angol Lechat-tól.
Maigret-nek nem ezen járt az esze. Kissé megszédült, ahogy a korláton áthajolva meglátta a hajó alatt tovasikló tengerfeneket. Jó tíz méter mélyen lehetett, de a tenger olyan kristálytiszta volt, hogy a víz alatti táj legkisebb részletét is ki lehetett venni. Tényleg igazi táj volt odalent: zölddel borított sík területek, sziklás dombok, medrek és szakadékok, és köztük úgy közlekedtek a halrajok, mint megannyi nyáj.
Zavartan, mintha valami gyerekes játékon kapták volna, Maigret Pyke-ra nézett, de csak újabb pontot szerzett: a Scotland Yard nyomozója éppolyan meghatott volt, mint ő maga.

Egy hely fekvését mindig csak később tudatosítjuk. Első pillantásra mindent szokatlannak látunk. Itt is: apró kikötő, balra móló, jobbra egy tengeri fenyőkkel borított sziklás fok. Beljebb vörös tetők, fehér és rózsaszín házak a pálmafák, mimózák és tamariszkuszok közt.
Vajon látott-e már Maigret mimózát másutt, mint a kis párizsi virágáruslányok kosarában? Nem emlékezett, hogy néhány évvel korábban, amikor Antibes-ban és Cannes-ban nyomozott, virágba borult-e már a mimóza.
A mólón maroknyi ember várakozott. A vízen voltak halászok is, a csónakjuk festése karácsonyi díszekre emlékeztetett.
Mindenki nézte, amint kikötnek. Lehet, hogy azok az emberek ott, a parton, több csoportot alkotnak? Az ilyen részletekkel ráér majd később foglalkozni. Például azt a fehér ruhás, fehér kalapos embert, aki szalutálva üdvözölte, nem ismerte meg rögtön.
– Az ott Charlot – súgta oda neki Lechat.
A név hirtelenjében semmit sem mondott Maigret-nek. Egy mezítlábas óriás némán felrakta a csomagokat egy talicskára, majd megindult velük a falu főtere felé.
Maigret, Pyke és Lechat követték. Nyomukban a helybéliekkel. Mindez különös némaságban történt.
A tér nagy volt és üres. Eukaliptuszok, színesre festett házak övezték, fölöttük a kis sárga templom, fehér haranggal. Több kávéházat is láttak, árnyas teraszokkal.
– Foglalhattam volna szobát maguknak a Grand Hotelben. Már két hete nyitva van.
A hotel meglehetősen nagy épület volt, uralta a kikötőt. Az ajtóban egy szakácsruhás férfi állt.
– De úgy gondoltam, jobb lesz maguknak a Noé Bárkájában. Majd később megmagyarázom.
Már egy rakás dolog volt, amit a nyomozó majd magyaráz. A téren a Bárka terasza volt a legnagyobb. Alacsony fal és zöld növények határolták. Odabent hűvös volt és kellemes félhomály; a belépőt rögtön megcsapta a konyha és a fehérbor erős szaga.
Itt is egy szakácsruhás férfi álldogált, csak ez kuktasapka nélkül. A kezét nyújtotta, sugárzó mosollyal az arcán.
– Örülök, hogy vendégül láthatom, Monsieur Maigret. A legjobb szobát adtam magának. Megkínálhatom egy pohár helyi fehérborral?
– Ez Paul, a tulaj – súgta oda Lechat.
A padlót vörös kő borította. A pult igazi ónborítású kocsmapult volt. A fehérbor üde volt, kicsit talán éretlen, de zamatos.
– Egészségére, uram. Remélni se mertem, hogy egy napon abban a szerencsében lesz részem, hogy önt fogadhatom itt.
Eszébe se jutott, hogy mindezt egy bűncselekménynek köszönheti. Itt mintha senkit sem érdekelt volna Marcellin halála. Az embercsoport, amelyet az imént láttak a mólónál, már ott volt a téren, és észrevétlenül egyre közelebb nyomult a Noé Bárkájához. Néhányan már le is ültek a teraszon.
Az a fontos, hogy megérkezett Maigret, a maga hús-vér valójában. Mintha valami filmsztár volna.
Vajon hogy alakítja a szerepét? Vajon a Scotland Yard emberei magabiztosabbak-e, már rögtön a nyomozás kezdetén? Pyke mindent szemügyre vett, és egy szót sem szólt.
– Szeretném egy kicsit rendbe tenni magam – sóhajtott fel végül Maigret, miután felhajtott két pohár fehérbort.
– Jojo! Vezesd fel Monsieur Maigret-t a szobájába! A barátja is felmegy, főfelügyelő úr?
Jojo kis kreolbőrű, fekete ruhás szobalány volt, a mosolya széles, a melle kicsi és hegyes.
Az egész házat betöltötte a halleves és a sáfrány illata. Az emeleten, amelyet ugyanolyan vörös kő borított, mint a kávézó padlóját, csak három vagy négy szoba volt, és csakugyan a legszebbet tartották fenn a főfelügyelőnek, azt, amelynek egyik ablaka a térre, a másik a tengerre nézett. Vajon nem kellene-e felajánlania Pyke-nak? Elkésett vele. Pyke-nak már megmutatták a szobája ajtaját.
– Nincs szüksége semmire, Monsieur Maigret? A fürdőszoba a folyosó végén van. Azt hiszem, van meleg víz.
Lechat követte Maigret-t. Mi sem természetesebb. Magától értetődő. De a szobába Maigret nem hívta be. Úgy érezte, nem volna elegáns dolog angol kollégájával szemben. Még azt hihetné, hogy valamit titkolnak előtte, nem akarják, hogy a teljes nyomozást végigkövesse.
– Néhány perc múlva lemegyek, Lechat.
Szeretett volna valami kedveset mondani a nyomozónak, aki annyi figyelemmel gondoskodott róla. Halványan emlékezett rá, hogy Lugonban sokszor beszélgettek a feleségéről. Az ajtóban állva szívélyesen és barátian megkérdezte:
– Hogy van a kitűnő Madame Lechat?
A szegény fickó csak dadogni tudott:
– Nem tudta? Elment. Már nyolc éve elhagyott.
Ezt a baklövést! Aztán hirtelen eszébe jutott. Luçonban azért beszéltek olyan sokat Madame Lechat-ról, mert szenvedélyesen csalta a férjét.

Bent a szobában aztán csak a zakóját vetette le, kezet, arcot, fogat mosott, nagyot nyújtózott az ablak előtt, és néhány percre leheveredett az ágyra, mintha csak a rugózását próbálgatná. A berendezés avítt volt, kedves, és itt is ugyanaz a kellemes délvidéki konyhaszag terjengett, mint a ház minden szegletében. Meleg volt, úgyhogy egy pillanatra felötlött benne, ne ingujjban menjen-e le, de aztán rájött, hogy az olyan nyaralós volna, és felvette a zakóját.
Amikor leért, már többen is voltak a söntésben, főként halászruhás férfiak. Lechat a küszöbön várta.
– Van kedve járni egyet, főnök?
– Meg kellene várnunk Pyke-ot.
– Ő már kiment.
– Hová?
– A vízbe. Paul kölcsönadott neki egy fürdőruhát.
Ösztönösen a kikötő felé indultak. A lejtős út magától odavezette őket. Az ember úgy érezte, hogy mindenkinek sorsszerűen ugyanazt az utat kell követnie.
– Azt hiszem, főnök, nagyon óvatosnak kell lennie. Az, aki Marcellint megölte, magára haragszik, és megpróbál majd magával is elbánni.
– Talán jobb lenne megvárnunk, hogy Mister Pyke kijöjjön a vízből.
Lechat egy fejre mutatott, amely épp akkor bukkant ki a csónakok mögül.
– Ő is nyomoz?
– Végigköveti. Nem szabad azt a benyomást keltenünk, mintha összebeszélnénk a háta mögött.
– Nyugodtabb helyünk lett volna a Grand Hotelben. Télen zárva van. Csak most nyitott ki, és még vendég sincs. De mindenki Paulnál szokott összejönni. És ott kezdődött az egész, mert Marcellin ott beszélt magáról, azt állítva, hogy a barátja.
– Várjuk meg Mister Pyke-ot.
– Őelőtte akarja kikérdezni az embereket?
– Jobb lenne.
Lechat elfintorodott, de nem mert ellenkezni.
– Hol akarja összehívni őket? Nemigen van más, mint a polgármesteri hivatal. Egyetlen helyiség, vannak benne padok, egy asztal, a július 14-ei zászlók meg egy Marianne-mellszobor. A polgármesteré a vegyesbolt, ott a Noé Bárkája mellett. Az ő, ott ni, aki azt a taligát tolja.
Pyke egy lánccal lehorgonyzott bárka mellett egyenesedett fel, kényelmesen gyalogolt a vízben, és nagyokat fröcskölt a napsütésben.
– Csodálatos a víz – mondta.
– Ha gondolja, megvárjuk itt, amíg elmegy felöltözni.
– Nagyon „kényelmesen” vagyok így.
Ezúttal egy pont neki. Látszott, hogy ugyanolyan jól érzi magát fürdőnadrágban, a sovány testén végigfolyó sós vízcseppekkel, mint a szürke öltönyben.
Egy sötét színű jachtra mutatott, amely nem a kikötőben horgonyzott le, hanem néhány hajókötélnyire a nyílt vízen. Az angol lobogó lengett rajta.
– Kié az ott?
– North Starnak hívják a hajót – magyarázta Lechat. – Olyasmit jelent, hogy Észak Csillaga. Csaknem minden évben eljön. Mrs. Ellen Wilcoxé: azt hiszem, ez valami whisky neve is. Ő a tulajdonosa a Wilcox whiskynek.
– Fiatal?
– Elég jó karban van. A fedélzeten lakik a titkárával, Philippe de Moricourt-ral és a legénység két tagjával. Van egy másik angol is a szigeten, ő az egész évet itt tölti. Látszik a háza innen. Az ott, az oldalában azzal a minaretszerű toronnyal.
Pyke nem látszott túl boldognak, hogy honfitársaival találkozhat itt.
– Bellam őrnagy, de itt a szigeten csak Őrnagynak vagy néha Teddynek szólítják.
– Gondolom, az indiai hadsereg őrnagya.
– Nem tudom.
– Sokat iszik?
– Sokat. Majd meglátják ma este a Bárkában. Mindenkivel megismerkedhetnek majd a Bárkában, még Mrs. Wilcoxszal és a titkárával is.
– Ők is ott voltak, amikor Marcellin beszélt? – kérdezte Maigret, csak hogy mondjon valamit, mert igazából egyelőre semmi se érdekelte.
– Ott. Gyakorlatilag mindenki ott volt, mint minden este. Egy vagy két hét múlva elindul a turistainvázió, és akkor más lesz majd az élet. Ez itt most nem a téli élet, amikor a szigetlakókon kívül nincs itt más, de még nem is az, amit szezonnak hívnak. Bár még csak a törzsvendégek jöttek meg. Nem tudom, értik-e. Többségük évek óta jár ide, és mindenkit ismer. Az Őrnagy nyolc éve költözött be a Minaretbe. A szomszédos villa Monsieur Émile-é.
Lechat bizonytalanul nézett Maigret-re. Az angol előtt talán őt is elfogta valamiféle hazafias szemérem.
– Monsieur Émile?
– Maga is ismeri. Ő mindenesetre ismeri magát. Az anyjával él, az öreg Justine-nel, aki az egyik leghíresebb asszony a partvidéken. Ő a marseille-i Virágoskert, a nizzai Szirének tulajdonosa, van egy-két további háza Toulonban, Béziers-ben, Avignonban…
Vajon Pyke megértette-e, miféle házakról van szó?
– Justine hetvenkilenc éves. Idősebbnek gondoltam, mert Monsieur Émile hatvanöt évesnek mondja magát. Úgy tűnik, Justine tizennégy éves korában szülte. Ő maga mondta nekem tegnap. Csendesen élnek, senkit sem fogadnak. Nézze csak, ott van Monsieur Émile, a kertjében, abban a fehér öltönyben meg a trópusi sisakban. Úgy néz ki, mint egy fehér egér. Van egy kis hajója, mint mindenkinek errefelé, de sohase megy messzire, alig hagyja el a móló végit. Ott pecázik órákig szivárványhalra.
– Az mi? – kérdezte Pyke. Már majdnem megszáradt a bőre.
– A szivárványhal? Nagyon csinos halacska, piros meg kék a háta. Sütve nem rossz, de nem komoly hal. Érti?
– Értem.
A homokban gyalogoltak, végig a házak mögött, amelyek homlokzata a térre nézett.
– Van még itt egy alvilági alak. Valószínűleg az ő asztalával szomszédos asztalnál fogunk ebédelni. Charlot. Amikor kikötöttünk, köszönt magának, főnök. Megkértem, hogy maradjon, és nem tiltakozott. Furcsa, de senki sem kérte, hogy elmehessen. Mindenki nagyon nyugodt, nagyon jól viselkedik.
– És az a nagy jacht?
Valóban volt ott egy hatalmas fehér jacht, nem valami szép, csupa fém, és szinte teljesen elfoglalta a kikötőt.
– Az Alcyon? Az egész évben itt van. Egy lyoni gyárosé, Monsieur Jaureguyé, de évente ha egy hétig használja. Akkor is csak arra, hogy elmenjen fürödni, egyedül, puskalövésnyire a szigettől. Két matróz van a hajón, két breton. Aranyéletük van.
Lehet, hogy az angol arra számított, hogy Maigret majd jegyzetel. De Maigret csak szívta a pipáját, lustán nézelődött, és szórakozottan hallgatta Lechat beszámolóját.
– Nézzék csak ott mellette azt a zöld hajót, amelyiknek olyan furcsa alakja van. A kabinja nagyon szűk, mégis ketten laknak benne, egy nő meg egy férfi. A vitorlából csináltak valami sátorfélét a fedélzeten, és jobbára ott alszanak. Ott is főznek, mosakodnak. Ők nem törzsvendégek a szigeten. Egy reggel ott állt kikötve a hajó, ahol most látják. A férfit Jef van Greefnek hívják, holland. Festő. Nincs több huszonötnél. Majd meglátják. A lány neve Anna, és nem a felesége. Saját szememmel láttam a papírjaikat. A lány tizennyolc éves. Oostendében született. Folyton félmeztelenül flangál, sőt nem is csak félmeztelenül. Mihelyt besötétedik, ott fürdenek a móló végében, és nincs rajtuk semmi.
Lechat gondosan hozzáfűzte, Pyke kedvéért:
– Bár tény, hogy Mrs. Wilcox, ha a halászoknak hinni lehet, ugyanezt csinálja a jachtjánál.
Az emberek messziről figyelték őket. Még mindig kis csoportokban, mintha egész nap más dolguk se lenne.
– Még jó ötven méter, és meglátják Marcellin hajóját.
A kikötőnek ezt a részét már nem a térre néző házak hátsó fala szegélyezte, hanem nyaralók, a legtöbb dús zöld növényzet mögé rejtve.
– Mind üres, kettő kivételével – magyarázta Lechat. – Mindjárt megmondom, melyik kié. Ez itt Monsieur Émile-é meg az anyjáé. Már meséltem a Minaretről.
A kerteket támfal választotta el a tengertől. Minden nyaralónak megvolt a saját kis kőgátja. Az egyikhez egy helyi bárka volt kikötve: mindkét csúcsa hegyes volt, hat méter hosszú lehetett.
– Ez Marcellin hajója.
A hajó piszkos volt, a fedélzeten rendetlenség uralkodott. A fal mellett nagy kövekből összerakott tűzhely, egy fazék, füsttől megfeketedett fémkannák, üres borosflaskák.
– Tényleg ismerte, főnök? Párizsból?
– Igen, Párizsból.
– Az itteniek nem hiszik el, hogy Le Havre-ban született. Mindenki szentül hiszi, hogy igazi délvidéki volt. A kiejtése miatt. Fura egy fickó volt. A hajóján élt. Olykor „kiruccant a kontinensre”, ahogy mondani szokta. Vagyis lehorgonyzott a giens-i, a saint-tropez-i vagy a lavandoui mólónál. Ha nagyon rossz volt az idő, abban a kunyhóban aludt, ott, a kikötő fölött. A halászok ott szokták kifőzni a hálóikat. Igénytelen ember volt. A hentes olykor adott neki egy darab húst. Nemigen halászott, inkább csak nyáron, amikor turistákat vitt ki. Élnek néhányan így a Côte d’Azure-ön.
– Maguknál is vannak ilyenek? – kérdezte Maigret Pyke-tól.
– Angliában hideg van ehhez. Nálunk csak patkányok vannak a kikötőkben.
– Ivott?
– Fehérbort. Ha befogták valami kis munkára, egy üveg fehérborral fizették ki. De nyert bort pétanque-kal is, nagyon jó játékos volt. A levelet a hajón találtam. Majd odaadom. Ott hagytam a polgármesteri hivatalban.
– Más papírok?
– A katonakönyve meg egy nő fényképe. Ez minden. Furcsa, hogy a maga levelét megőrizte, nem?
Maigret nem találta olyan furcsának. Szeretett volna mesélni erről Pyke-nak. Az angol fürdőnadrágja foltokban száradt. Na, majd később!
– Megnézik a kunyhót? Bezártam, a kulcs itt van a zsebemben. Vissza kell adnom a halászoknak, szükségük van rá.
Nem, most nem néznek kunyhót. Maigret éhes volt. És szerette volna minél előbb kevésbé hiányos öltözékben látni angol kollégáját. Zavarta a dolog, noha az okát nem tudta volna megmondani. Nem szokta meg, hogy egy úszónadrágos férfi társaságában nyomozzon.
Megint fehérbort kellett inniuk. Úgy látszik, ez valami hagyomány a szigeten. Pyke felment átöltözni, majd lejött nyakkendő nélkül, kigombolt inggallérral, mint Lechat, és még arra is jutott ideje, hogy beszerezzen egy kékvászon spárgatalpú szandált, nyilván a polgármester vegyesboltjában.
A halászok egyelőre nem merték megszólítani őket, noha láthatóan szerették volna. A Bárkában két helyiség volt: az ivó a söntéspulttal, és egy kisebb terem, ahol piros kockás abroszos asztalok álltak. Már megterítettek. Két asztallal odébb Charlot már nagyban eszegette a tengerisünöket.
Amikor meglátta Maigret-t, megint tisztelgésre emelte a kezét.
– Hogy s mint? – tette hozzá közömbösen.
Öt vagy hat évvel azelőtt eltöltöttek kettesben néhány órát, talán egy egész éjszakát is Maigret irodájában. A főfelügyelő már nem emlékezett az igazi nevére. Mindenki csak Charlot-nak ismerte.
Sok mindent csinált: „beszállítója” volt a dél-franciaországi nyilvánosházaknak, csempészett kokaint és mindenféle mást, foglalkozott lóversennyel, és választások idején belőle lett a Côte d’Azur egyik legtevékenyebb kampányaktivistája.
Gondosan ügyelt a megjelenésére: kimért gesztusok, rendíthetetlen nyugalom és a szemében némi ironikus csillogás.
– Szereti a déli konyhát, Mister Pyke?
– Nem ismerem.
– Ki akarja próbálni?
– Szívesen.
És Paul, a tulajdonos, máris előállt az ajánlatával:
– Kezdetnek néhány kismadár? Van egy-két nyársra valóm, ma reggel hozták.
Vörösbegyek voltak, és Paul elkövette azt a hibát, hogy megmondta, amikor felszolgálta az ételt az angolnak, aki elérzékenyülten nézett a tányérjába.
– Látja, főfelügyelő, milyen rendes voltam – szólt oda halkan a szomszéd asztaltól Charlot, miközben tovább evett. – Türelmesen megvártam magukat. Még engedélyt sem kértem a nyomozótól, hogy elmehessek.
Meglehetősen hosszú csend következett.
– Állok rendelkezésükre, amikor csak óhajtják. Paul majd megmondja, hogy este ki se mozdultam a Bárkából.
– Ilyen sietős?
– Micsoda?
– Hogy tisztázza magát.
– Csak előkészítem a terepet. Minden tőlem telhetőt megteszek, hogy ne menjenek be az erdőbe. Merthogy nem fogják tudni, merre induljanak. Még én sem tudom, pedig idevalósi vagyok.
– Ismerte Marcellint?
– Legalább százszor koccintottam vele, ha ezt ismeretségnek nevezi. Igaz, hogy hozott magával valakit a Scotland Yardtól? – Gúnyosan végigmérte Pyke-ot, mint valami furcsa tárgyat. – Ez nem neki való ügy. Még magának se való, tisztesség ne essék szólván! Tudja, hogy én mindig korrekt voltam. Megbeszéltük mi már ezt. Nem haragudtunk meg egymásra. Hogy is hívták azt a kis zömök őrmestert, aki ott volt az irodájában? Lucas! Hogy van Lucas? Paul! Jojo!… Hé!
Minthogy nem kapott választ, elindult a konyha felé, majd valamivel később egy fokhagymaszagú tányérral tért vissza.
– Talán zavarom magukat a beszélgetésben?
– Egyáltalán nem.
– Mert ha igen, csak kérjenek meg udvariasan, hogy fogjam be a pofámat. Most vagyok harmincnégy éves. Egész pontosan tegnap voltam. Úgyhogy már benőtt a fejem lágya. Megesett, hogy összeakasztottam a bajuszt a kollégáival, Párizsban, Marseille-ben vagy másutt. Nem mindig voltak korrektek velem. Nem mindig értettük meg egymást, de egyvalamit bárki megmondhat magának: Charlot soha nem égette meg magát.
Ez igaz volt, ha ezen azt értjük, hogy soha senkit nem ölt meg. Már jó tucatszor elítélték, de mindannyiszor viszonylag csekély súlyú bűncselekmények miatt.
– Tudják, miért jövök rendszeresen ide? Természetesen azért, mert szeretem a helyet, és mert Paul haver. De van még egy okom. Nézzenek csak oda a bal sarokba! A nyerőgép. Az enyém, és van vagy ötven ilyenem Marseille-től Saint-Raphaëlig. A dolog nem egészen szabályos. Az urak időnként begorombulnak, és elkoboznak néhányat.
Szegény Pyke! Érzékeny lelke ellenére bekebelezte a madárkákat! Most nehezen titkolt aggodalommal szaglászta a fokhagymás szószt.
– Azon gondolkozik, ugye, hogy miért beszélek ilyen sokat?
– Egyelőre semmin se gondolkozom.
– Pedig nem szokásom. Mégis elmondom magának. Itt, mármint a szigeten, két olyan alak van, akinek ezt az ügyet a nyakába lehet varrni: Émile és én. Mind a ketten ismerjük a dürgést. Az emberek nagyon kedvesek velünk, főként azért, mert szívesen fizetünk egy-egy rundot. Összekacsintanak a hátunk mögött. Összesúgnak: „Ezek itt az alvilág emberei!” Vagy azt: „Nézd csak azt ott. Kemény fickó!” De ha valami zűr van, azonnal ellenünk fordulnak. Én ezt megértettem, ezért aztán meghúzom magam. Haverok várnak odaát a parton, de még csak telefonálni se próbáltam nekik. A kis nyomozója, az a kis aranyos, állandóan szemmel tart, és már két napja ég a vágytól, hogy lesittelhessen. Hát csak azért szólok, nehogy bakot lőjenek, igazán kár lenne… Na, csak ezt akartam mondani. Állok rendelkezésükre.
Maigret megvárta, hogy Charlot – fogpiszkálóval a szája sarkában – kimenjen, majd halkan megkérdezte Scotland Yard-os kollégájától:
– Maguknál is megesik, hogy összebarátkoznak a klienseikkel?
– Hát nem egészen ilyenekkel.
– Hogy érti?
– Nálunk nincs túl sok ilyen ember, mint ez az úr. Bizonyos dolgok másként zajlanak. Érti?
Vajon miért jutott eszébe Maigret-nek Mrs. Wilcox meg az ő ifjú titkára? Bizonyos dolgok tényleg másként zajlanak.
– Például hosszú ideig volt szívélyesnek mondható kapcsolatom egy híres ékszertolvajjal. Nálunk sok az ékszer tolvaj. Ez amolyan nemzeti sajátosság. Jobbára művelt emberek, a legjobb iskolákból kerülnek ki, elegáns klubokba járnak. A nehézség számunkra is ugyanaz, mint maguknak az ilyen Gharlot-félével meg az Émile nevűvel: nehéz tetten érni őket. Négy éven át ragadtam mint a kullancs arra a bizonyos tolvajra. Tisztában volt vele. Gyakran megesett, hogy együtt whiskyztünk egy bárban. Még néhány sakkpartit is váltottunk.
– És elkapta?
– Nem. Végül aztán kötöttünk egy gentlemen’s agreementet. Ismeri a kifejezést? Én igencsak zavartam őt, olyannyira, hogy az utolsó évben már nem is próbálkozott semmivel, és tényleg nyomorgott. Én meg rengeteg időt elvesztegettem miatta. Azt javasoltam neki, hogy menjen el, és másutt kamatoztassa a tehetségét. Így mondják önöknél?
– Elment ékszert lopni New Yorkba?
– Azt hiszem, Párizsban van – helyesbített nyugodtan Pyke, miközben ő is kivett egy fogpiszkálót.
A második üveg helyi bornak, amelyet Jojo kérés nélkül vitt ki nekik, már több mint a fele elfogyott.
– Egy kis törkölyt? – javasolta a tulajdonos. – Fokhagymás szósz után kötelező!
A helyiségben épp csak hogy meleg volt, már-már hűvös, de odakint súlyos, légyzümmögéssel teli napsütés nehezedett a térre.
Charlot pêtanque-ozni kezdett egy halásszal, nyilván a jobb emésztés kedvéért, és vagy féltucatnyi nézője is akadt a golyódobálós játéknak.
– A polgármesteri hivatalban lesz a kihallgatás? – tudakolta a kis Lechat, aki nem tűnt bágyadtnak.
Maigret már majdnem megkérdezte: „Miféle kihallgatás?”, de nem feledkezhetett meg Pyke-ról, aki fanyalgás nélkül hajtotta fel a törkölyt.
– A polgármesteri hivatalban, hogyne…
Legszívesebben sziesztázott volna egy jót.


HARMADIK FEJEZET

Benoît koporsója


Félicien Jamet, a polgármester (akit természetesen csak Féliciennek szólítottak) jött a kulccsal, és kinyitotta nekik a hivatal ajtaját. Maigret már korábban is elgondolkozott egy percre, látva, ahogy átmegy a téren, hogy mitől olyan furcsa a ruhája, és most hirtelen rájött: Félicien, minthogy lámpát, petróleumot, horganyzott vashuzalt és szöget is árul, a fűszeresek sárga kötényét a vaskereskedők szürke köpenyére cserélte. Nagyon hosszú köpenyt viselt, majdnem bokáig érőt. Vajon hord-e alatta nadrágot? Vagy megvan nélküle ebben a melegben? Mindenesetre ha van rajta nadrág, ahhoz rövid, hogy kilátsszon a köpeny alól, és úgy néz ki, mintha hálóingben lenne. Pontosabban van benne valami középkorias – és ezt a benyomást csak erősítette a kis kerek sapka a fején –, Maigret-nek az volt az érzése, hogy már látta valamelyik templom színes üvegablakán.
– Gondolom, uraim, nincs szükségük rám.
Maigret és Pyke döbbenten nézett össze a porlepte helyiség ajtajában, majd Lechat-ra, végül Félicienre bámultak. Az asztalon, amely bizonyára a helyi önkormányzat üléseihez és a választásokhoz szolgál, ott egy fenyőfa koporsó, és nem látszik vadonatújnak.
– Ha segítenek, betesszük a sarokba – szólt oda nekik a világ legtermészetesebb hangján Jamet. – Ez az önkormányzati koporsó. A törvény arra kötelez bennünket, hogy gondoskodjunk a nincstelenek temetéséről, márpedig a szigeten mindössze egyetlen asztalos van, az is nagyon öreg, és lassan dolgozik. És bizony nyáron, ebben a hőségben, a hullák nem várhatnak.
Úgy beszélt, mintha a világ legközönségesebb dolgáról lenne szó. Maigret a szeme sarkából vetett egy pillantást a Scotland Yard emberére.
– És sok nincstelenjük van?
– Csak egy, az öreg Benoît.
– Vagyis a koporsót Benoît-nak tartogatják?
– Elvileg. Szerdán azonban ebben szállítottuk el Marcellin holttestét Hyères-be. De ne féljenek, fertőtlenítették.
A helyiségben csak két összecsukható, de kényelmes szék volt.
– No, akkor én mennék.
– Egy pillanat! Ki ez a Benoît?
– Bizonyára látták már, vagy fogják látni: vállig érő haj, torzonborz szakáll. Nézzék csak, ebből az ablakból éppen láthatják is, ott pihen a padon, a pétanque-pálya mellett.
– Nagyon öreg?
– Nem tudni. Ő sem tudja. Azt mondja, megvan már százéves is, de nyilván henceg. Nincsenek papírjai. Az igazi nevét se tudjuk. Réges-rég érkezett a szigetre, akkoriban, amikor Morin-Barbu, a sarki kocsma tulajdonosa még fiatalember volt.
– Honnan jött?
– Ezt se tudjuk. Feltehetőleg Olaszországból. A többség Olaszországból jön. Rendszerint fel lehet ismerni őket a beszédjükről, ha Genovából vagy Nápoly környékéről valók, de Benoît-nak saját nyelve van, nem könnyű megérteni.
– Félkegyelmű?
– Tessék?
– Bolond?
– Ravasz, mint a róka. Ma már úgy néz ki, mint egy pátriárka. Néhány nap múlva, mihelyt a nyaralók megérkeznek, leborotválja majd a szakállát meg a fejét. Minden évben ezt csinálja, mindig ugyanabban az időszakban. És elkezd vasgilisztára vadászni.
Jó pap holtig tanul.
– Vasgiliszta? Az mi?
– Keményfejű giliszta, amelyik itt él a tengerparti homokban. A halászok jobban szeretik, mint a többi csalit, mert nem szakad le a horogról. Jó drágán lehet eladni. Benoît egész nyáron vasgilisztára vadászik a combig érő vízben. Fiatal korában kőműves volt. Sok házat épített itt a szigeten. Nincs szükségük semmi másra, uraim?
Maigret sietve kinyitotta az ablakot, hogy kieressze a helyiségből a dohszagot: július 14-én szellőztethettek itt utoljára, akkor, amikor a zászlókat meg a székeket is előszedték.
A főfelügyelő nemigen tudta, mit keres itt. Nem volt kedve kihallgatást folytatni. Miért mondott igent, amikor Lechat ezt javasolta neki? Gyávaságból, Pyke miatt? De hát nem természetes-e, hogy a nyomozást azzal kezdi, hogy kihallgatja az embereket? Nyilván így csinálják Angliában is. Senki sem venné komolyan őt, ha fogná magát, és csak kószálna a szigeten, mint akinek más dolga sincs.
Pedig hát éppenséggel a sziget érdekelte, nem pedig ez vagy az a személy. Amit például a polgármester az imént elmondott, egy egész sor, egyelőre homályos gondolatot indított el benne. Az emberek a kis hajókon, akik úgy jönnek-mennek a part mentén, mintha otthon lennének, mintha a nagykörúton sétálnának! Ez nem egyezett azzal a képpel, amelyet az ember a tengerről alakít ki magának. Úgy vette észre, hogy a tenger itt valami bensőséges dolog. Néhány kilométernyire Toulontól, mintha mi sem volna természetesebb, összefuthat olyan emberekkel, akik Genovából vagy Nápoly környékéről jöttek, néhányan közülük csónakon, útközben pecázva. Mint Marcellin. Megállnak, és ha jól érzik magukat, maradnak, talán írnak haza egy levelet, hogy odahívják a feleségüket vagy a menyasszonyukat.
– Akarja, hogy egyenként hozzam ide őket, főnök? Kivel akarja kezdeni?
Nem mindegy?
– Épp most megy át a téren a fiatal Van Greef a barátnőjével. Elmenjek érte?
Siettetik, és nem mer tiltakozni. Csak az vigasztalja, hogy látja, a kollégája éppolyan tompa, mint ő.
– Ezeket a tanúkat, akiket most ki fog hallgatni, szabályosan idézték be? – kérdezte Pyke.
– Ugyan, dehogy! Csak szívességből jönnek. Ha akarnak, válaszolnak, ha nem akarnak, nem válaszolnak. Többnyire válaszolnak, de akár ügyvédet is követelhetnének.
Közben nyilván elterjedt, hogy a főfelügyelő a polgármesteri hivatalban van, mert mint reggel, most is csoportok verődtek össze a téren. Jóval távolabb, az eukaliptuszok alatt, Lechat élénk beszélgetésbe merült egy párral. A két ember végül elindult mögötte. Az ajtó mellett egy mimózabokor virágzott, és édes illata furcsa keveréket alkotott a helyiségben uralkodó dohszaggal.
– Gondolom, maguknál ez sokkal szabályszerűbben megy.
– Nem mondhatom. Vidéken vagy a kisebb városokban a vizsgálóbíró nyomozása is gyakran fogadók hátsó termeiben zajlik.
Van Greef barnára sült bőre, amely olyan volt, mint egy tahiti bennszülötté, csak még jobban kiemelte szőkeségét. Összes ruházata egy világos színű sort és egy vászoncipő volt, a barátnője meg szorosan a testére csavarva egy tahiti vászonleplet viselt.
– Beszélni akar velem? – kérdezte gyanakodva a férfi.
– Menjenek csak be! – biztatta őket Lechat. – Maigret főfelügyelőnek mindenkit ki kell kérdeznie. Egyszerű rutin.
A hollandus szinte akcentus nélkül beszélt franciául. Kezében egy bevásárlószatyrot tartott. Nyilván éppen vásárolni indultak a szövetkezeti boltba, amikor a nyomozó előállította őket.
– Régóta élnek a hajójukon?
– Három éve. Miért kérdi?
– Csak úgy. Azt hallottam, hogy maga festő. El is adja a képeit?
– Ha úgy adódik.
– És gyakran adódik úgy?
– Inkább ritkán. Múlt héten adtam el egy vásznat Mrs. Wilcoxnak.
– Jól ismeri őt?
– Itt ismerkedtünk meg.
Lechat odasúgott valamit Maigret-nek. Azt tudakolta, elmenjen-e Émile-ért. A főfelügyelő rábólintott.
– Miféle ember?
– Mrs. Wilcox? Nagyon jópofa nő.
– Ezt hogy értsem?
– Sehogy. Találkozhattam volna vele a Montparnasse-on is, mert a teleket Párizsban tölti. Kiderült, hogy vannak közös barátaink.
– Maga is gyakran megfordult a Montparnasse-on?
– Egy évig Párizsban éltem.
– A hajójával?
– A Pont-Marie-nál horgonyoztuk le.
– Gazdag?
– Egy fillérem sincs.
– Szeretném tudni, hogy pontosan hány éves a barátnője.
– Tizennyolc és fél.
A lány az arcába hulló hajjal, a színes lepelbe burkolt testével olyan volt, mint egy tahiti bennszülött. Dühödten bámulta Maigret-t és Pyke-ot.
– Nem házasok?
– Nem.
– A szülei ellenzik?
– Tudják, hogy velem él.
– Mióta?
– Két és fél éve.
– Vagyis épp csak tizenhat éves volt, amikor a szeretője lett?
A szó egyiküket sem háborította fel.
– A szülei nem próbálták meg hazavinni?
– Többször is megpróbálták. De mindig visszajött.
– Tehát feladták?
– Inkább nem foglalkoznak már vele.
– Miből éltek Párizsban?
– Időnként eladtam egy-egy festményt vagy rajzot. Voltak barátaim.
– Akik adtak pénzt kölcsön?
– Megesett. Meg az is, hogy zöldséget rakodtam a piacon. Máskor meg prospektusokat hordtam ki.
– Már korábban is szerettek volna Porquerolles-ra költözni?
– Azt se tudtam, hogy van ez a sziget.
– Akkor hová akartak menni?
– Bárhová, ahol süt a nap.
– És innen hová készül?
– Tovább.
– Olaszországba?
– Vagy máshova.
– Ismerte Marcellint?
– Segített megjavítani a hajómat, mert szivárgott bele a víz.
– Maguk is ott voltak a Noé Bárkájában azon az estén, amikor meghalt?
– Majdnem minden este ott vagyunk.
– És mit csináltak?
– Sakkoztunk Annával.
– Megkérdezhetem, hogy mi az édesapja foglalkozása?
– Bíró a groningeni bíróságon.
– Nem tudja, miért ölték meg Marcellint?
– Nem vagyok kíváncsi természet.
– Beszélt magával rólam?
– Ha beszélt is, nem figyeltem oda.
– Van revolvere?
– Miért lenne?
– Nincs semmi mondandója számomra?
– Az égvilágon semmi.
– És magának, kisasszony?
– Semmi, köszönöm.
Már indultak kifelé, amikor Maigret utánuk szólt.
– Még egy kérdés. Jelenleg van pénzük?
– Mondtam, hogy eladtam egy képet Mrs. Wilcoxnak.
– Felment a jachtjára?
– Többször is.
– Mi célból?
– Maga szerint mit csinálnak az ilyen jachtokon?
– Nem tudom.
– Isznak – vetette oda Van Greef. – Ittunk. Nincs több kérdés?
Lechat-nak nem kellett messzire mennie Émile-ért, már ott álldogált vele néhány lépésnyire a polgármesteri hivataltól, egy tenyérnyi árnyékba húzódva. Idősebbnek látszott a maga hatvanöt événél, és rendkívül törékeny benyomást keltett: óvatosan mozgott, mintha attól félne, hogy összetöri magát. Halkan beszélt, kímélte minden csepp energiáját.
– Jöjjön csak, Monsieur Émile! Már ismerjük egymást, ugye?
Minthogy Justine fia az egyik szék felé sandított, Maigret folytatta:
– Nyugodtan leülhet. Ismerte Marcellint?
– Nagyon is.
– Állandó kapcsolata volt vele? Mióta?
– Tulajdonképpen meg se tudnám mondani, hány éve. Anyám biztos jobban emlékszik rá. Azóta, hogy Ginette nálunk dolgozik.
Rövid csend állt be. Furcsa: mintha egy buborék pukkant volna szét a helyiség nyugodt levegőjében. Maigret és Pyke összenézett. Mit is mondott Pyke, mielőtt eljöttek Párizsból? Ginette-ről beszélt. Csodálkozott – tapintatosan, ahogy minden mást is csinált –, hogy a főfelügyelő nem érdeklődött, mi lett vele.
És tessék, nincs szükség sem kutatásokra, sem furfangra. Monsieur Émile azonnal szóba hozza a nőt, akit egykor Maigret szanatóriumba küldött.
– Azt mondja, maguk alkalmazzák? Gondolom, az egyik házukban.
– A nizzaiban.
– Egy pillanat, Monsieur Émile. Én több mint tizenöt éve találkoztam vele a Ternes sörözőben, és már akkor sem volt éppen gyereklány. Ha nem tévedek, jóval túl volt a harmincon, és a tüdőbaj se fiatalított rajta sokat. Úgyhogy most, ha jól számolom…
– Negyvenöt-ötven éves. – És Monsieur Émile a világ legtermészetesebb hangján hozzátette: – Ő vezeti a nizzai Sziréneket.
Okosabb volt nem ránézni Pyke-ra: fintora nyilván annyi iróniát tükrözött, amennyit a neveltetése egyáltalán megengedett neki. És vajon Maigret nem pirult-e el? Mindenesetre tudta, hogy nevetségessé vált.
Hiszen annak idején eljátszotta a jótét lelket. Miután Marcellint börtönbe záratta, gondoskodott Ginette-ről: „kimentette az utcáról”, akár egy ponyvaregényben, és felvétette egy szanatóriumba.
Maga előtt látta a lányt. Sovány volt, lázas tekintetű, petyhüdt ajkú, nem is értette az ember, mi vonzza benne a férfiakat. „Maga ápolásra szorul, kicsikém”, mondta neki. A lány meg engedelmesen azt felelte: „Igen, tudom, főfelügyelő úr. Nehogy azt higgye, hogy én élvezem ezt.”
Maigret csipetnyi türelmetlenséggel nézett Émile-re:
– Biztos benne, hogy ugyanarról a nőről van szó? Akkoriban már teljesen tönkretette a tüdővész.
– Több évig gyógyíttatta magát.
– És együtt maradt Marcellinnel?
– Alig találkoztak. Ginette nagyon elfoglalt. Néha küldött neki egy-egy csekket. Nem nagy összegekről. És Marcellinnek nem is volt rá szüksége.
Émile egy kis dobozkából eukaliptuszpasztillát vett elő, és nagy komolyan szopogatni kezdte.
– Marcellin meglátogatta őt Nizzában?
– Nem hiszem. Az ott egy elegáns ház. Bizonyára ön is ismeri.
– Miatta jött Marcellin délre?
– Nem tudom. Fura egy fickó volt ez.
– Ginette most is Nizzában van?
– Ma reggel Hyères-ből hívott fel bennünket. Az újságokból tudta meg, mi történt. A temetést intézi Hyères-ben.
– Tudja, hol szállt meg?
– Az Hôtel des Palmes-ban.
– Maga a Bárkában volt a gyilkosság estéjén?
– Igen, beugrottam meginni a hársfateámat.
– Marcellin előtt ment el?
– Valószínűleg. Tíz órakor már mindig ágyban vagyok.
– Hallotta, hogy beszélt volna rólam?
– Lehetséges. Nem figyeltem. Kissé nagyothallok.
– Milyen a viszonyuk Charlot-val?
– Ismerem, de nem járunk össze.
– Miért?
Émile láthatólag eltűnődött, hogy miként magyarázza meg ezt a kényes dolgot.
– Nem ugyanaz a világ, érti?
– Sohasem dolgozott a maga anyjának?
– Talán előfordult, hogy segített a személyzet beszerzésében.
– Rendszeresen?
– Azt hiszem.
– Marcellin is szerzett maguknak személyzetet?
– Nem. Ő nem foglalkozott ilyesmivel.
– Maga semmit sem tud?
– Semmit. Ma már szinte egyáltalán nem foglalkozom üzleti dolgokkal. Az egészségem nem teszi lehetővé.
Mit gondolhat erről az egészről Pyke?
– Talán benézek majd, elcsevegek egy kicsit az anyjával.
– Szívesen látjuk, főfelügyelő úr.
Lechat kint volt, ezúttal egy fehér flanelnadrágos, kék kockás zakós, tengerészsapkás fiatalemberrel.
– Philippe de Moricourt – jelentette be a férfit. – Épp most kötött ki a csónakjával.
– Beszélni kíván velem, főfelügyelő úr?
Harmincéves lehetett, és meglepő módon még csak jóképű sem volt.
– Ez csak formaság, ugye?
– Foglaljon helyet.
– Muszáj? Utálok ülni.
– Akkor álljon. Maga Mrs. Wilcox titkára?
– Önkéntes alapon, természetesen. Vegyük úgy, hogy a vendége vagyok, és barátságból alkalmanként titkárkodom mellette.
– Mrs. Wilcox az emlékiratait írja?
– Nem. Miért kérdezi ezt?
– Személyesen ő foglalkozik a whiskygyárával?
– Ó, dehogy!
– Maga írja a személyes leveleit?
– Nem értem, hova akar kilyukadni.
– Sehová, Monsieur Moricourt.
– De Moricourt.
– Ha ragaszkodik hozzá. Szeretnék valami képet kapni a munkájáról.
– Mrs. Wilcox már nem egészen fiatal.
– Hát ez az!
– Nem értem.
– Mindegy. Mondja, Monsieur de Moricourt… Hol ismerkedett meg Mrs. Wilcoxszal?
– Ez most kihallgatás?
– Nevezze, aminek akarja!
– Köteles vagyok válaszolni?
– Megvárhatja, amíg szabályosan beidézem.
– Gyanúsítottnak tekint?
– Mindenki gyanús, és senki sem gyanúsított.
A fiatalember rövid ideig gondolkozott, majd kidobta a cigarettáját az ajtón.
– A cannes-i kaszinóban találkoztunk.
– Régen?
– Valamivel több mint egy éve.
– Rendszeresen játszik?
– Játszottam. Így vesztettem el a pénzemet.
– Sok pénze volt?
– Tapintatlannak találom a kérdést.
– Dolgozott valaha?
– Egy miniszter kabinetjében voltam munkatárs.
– A miniszter feltehetőleg a család barátja volt…
– Honnan tudja?
– Ismeri az ifjú Van Greefet?
– Többször járt a hajón, és vettünk tőle egy képet.
– Úgy érti, Mrs. Wilcox vett tőle egy képet?
– Igaza van. Bocsánat.
– Marcellin is járt a North Staron?
– Megesett.
– Vendégként?
– Nehéz ezt megmagyarázni, főfelügyelő úr. Mrs. Wilcox igen nagylelkű hölgy.
– Nincs kétségem felőle.
– Minden érdekli, különösen itt a délvidéken, amelyért rajong, és ahol nyüzsögnek a festői figurák. Marcellin vitathatatlanul ilyen figura volt.
– Megkínálták itallal is?
– Mindenkit megkínálunk.
– A Bárkában voltak a gyilkosság éjszakáján?
– Az őrnagy társaságában voltunk.
– Egy további festői figura, nemde?
– Mrs. Wilcox még Angliából ismeri. Társasági kapcsolat.
– Pezsgőt ittak?
– Az őrnagy csak pezsgőt iszik.
– Mindhárman nagyon jókedvűek voltak?
– Jól megvoltunk.
– Marcellin csatlakozott a társaságukhoz?
– Többé-kevésbé mindenki csatlakozott hozzá. Nem találkozott még Bellam őrnaggyal?
– Minden bizonnyal hamarosan részem lesz ebben az örömben.
– Maga a nagylelkűség. Amikor betér a Bárkába…
– És gyakran betér?
– Gyakran. Szóval azt akartam mondani, ritkán mulasztja el, hogy fizessen egy kört. Mindenki koccint vele. Olyan régóta él már a szigeten, hogy a gyerekek keresztnevét is tudja.
– Marcellin tehát odament az asztalukhoz. Ivott egy pohár pezsgőt.
– Nem. Utálta a pezsgőt. Mindig azt mondta, a pezsgő legfeljebb kisasszonyoknak való. Hozattunk neki egy üveg fehérbort.
– Leült?
– Természetesen.
– Mások is ültek az asztaluknál? Például Charlot?
– Hát persze.
– Tudja, mi a mestersége, ha használhatom rá ezt a szót?
– Nem titkolta soha, hogy ő egy úgynevezett alvilági fickó. Ő is egy figura.
– És előfordult, hogy ebbéli minőségében meghívták a jachtra?
– Azt hiszem, főfelügyelő úr, hogy senki sincs a szigeten, aki ne járt volna ott.
– Még Monsieur Émile is?
– Ő nem.
– Miért?
– Nem tudom. Azt hiszem, soha nem is beszéltünk vele. Magának való fajta.
– És nem iszik.
– Úgy van.
– A jachton viszont sokat isznak, ugye?
– Megesik. Ha jól sejtem, nem tilos.
– Marcellin a maguk asztalánál ült, amikor rólam kezdett beszélni?
– Valószínűleg. Nem emlékszem pontosan. Történeteket mesélt, mint mindig. Mrs. Wilcox szerette hallgatni a történeteit. A kényszermunkatelepen töltött éveiről mesélt.
– Sohasem ítélték kényszermunkára.
– Akkor kitalálta.
– Hogy szórakoztassa Mrs. Wilcoxot. Szóval a fegyházról mesélt. És így keveredtem én a beszélgetésbe? Részeg volt?
– Mindig volt benne egy kis nyomás, különösen este. Várjon! Azt mondta, egy nő miatt ítélték el.
– Ginette?
– Lehet. Rémlik a név. Azt hiszem, azt mondta, hogy maga gondját viselte a nőnek. Akkor szólt közbe valaki: „Maigret ugyanolyan kopó, mint a többi.” Már megbocsásson!
– Semmi baj. Folytassa csak!
– Elkezdett dicshimnuszokat zengeni magáról, Hogy maga a barátja volt, és hogy számára a barátság szent. Ha jól emlékszem, Charlot még cukkolta is, ő meg jól begurult.
– Kérem, mondja el pontosan, hogyan ért véget a dolog.
– Nem könnyű. Késő volt.
– Ki ment el először?
– Nem tudom. Paul már jóval korábban lehúzta a redőnyt. Az asztalunknál ült. Megittunk egy utolsó üveggel. Azt hiszem, együtt mentünk el.
– Kivel?
– Az őrnagytól a téren váltunk el, a villája felé indult. Charlot ott lakik a Bárkában, úgyhogy ő maradt. Mrs. Wilcox és én a kikötőhöz mentünk, ott hagytuk a csónakot.
– Volt magukkal matróz is?
– Nem. Rendszerint a jachton hagyjuk őket. Erős misztrál fújt, a tenger nagyon nyugtalan volt. Marcellin felajánlotta, hogy kivisz bennünket.
– Ezek szerint magukkal volt, amikor beszálltak a csónakba?
– Igen. De ő a parton maradt. Nyilván visszament a kunyhóba.
– Egyszóval Mrs. Wilcox és maga az utolsók, akik élve látták.
– A gyilkoson kívül.
– Nem volt valami problémájuk a visszaúton?
– Honnan tudja?
– Maga mondta, hogy nyugtalan volt a tenger.
– Csuromvizesen érkeztünk meg. A csónakban vagy húszcentis víz állt.
– Rögtön lefeküdtek?
– Készítettem egy grogot, hogy felmelegedjünk, aztán nekiálltunk egy parti gin rummynak.
– Tessék?
– Az egy kártyajáték.
– Hány óra volt?
– Hajnali kettő körül lehetett.
– Semmi rendelleneset nem láttak, nem hallottak?
– A misztráltól semmit se lehetett hallani.
– Hogy tervezik, ma este ott lesznek a Bárkában?
– Valószínűleg.
– Köszönöm.
Maigret és Pyke rövid időre magukra maradtak. A főfelügyelő nagy, álmos szemmel nézte kollégáját. Az volt az érzése, hogy ez az egész haszontalan, hogy nem így kellett volna nekifogni a dolognak. Például jobban szeretett volna ott pipázni a téren, a tűző napsütésben, és nézni a pétanque-ozókat, akik éppen egy nagy játszma közepén tartottak. Vagy kószálni a kikötőben, nézni a halászokat, amint előkészítik a hálókat. Szerette volna megismerni az összes Gallit és Morint, akikről Lechat beszélt neki futólag.
– Ha jól gondolom, Pyke, maguknál a nyomozások igen szabályszerűen zajlanak, ugye?
– Attól függ. Két évvel ezelőtt például történt egy bűncselekmény Brightontól nem messze, és az egyik kollégám tizenegy hétig rostokolt egy fogadóban. Nappal horgászott, este barna sört ivott a helyiekkel.
Maigret pontosan ezt szerette volna tenni, és éppenséggel Pyke miatt nem tehette. Rosszkedvű volt, amikor Lechat belépett a helyiségbe.
– Az őrnagy nem volt hajlandó idejönni – jelentette. – A kertjében üldögél. Mondtam neki, hogy maga arra kéri, nézzen be. Mire azt felelte, hogy ha találkozni akar vele, menjen el hozzá, megisznak egy üveg bort.
– Joga van hozzá.
– És most, kit szeretne kihallgatni?
– Senkit. Kérem, hívja fel Hyères-t. Gondolom, van telefon a Bárkában. Kérje Ginette-et az Hôtel des Palmes-ból. Mondja meg neki, hogy azt üzenem, örülnék, ha idejönne, és beszélgetnénk egy kicsit.
– És hol találom meg magát?
– Nem tudom. Valószínűleg a kikötőben.
Lassan átsétált a téren Pyke-kal. Az emberek utánuk bámultak. Látszólag gyanakvással nézték őket, de igazából csak nem tudták, hogyan is közeledjenek a híres Maigret-hez. Ő meg „idegeny”-nek érezte magát, ahogy errefelé mondják. De tudta, nem kell hozzá sok, hogy bármelyikük kitárulkozzon előtte, akár túlságosan is.
– Maga nem érzi úgy, Pyke, mintha valahol nagyon messze lennénk? Nézze csak! Ott van Franciaország, húszpercnyi hajóútra, mégis olyan kevéssé ismerem ki magam, mintha valahol Afrika vagy Dél-Amerika közepén lennék.
Gyerekek álltak meg mellettük játszani, hogy közben szemügyre vehessék őket. Odaértek a Grand Hotelhez, és megtalálták a kikötőt, ahol Lechat felügyelő már várta őket.
– Nem sikerült beszélnem Ginette-tel – jelentette. – Már elment.
– Visszament Nizzába?
– Nem valószínű, mert azt mondta a tulajnak, hogy holnap reggel a temetésen már ott lesz.
Móló, színes kishajók, a nagy jacht, amely valósággal betölti a kikötőt, arrébb a North Star egy sziklaszirt mellett, és emberek, akik éppen egy másik hajó kikötését nézik…
– A Cormoran az – magyarázta Lechat. – Vagyis mindjárt öt óra.
Egy kamasz fiú várta az esetleges vendégeket, mellette a csomagszállító targonca, a sapkáján aranybetűkkel a Grand Hotel neve. A kis fehér hajó egyre közelebb ért, a tenger ezüstös színű bajuszt vont az orra alá. És Maigret most már világosan ki tudta venni a hajó orrában álló női alakot.
– Ginette lehet az, biztosan magával akar találkozni – mondta a nyomozó. – Hyères-ben nyilván mindenki tudja, hogy itt van.
Furcsa látvány volt, ahogy a közeledő hajón álló alakok nőttek: körvonalaik úgy váltak egyre határozottabbá, mint az előhívó folyadékba mártott negatívon. De még zavarba ejtőbb volt, hogy a Ginette arcvonásait viselő jelenség nagyon kövér, nagyon méltóságteljes, csupa selyem, csupa kence és kétségkívül csupa parfüm nő.
De hát nem volt-e sokkal vékonyabb maga Maigret is annak idején, a Ternes sörözőben, s vajon Ginette nem érez-e hasonló csalódást most, amikor szemügyre veszi őt a Cormoran fedélzetéről?
Segíteni kellett neki a kiszállásnál. Rajta kívül senki más nem volt a hajón, csak Baptiste, a kapitány, meg a néma matróz és a postás. A fiú a cégjelzéses sapkában fel akarta kapni Ginette csomagjait.
– A Noé Bárkájába – szólt rá a nő.
Odament Maigret-hez, és némi habozás után, talán mert Pyke-ot nem ismerte, megszólalt:
– Szóltak, hogy maga itt van. Gondoltam, szeretne velem beszélni. Szegény Marcel!
Nem nevezte Marcellinnek, mint a többiek. És nem tettetett végtelen szomorúságot sem. Ginette érett asszony lett, elpuhult és nyugodt, halvány kiábrándult mosollyal a szája szögletében.
– Maga is a Bárkában szállt meg?
Lechat kapta fel a bőröndjét. Látszott, hogy Ginette ismeri a szigetet, és nyugodtan, sietség nélkül indult előre, mint aki könnyen kifullad, vagy nincs szokva a friss levegőhöz.
– A Le Petit Var azt állítja, azért ölték meg, mert magáról beszélt. Maga is így gondolja?
Időnként kíváncsi, egyben nyugtalan pillantást vetett Pyke-ra.
– Nyugodtan beszélhet előtte. Barát, egy angol kolléga, velem tölt néhány napot.
Ginette nagyvilági nő módjára odabiccentett a Scotland Yard emberének, majd a főfelügyelő vastag derekára pillantva felsóhajtott:
– Megváltoztam, ugye?
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Furcsa volt látni, amint Ginette szemérmes mozdulattal összefogja a ruháját, mert a lépcső meredek, és Maigret ott megy mögötte.
Úgy lépett be a Bárkába, mintha hazaérkezett volna, és a világ legtermészetesebb hangján azt mondta:
– Van szabad szobád, Paul?
– Sajnos be kell érned a kis szobával, a fürdőszoba mellett.
– Feljönne, főfelügyelő úr? – fordult Ginette Maigret-hez.
A mondat kétértelmű lett volna abban a házban, amelyet Nizzában vezetett, de itt nem volt az. Ginette mégis félreértette Maigret habozását, pedig ő csak változatlanul ügyelni akart rá, hogy semmit ne titkoljon a nyomozásból Pyke előtt. Ginette arcán hivatásos mosoly suhant át.
– Ne féljen, nem vagyok veszélyes.
Ekkor különös dolog történt: a Scotland Yard nyomozója angolul szólalt meg, talán tapintatból. Egyetlen szót mondott francia kollégájának:
– Please…
A lépcsőn Jojo ment elöl a bőröndökkel. A szoknyája nagyon rövid volt, így aztán kilátszott alóla a rózsaszín bugyi, amely apró fenekét takarta. Valószínűleg ezért érezte szükségét Ginette, hogy összefogja magán a ruhát.
Az ágyon kívül csak egy szalmafonatú székre lehetett leülni. A szobák közül ez volt a legkisebb, és csak kevés fényt kapott a padlásablakon át. Ginette levette a kalapját, és megkönnyebbült sóhajjal rogyott le az ágy szélére. Nyomban lerúgta magas sarkú cipőjét, és a selyemharisnyán át masszírozni kezdte fájó lábujjait.
– Kellemetlen magának, hogy megkértem, jöjjön fel? Odalent nem lehet nyugodtan beszélgetni, sétálni meg nem volt erőm. Nézze, hogy megdagadt a bokám. Nyugodtan pipázhat, főfelügyelő úr. – Ginette kicsit feszélyezett volt. Érződött, hogy csak időt akar nyerni a beszéddel. – Nagyon haragszik rám?
Maigret értette a kérdést, de ő is időt akart nyerni.
– Miért kéne haragudnom? – kérdezett vissza.
– Tudom, hogy annak idején csalódott volt. Higgye el, igazából nem is én tehettem róla. Hálás vagyok magának, mert életem legboldogabb éveit töltöttem a szanatóriumban. Semmire se volt gondom. Volt ott egy orvos, kicsit hasonlított magára, és nagyon kedves volt velem. Könyveket adott. Egész nap olvastam. Mielőtt odakerültem, tökéletesen tudatlan voltam. Ő meg, ha valamit nem értettem, megmagyarázta. Nincs egy cigarettája? Mindegy. Különben is, jobb, ha nem dohányzom… Öt évet töltöttem a szanatóriumban, és a végén már azt hittem, egész életemben ott maradok. Örültem volna neki. A többiekkel ellentétben nem vágytam rá, hogy kikerüljek. Amikor aztán közölték, hogy meggyógyultam, és elmehetek, esküszöm, hogy inkább megijedtem, mint örültem. Onnan fentről mindig csak halvány ködfüggönyön, néha vastag felhőtakarón át lehetett látni a völgyet, és én féltem újra lemenni oda. Szerettem volna maradni, ápolónőként, de nem volt meg a szükséges tudásom hozzá, ahhoz meg nem voltam elég erős, hogy takarítsak vagy konyhalány legyek. Mit is csinálhattam volna odalent? Hozzászoktam a napi háromszori étkezéshez. És tudtam, hogy Justine-nél megkapom ugyanezt.
– Miért jött ma ide? – kérdezte Maigret meglehetősen hűvösen.
– Nem mondtam? Először elmentem Hyères-be. Nem akartam, hogy szegény Marcelt úgy temessék el, hogy egyetlen ember se kíséri a halottaskocsit.
– Még mindig szerette?
Ginette kicsit zavarba jött.
– Azt hiszem, tényleg szerettem. Annak idején sokat beszéltem róla, amikor Marcel letartóztatása után maga a pártfogásába vett. Tudja, nem volt ő rossz ember. Valójában inkább naiv volt, azt is mondanám, hogy félénk. Épp azért akarta utánozni a többieket; mert félénk volt. Csak hát túlzásba vitte. Fent a hegyen értettem meg ezt az egészet.
– És nem szerette többé.
– Szerettem, de már nem ugyanúgy. Mindenféle emberekkel találkoztam. Össze tudtam hasonlítani velük. A doktor sok mindent segített megérteni.
– Beleszeretett a doktorba?
Ginette idegesen felnevetett.
– Azt hiszem, egy szanatóriumban az ember mindig szerelmes egy kicsit az orvosába.
– Marcel írt magának?
– Néha.
– Azt remélte, hogy újra együtt fognak élni?
– Eleinte, igen. Aztán ő is megváltozott. De másképp, mint én. Ő nagyon gyorsan megöregedett, szinte egy csapásra. Nem tudom, találkozott-e vele később. Azelőtt hiú és rátarti volt, adott a megjelenésére. Az egész akkor kezdődött, amikor idevetődött, a Côte d’Azurre.
– Ő protezsálta be magát Justine-hez és Émile-hez?
– Nem. Névről ismertem Justine-t. Én magam kerestem fel. Felvett próbaidőre, helyettes vezetőnek, mert másra már nem voltam jó. Négyszer operáltak a hegyen, a testem tele van hegekkel.
– Azt kérdeztem az előbb, miért jött ma ide.
Maigret makacsul újra előhozta a kérdést.
– Amikor megtudtam, hogy maga foglalkozik az üggyel, arra gondoltam, hogy még emlékszik rám, és kerestetni fog. Beletelt volna egy kis időbe, mire megtalál.
– Ha jól értem, amióta kijött a szanatóriumból, nem állt kapcsolatban Marcellel, de utalványokat azért küldött neki.
– Néha. Hadd legyen egy kis könnyebbsége. Nem mutatta, de voltak nehéz pillanatai.
– Ezt ő mondta magának?
– Csak annyit mondott, hogy ő egy vesztes, mindig is az volt, és még arra se volt képes, hogy igazi gazember legyen.
– Ezt Nizzában mondta magának?
– Soha nem látogatott meg a Szirénekben. Tudta, hogy tilos.
– Itt mondta?
– Igen.
– Gyakran jön Porquerolles-ra?
– Majdnem minden hónapban. Justine már öreg hozzá, hogy saját maga felügyelje a házait. Émile meg sohasem szeretett utazni.
– Itt szokott megszállni, a Bárkában?
– Mindig.
– Miért nem ajánlotta fel magának Justine az egyik szobáját? Elég tágas az a villa.
– Nőket sohasem szállásol el a házában.
Maigret érezte, hogy kényes ponthoz érkeztek, de Ginette még nem engedett fel teljesen.
– A fiát félti? – tréfálkozott, miközben újra meggyújtotta a pipáját.
– Lehet, hogy viccesnek tűnik, mégis ez az igazság. Mindig arra kényszerítette, hogy a szoknyája mellett éljen, ezért lett Émile olyan lányos. Justine még vénségére is úgy bánik vele, mint egy gyerekkel. Semmit sem tehet az anyja engedélye nélkül.
– Émile szereti a nőket?
– Inkább fél tőlük. Úgy értem, általában. Nem vágyik a dologra, érti, ugye? Világéletében betegeskedett. Önmaga ápolásával tölti az idejét, orvosságokat szed, orvosi könyveket olvas.
– Mi van még, Ginette?
– Hogy érti?
– Miért jött ma ide?
– De hát már megmondtam.
– Nem.
– Arra gondoltam, hogy maga biztosan foglalkozni fog Émile-lel meg az anyjával.
– És?
– Maga nem olyan, mint a többi rendőr, de azért mégis! Ha valami gyalázat történik, mindig egy bizonyos körből származó embereket gyanúsítanak.
– És maga fontosnak tartotta, hogy elmondja nekem: Émile-nek semmi köze Marcel halálához?
– Meg akartam magyarázni, hogy…
– Megmagyarázni, mit?
– Jó haverok maradtunk, Marcel meg én, de már fel sem merült, hogy újra együtt éljünk. Eszébe se jutott. Azt hiszem, kedve se volt hozzá. Érti? Szerette azt az életmódot, amelyet kialakított magának. Nem volt már semmiféle kapcsolata az alvilággal. Az imént láttam Charlot-t…
– Ismeri?
– Többször is találkoztam vele itt. Megesett, hogy egy asztalnál ettünk. Szerzett nekem nőket.
– Számított rá, hogy ma itt találja Porquerolles-on?
– Nem. Esküszöm, hogy az igazat mondom. Zavar, ahogyan kérdez. Azelőtt bízott bennem. Volt magában könyörület. Igaz, hogy mi sajnálnivaló maradt bennem? Még csak tüdőbajos se vagyok!
– Sokat keres?
– Nem annyit, mint gondolná. Justine nagyon zsugori. A fia is. Persze mindenem megvan, ami kell. Egy keveset még félre is tudok rakni, de annyit nem, hogy magánzóként élhessek.
– Az imént Marcelről beszélt.
– Már nem tudom, hol tartottam. Ja, igen! Hogy is mondjam? Amikor maga megismerte, még a kemény fiút játszotta. Párizsban olyan bárokba járt, ahol Charlot-hoz hasonló emberekkel lehet találkozni, sőt még gyilkosokkal is. Szerette volna, ha a bandájukhoz tartozónak tartják, de ők maguk se vették komolyan…
– Egyszóval pancser volt!
– Hát igen. De aztán már nem akart nagymenőnek látszani. Nem kereste a társaságokat, a hajóján élt vagy a kunyhóban. Sokat ivott. Mindig megtalálta a módját, hogy italhoz jusson. Az utalványaim is segítették ebben. Tudom, mit gondolnak az emberek, amikor megölnek egy ilyen alakot…
– Mit?
– Maga is tudja. Azt képzelik, hogy valami alvilági ügyről van szó, leszámolásról vagy bosszúról. Márpedig nem ez a helyzet.
– Elsősorban ezt akarta nekem elmondani, ugye?
– Néhány perccel ezelőtt már elveszítettem a fonalat. Maga annyira megváltozott! Bocsánat! Nem fizikailag értettem…
Maigret önkéntelenül is elmosolyodott a nő zavarán.
– Annak idején még az Orfèvres rakparti irodájában se emlékeztetett rendőrre.
– Attól fél, hogy az alvilág embereit gyanúsítom? Nem szerelmes véletlenül Charlot-ba?
– Persze hogy nem. Elég nehéz lenne bárkibe is beleszeretnem a rengeteg operáció után, amelyen átestem. Nem vagyok már nő, ha ezt akarja tudni. És Charlot éppannyira hidegen hagy, mint a többiek.
– Ki vele, mi nyomja még a lelkét?
– Miből gondolja, hogy bármi is nyomná a lelkemet? Becsületszavamra, nem tudom, ki ölhette meg szegény Marcelt.
– De azt tudja, hogy ki nem ölte meg.
– Azt igen.
– Azt is tudja, hogy kire gyanakodhatnék.
– Eh, úgyis meg fogja tudni, ha ugyan még nem tudja. Már a kezdet kezdetén megmondtam volna magának, ha nem kérdez olyan ridegen. Férjhez fogok menni Émile-hez. Hát tessék!
– Mikor?
– Ha Justine meghal.
– Miért kell megvárni, hogy eltávozzon az élők sorából?
– Mondom, hogy minden nőre féltékeny. Émile miatta nem házasodott meg, sőt még arról se hallott soha senki, hogy szeretője lett volna. Ha nagy ritkán Émile már nem bírta nő nélkül, ő választotta ki a legkevésbé veszélyeset, és állandóan jó tanácsokkal látta el Émile-t. Most már nem kell neki.
– Kinek mi nem kell?
– Hát Émile-nek nő!
– Mégis meg akar nősülni?
– Mert retteg attól, hogy egyedül marad. Amíg az anyja él, addig nyugi van. Justine gondoskodik róla, mint valami babáról. De már nem húzza sokáig. Legfeljebb egy éve van hátra.
– A doktor mondta?
– Justine-nek rákja van, és öreg hozzá, hogy kibírjon egy operációt. Émile meg folyton azt képzeli magáról, hogy mindjárt meghal. Naponta többször is fuldoklóroham tör rá, moccanni sem mer, mintha a legkisebb mozgás is végzetes volna számára…
– Egy szó, mint száz, megkérte a kezét.
– Igen. Megbizonyosodott róla, hogy elég jó bőrben vagyok ahhoz, hogy ápolhassam. Több orvossal is megvizsgáltatott. Talán fölösleges mondanom, hogy Justine semmiről sem tud, mert különben már régen kiadta volna az utamat.
– És Marcel?
– Neki megmondtam.
– Hogy reagált?
– Sehogy. Úgy vélte, igazam van, hogy bebiztosítom magam öreg napjaimra. Azt hiszem, örült, hogy itt fogok élni.
– Émile nem volt féltékeny Marcelre?
– Miért lett volna? Mondtam: már rég nem volt köztünk semmi.
– Szóval erről akart velem annyira beszélni.
– Mert végiggondoltam, mi minden megfordul majd a fejében, aminek semmi köze a valósághoz.
– Például hogy Marcel megzsarolta Émile-t, ő meg, hogy megszabaduljon tőle…
– Marcel senkit sem zsarolt, és Émile akkor se tudná elvágni egy csirke nyakát, ha az élete függne tőle.
– Maga természetesen nem járt a szigeten az utóbbi napokban.
– Erről könnyen megbizonyosodhat.
– Mert, ugyebár, el sem hagyta a nizzai házat? Ez kitűnő alibi.
– Szükségem van alibire?
– Ahogy az imént mondta, rendőrként beszélek. Akárhogy is, Marcel az útjában állhatott. Különös tekintettel arra, hogy Émile nagy fogás, igen nagy fogás. Ha feleségül venné, maga a halálával igazi vagyont örökölne.
– Igen, igazi vagyont. Azt hiszem, nem jól tettem, hogy eljöttem. Fel sem merült bennem, hogy így fog beszélni velem. Én mindent őszintén elmondtam magának.
A szeme úgy csillogott, mintha mindjárt elsírná magát. Maigret nézte a rosszul kisminkelt arcot, amelyet eltorzított a gyerekes duzzogás.
– Csináljon, amit akar! Nem tudom, ki ölte meg Marcelt. Ez egy tragédia.
– Főként neki.
– Igen, neki is. De őneki már nyugta van. Letartóztat?
Halvány mosollyal tette fel a kérdést, még ha nyugtalannak látszott is, nyugtalanabbnak, mint amennyire mutatni szerette volna.
– Pillanatnyilag nincs szándékomban.
– Elmehetek holnap reggel a temetésre? Ha akarja, rögtön utána visszajövök. Csak egy csónakot kell küldenie értem a Giens-fokhoz.
– Talán.
– Nem szól Justine-nek?
– Ha nem okvetlenül szükséges, és e pillanatban nem látom, miért lenne az.
– Haragszik rám?
– Dehogy.
– De igen. Rögtön éreztem, mihelyt megláttam, még a Cormoranról. Én ugyanis felismertem magát. Meghatódtam, hiszen az életem egy fontos szakaszát juttatta eszembe.
– Olyan szakaszát, amelyet sajnál?
– Talán. Nem tudom. Néha elgondolkozom rajta.
Sóhajtva felállt, de a cipőjét nem vette fel. Szerette volna kioldani a fűzőjét, de azzal meg kellett várnia, hogy a főfelügyelő távozzon.
Látva, hogy Maigret az ajtókilincs felé nyúl, nagyot sóhajtott, és azt mondta:
– Tegyen legjobb belátása szerint!
És Maigret-nek belefájdult a szíve, amint otthagyta egyedül, öregen, nyugtalanul, abban a kis szobában, ahová a tetőablakon át besütött a lenyugvó nap, és rózsaszínnel vont be mindent, a tapétát a falon és az ágytakarót, rózsaszínnel, amely az arcfesték színére emlékeztetett.

– Egy korty fehéret, Monsieur Maigret?
Hirtelen zaj támadt, valami mozgás. A golyódobálók befejezték a partit a téren, és most a kocsmapult köré sereglettek, hangosan beszélgetve, erőteljes akcentussal. A vendéglőrész egyik sarkában, az ablak mellett Pyke ücsörgött az egyik asztalnál, szemben vele Jef van Greef: a két férfi teljesen belemerült egy sakkjátszmába.
Mellettük, a párnázott padon ott ült Anna, és hosszú szipkából szívta a cigarettáját. Időközben felöltözött. Kis pamutruha volt rajta, de alatta éppoly meztelennek érződött, mint amikor a tahiti vászonleplet viselte. Vaskos húsú, rendkívül nőies nő volt: simogatásra termett, és az ember önkéntelenül ágyban látta maga előtt.
Van Greef szürke flanelnadrágot vett fel, és kék-fehér csíkos tengerésztrikót. Spárgatalpú vászoncipőben volt, mint szinte mindenki a szigeten. Még a roppant szolid Pyke-nak is az volt az első dolga, hogy vegyen magának egyet.
Maigret a tekintetével a nyomozót kereste, de nem látta. Kénytelen volt elfogadni a pohár bort, amelyet Paul tolt eléje. Az emberek a pultnál összébb húzódtak, hogy helyet csináljanak neki.
– Na, főfelügyelő úr?
Megszólították, és Maigret tudta, hogy még jobban olvadni fog a hangulat. Elvégre reggel óta arra vártak a szigetlakók, hogy megismerkedjenek vele. Voltak vagy egy tucatnyian, legtöbbjük halászruhában. Két vagy három embernek polgáribb kinézete volt, ők bizonyára kisjáradékosok voltak.
Mindegy, mit gondol majd Pyke, muszáj volt inni.
– Ízlik a borunk?
– Nagyon ízlik.
– Az újságok szerint maga csak sört iszik. Marcellin viszont azt mondta, hogy ez nem igaz, maga nem ijed meg egy flaska calvadostól sem. Szegény Marcellin! Egészségére, főfelügyelő úr…
Paul, a tulaj, aki tudta, hogy megy az ilyesmi, nem adta ki a kezéből az üveget.
– Igaz, hogy a barátja volt?
– Valamikor régen ismertem, igen. Nem volt rossz fiú.
– Persze hogy nem. És az igaz, amit az újságok írnak, hogy Le Havre-i volt?
– Igaz.
– Az ő akcentusával?
– Jó tizenöt éve, amikor megismertem, még nem volt akcentusa.
– Hallod, Titin? Mit mondtam én neked?
Négy rund… öt rund… és véletlenszerűen odavetett szavak, csak úgy, a saját örömükre, ahogy a gyerekek dobálják levegőbe a labdájukat.
– Mit szeretne vacsorázni, főfelügyelő úr? Természetesen van hallevesünk. Szereti egyáltalán a hallevest?
Maigret megesküdött rá, hogy a bouillabaisse a kedvenc étele, és ettől mindenki boldog volt. Még nem volt alkalom rá, hogy személyesen megismerkedjen a körülötte ácsorgó, igencsak vegyes társasággal.
– Az ánizspálinkát is szereti, az igazit, azt, amelyik be van tiltva? Egy kör pastist, Paul! De igen! A főfelügyelő nem fogja ellenezni…
Charlot a teraszon ült, újságot olvasott, és egy pohár hígított pastis volt előtte az asztalon.
– Van már valami elképzelése?
– Elképzelésem? Miről?
– Hát hogy ki a gyilkos! Morin-Barbu, aki a szigeten született, és el sem hagyta hetvenhét éve, soha ilyet nem hallott. Voltak, akik megfulladtak. Egy északi nő, öt vagy hat éve, altatótablettákkal kísérelt meg öngyilkosságot. Egy olasz matróz valami vitában karon szúrta Baptiste-ot. De igazi bűncselekmény, az soha nem volt, főfelügyelő úr! Itt még a gonoszok is kezes báránnyá válnak.
Mindenki nevetett, mindenki egyszerre beszélt, mert csak az volt fontos, beszélni, mondani bármit, és koccintani a híres főfelügyelővel.
– Jobban megérti majd, ha már eltölt itt néhány napot. Az kéne, hogy ide jöjjön nyaralni az asszonnyal. Megtanítanánk pétanque-ozni. Nem igaz, Casimir? Tavaly Casimir nyerte a Petit Provençal versenyét, és az már valami.
A tér túlsó végében az imént még rózsaszín templom lila színt öltött. Az ég színe halványzöldbe fordult, és az emberek szép lassan megindultak hazafelé. Messziről odahallatszott egy nő éles hangja: „Hé, Jules! Asztalon a leves!” Egy kisfiú meg nagy bátran eljött az apjáért, és kézen fogva húzta maga után.
– Na, nem játszunk egy partit?
– Késő van hozzá.
Felvilágosították Maigret-t, hogy a golyódobálás után rendszerint verik a blattot, de ezúttal elmarad miatta a kártyaparti. A Cormoran matróza, a hatalmas lábú, mezítlábas néma óriás rá-rávigyorgott a főfelügyelőre, és ráemelte a poharát, valami szörnyű karattyolás kíséretében, ami ilyesmi akart lenni: „Egészségére!”
– Most kéri a vacsorát?
– Nem látták a nyomozót?
– Elment, amíg maga odafent volt. Egy szó nélkül. Így szokta. Csuda egy ember! Három napja szaglászik a szigeten, és jószerével már annyit tud minden családról, mint én.
Maigret előrehajolt, és látta, hogy Van Greefék elmentek, az angol egyedül ücsörög a sakktábla előtt.
– Fél óra múlva vacsorázunk – közölte.
Paul fejével a Scotland Yard felügyelője felé bökött, és halkan megkérdezte:
– Gondolja, hogy szereti a konyhánkat?
Néhány perccel később Maigret és kollégája már az utcát rótta, és a lábuk ösztönösen a kikötő felé vitte őket. Ez már szokásukká vált. A nap időközben eltűnt, és béke honolt a tájon. A zajok is megváltoztak. Már hallani lehetett a víz halk csobogását a móló köveinél, és maguk a kövek is szigorúbb szürkére változtak, mint az igazi sziklák. A növényzet sötétzöld volt, már-már fekete és titokzatos. Egy torpedónaszád siklott csendesen a nyílt tenger felé, szédítőnek tűnő sebességgel, törzsén egy hatalmas festett számmal.
– Alig tudtam megverni – szólalt meg végül Pyke. – Nagyon jól játszik, és nagyon fegyelmezett.
– Ő hívta ki egy partira?
– Én tettem ki a sakktáblát, hogy magamban gyakoroljak – nem tette hozzá: amíg maga fent volt Ginette-tel. – Nem reméltem, hogy találok partnert. Van Greef a szomszéd asztalhoz ült le a barátnőjével, és abból, ahogy a figurákat nézte, rájöttem, hogy szívesen megmérkőzne velem.
Hosszú csend állt be. A két férfi már a mólón haladt. A fehér jacht mellett egy kis hajó volt kikötve, a neve is látszott a farán: Szerelem virága.
Van Greefék hajója: a pár fent volt a fedélzeten. Fény szűrődött ki a kabinból, amely épphogy elég volt két személynek, de felállni már nem lehetett benne. Evőeszközök és edények csörömpölése hallatszott. Vacsoráztak.
Amikor a két rendőr már túlhaladt a jachton, Pyke ismét megszólalt.
– Ez a fiú tipikusan olyan, akit a jó családok gyűlölnek – mondta tagoltan, szabatosan. – Önöknél, Franciaországban bizonyára nincs sok ebből a fajtából.
Maigret meglepődve nézett rá, mert ismeretségük óta most fordult elő először, hogy kollégája általános érvényű megjegyzésre ragadtatta magát. Pyke maga is kissé zavartnak látszott, mintha hirtelen szégyen fogta volna el.
– Miből gondolja, hogy nálunk, Franciaországban ritka az ilyen?
– Úgy értem, hogy a pontosan ilyen fajta a ritka.
Nagy gonddal keresgélte a szavakat, és közben megállt a móló végében, a szárazföldről odalátszó hegyekkel szemközt.
– Azt hiszem, önöknél egy jó családból való fiatalember elkövethet ostobaságokat, ahogy önök mondják, ha jól akar élni, nőkre, autókra, kaszinózásra vágyik. De vajon sakkoznak-e önöknél az ilyen rosszfiúk? Kétlem. Olvasnak-e Kantot, Schopenhauert, Nietzschét és Kirkegaard-t? Eléggé valószínűtlen, ugye? Csak arra vágynak, hogy élhessék az életüket, és ehhez ne kelljen megvárniuk, hogy a szüleik rájuk hagyják a vagyonukat.
A móló egyik oldalán húzódó mellvédnek támaszkodtak. A víz nyugodt felszínét csak időnként zavarta meg egy-egy felugró hal csobbanása.
– Van Greef a rosszfiúknak nem ehhez a típusához tartozik. Még azt sem hiszem, hogy vágyódna a pénz után. Már-már klasszikus anarchista. Fellázadt minden ellen, amit ismert, minden ellen, amit tanítottak neki, bíró apja és polgár anyja ellen, a városa ellen, a hazája erkölcsei és bevett szokásai ellen. – Restelkedve elhallgatott. – Bocsánat!
– Folytassa csak!
– Csak néhány szót váltottunk, de azt hiszem, megértettem őt, mert sok hozzá hasonló fiatalember van nálunk is, és azt hiszem, minden országban, ahol merev az erkölcsi rend. Azért mondtam az imént, hogy Franciaországban bizonyára kevés van ebből az emberfajtából, mert itt nincs képmutatás. Talán nem is ártana, ha volna valamennyi.
Vajon arra a társaságra célzott-e ezzel, amelybe megérkezésük után mind a ketten belecsöppentek, az Émile-, Chariot-, Ginette-félékre, akiket láthatóan nem közösítettek ki az itteniek?
Maigret kissé gondterhelt, kissé nyugtalan volt. Semmiféle támadás nem érte, mégis ott birizgálta belül a vágy, hogy védekezzen.
– Ezek a fiatalemberek úgy lázadnak, hogy mindent elvetnek, a jót is, és a rosszat is – folytatta Pyke. – Gondolja csak meg! Ez az ember elrabolt egy kislányt a családjától. A kislány kedves és kívánatos. Mégsem hiszem, hogy azért tette, mert megkívánta. Hanem azért, mert ez egy jó családból való lány, aki vasárnaponként misére járt a mamájával. Mert az apja valószínűleg egy szigorú és konzervatív úr. És mert nagy kockázatot vállalt azzal, hogy elrabolta. Lehet persze, hogy tévedek.
– Nem hinném.
– Vannak emberek, akik egy tiszta és elegáns környezet láttán vágyat éreznek rá, hogy bepiszkítsák. Van Greef vágyat érez rá, hogy bepiszkítsa az életet, hogy bepiszkítson bármit. Még a barátnőjét is.
Maigret csak ámult. Tátva maradt a szája, ahogy mondani szokták, hiszen lám, Pyke ugyanazt gondolja, amit ő. Amikor megtudta, hogy Van Greef többször is hajlandó volt felmenni a North Star fedélzetére, azonnal az jutott eszébe, hogy nemcsak inni ment, hanem azért is, mert sokkal intimebb és kevésbé bevallható kapcsolat alakult ki a két pár közt.
– Az ilyen fiúk nagyon veszélyesek – zárta le a mondandóját Pyke. Majd hozzátette: – Lehet, hogy nagyon boldogtalanok is? – Bizonyára túlságosan ünnepélyesnek találta a beállt csendet, mert könnyedebb hangon hozzáfűzte: – Egyébként Van Greef tökéletesen beszél angolul. Még akcentusa sincs. Nem lepne meg, ha valamelyik híres kollégiumunkban tanult volna.
Itt volt az ideje, hogy visszainduljanak vacsorázni. A fél óra bőven eltelt. Már majdnem sötét volt, és a csónakok a kikötőben a tenger lélegzésének ütemére himbálóztak. Maigret a cipőtalpához ütögetve kirázta a pipáját, és azon gondolkozott, ne tömjön-e meg egy újat. Elhaladtában alaposan megnézte a hollandus kis hajóját.
Vajon Pyke csak azért beszélt, mert élvezte a saját hangját? Vagy a maga módján valamit tudatni akart vele? Ki tudja? A franciája tökéletes, túlságosan is tökéletes, és mégsem ugyanazt a nyelvet beszéli, mint ő, Maigret, a gondolataik különböző utat járnak be az agytekervényeikben.
– Az ilyen fiúk nagyon veszélyesek – mondta ugyebár a Scotland Yard felügyelője. Nyilvánvaló, hogy még a látszatát is kerüli, hogy beavatkozna a nyomozásba. Nem kérdezte, mi történt Ginette szobájában. Csak nem képzeli, hogy Maigret eltitkol előtte valamit, hogy megpróbál csalni? Vagy ami még ennél is rosszabb: azok után, amit a franciák erkölcseiről mondott, csak nem képzeli, hogy Maigret és Ginette…?
– Közölte, hogy eljegyezte magát Émile-lel – mormogta a főfelügyelő. – De ezt titokban kell tartani az öreg Justine miatt, aki még a halála után is megpróbálná megakadályozni a házasságot.
Maigret tudatában volt annak, hogy Pyke határozott mondataihoz képest ő elég zavarosan beszél, és még ennél is zavarosabbak a gondolatai.
Az angol néhány szóval elmondta, amit el akart mondani. Fél órát töltött el Van Greeffel, és azalatt nemcsak róla, hanem általában a világról is pontos képet alakított ki.
Maigret bajosan tudott volna egyetlen elképzeléssel is előállni. Hát igen, ő csak érez valamit. Érez mindenfélét, mint mindig a nyomozás kezdetén, de meg nem tudná mondani, hogyan fog előbb vagy utóbb kitisztulni ez a ködös kép.
Megalázó egy kicsit, hogy így lemarad. Maigret nehézkesnek és erőtlennek érezte magát határozott kollégája mellett.
– Furcsa egy lány – mormolta.
Tessék, ennyit tud mondani egy olyan emberről, akit régóta ismer, akinek majdnem az egész élete nyitott könyv előtte, és aki teljes nyíltsággal beszélt vele.
Furcsa lány! Vonzza is, meg taszítja is, és ezt a lány pontosan érezte.
Később talán majd határozott véleménye lesz róla.
Pyke bezzeg egyetlen sakkparti és a bábuk fölött váltott néhány szó után végérvényes elemzését adta partnere jellemének.
Az első játszmát, úgy látszik, az angol nyerte volna…


ÖTÖDIK FEJEZET

Éjszaka a Noé Bárkájában


Először a szag foglalkoztatta, holott már azt hitte, mindjárt elalszik. Valójában több szag is volt. Az alapszagot, a ház szagát, amelyet nyomban megszimatolt, mihelyt átlépte a kávéház küszöbét, már reggel óta próbálta kielemezni, mert ez a szag nem volt ismerős. Minden alkalommal megcsapta, amikor belépett, és Maigret minden alkalommal beleszagolt a levegőbe. Benne volt abban a szagban természetesen a bor szaga, ánizsillat fűszerezte, és konyhaszag adta a hátterét. És minthogy délvidéki konyháról volt szó, amelynek alapja a fokhagyma, a pirospaprika, az olaj és a sáfrány, ez megváltoztatta a jellegét.
De minek foglalkozik ő ezzel? Legjobb lenne becsukni a szemét, és aludni. Értelmetlen volt felidézni az összes marseille-i meg provence-i konyhájú vendéglőt, ahol valaha evett, Párizsban vagy másutt. Jó, itt a szag nem ugyanolyan. Na és? Aludni! Eleget ivott, ha csak leteszi a fejét, rögtön mély álomba merül.
De igazából nem úgy volt? Nem aludt-e el, mihelyt lefeküdt? Az ablak nyitva volt, és valami zaj nyugtalanította. Végül rájött, hogy a fák levelei susognak a téren.
A lenti szag leginkább egy cannes-i kisvendéglőére emlékeztetett, amelynek egy kövér nő volt a tulajdonosa, és amelyben hosszú órákon át elücsörgött hajdanában egy nyomozás ürügyén.
A szoba szaga nem hasonlított semmire. Mi van a matracokban? Tengeri fű, amely a tenger jódos szagát árasztja magából, mint Bretagne-ban? Más emberek is megfordultak már ebben az ágyban, és mintha a napolaj szagát is érezni lehetne, amellyel a nők bekenik magukat, amikor kifekszenek a napra.
Nehézkesen megfordult, legalább tizedszer, és valaki már megint ajtót nyitott, végigment a folyosón, be a vécébe. Nem volt ebben semmi rendkívüli, de úgy érezte, hogy sokkal több ember járkál, mint ahány van a házban. Így hát elkezdte számolni a Bárka lakóit. Paul meg a felesége fölötte alszanak egy manzárdszobában, amelyhez padláslétrán lehet feljutni. Nem tudja, hogy Jojo hol alszik. Az első emeleten nem lehet a szobája, az biztos.
Neki is megvan a minden mással összetéveszthetetlen szaga. A hajolaj szaga, a testéé, a ruhájáé: egyszerre tompa és fűszeres, igazán kellemesnek mondható. Élvezte, mialatt beszélgetett a nővel.
Na, az is egy olyan eset, hogy Pyke hihette, hogy Maigret csal. A főfelügyelő vacsora után felment a szobájába, hogy kezet és fogat mosson. Nyitva hagyta az ajtót, és olyan nesztelenül, hogy még csak meg se reccsent a padló, Jojo egyszer csak megjelent a küszöbön. Hány éves lehet? Tizenhat? Húsz? Olyan volt a tekintete, egyszerre bámulattal teli és félénk, mint azoknak a kamasz lányoknak, akik autogramot kunyerálnak a színházak kijáratánál. Ő, Maigret szemlátomást nagy hatással van rá, hiszen híres ember.
– Mondani akar valamit, kislány? – A lány becsukta maga mögött az ajtót, ami Maigret-nek nem tetszett, mert sose lehet tudni, mit gondolnak majd az emberek. Meg hát egy angol is van a házban.
– Marcellinről volna szó – mondta a lány, és elpirult. – Egyik délután beszélgetett velem. Nagyon részeg volt, és a kávéház padján sziesztázott.
Nocsak! Az imént is ott hevert valaki a padon, fején egy újsággal szunyókált, pedig a Bárka már kiürült. Hát persze, jó hűvös van ott. Hanem fura egy ház, az biztos! Hát még a szag…
– Gondoltam, hátha fontos lehet magának. Azt mondta, hogy ha akarná, ekkora rakás lenne neki.
– Rakás micsoda?
– Hát bankjegy.
– Ez mikor volt?
– Talán két nappal azelőtt, ami történt vele.
– Volt más is a kávézóban?
– Egyedül voltam, a pultot pucoltam.
– Beszélt erről valakinek?
– Nem hiszem.
– Semmi mást nem mondott?
– Csak annyit: De hát mit csinálnék vele, kis Jojo? Hát nem jó itt?
– Sohasem udvarolt magának? Nem tett ajánlatot?
– Nem.
– És a többiek?
– Szinte mindenki.
– Amikor Ginette itt volt… – hiszen havonta idejárkált, igaz? Marcellin sohasem ment fel hozzá a szobájába?
– Persze hogy nem. Nagyon tisztelettudó volt vele.
– Lehet magával úgy beszélni, mint egy felnőttel, Jojo?
– Én már tizenkilenc éves vagyok.
– Jó. Marcellinnek volt-e viszonya nőkkel?
– Hát persze.
– Itt a szigeten?
– Először is Nine-nel, az unokanővéremmel. Ő mindenkivel csinálja. Azt mondják, nem tehet róla.
– Marcellin hajóján?
– Akárhol. Aztán Lambert özvegyével, akinek a tér túloldalán van a kávézója. Az is előfordult, hogy nála töltötte az éjszakát. Amikor sügért fogott, mindig elvitte neki. Azt hiszem, most, hogy halott, már elmondhatom: Marcellin dinamittal halászott.
– Sohasem merült fel, hogy elveszi az özvegyet?
– Nem hiszem, hogy újra férjhez akarna menni.
És Jojo mosolya azt sejtette, hogy az özvegyasszony nem közönséges személy.
– Nincs más mondanivalód, Jojo?
– Nincs. Jobb, ha most lemegyek.
Ginette sem aludt. A szomszéd szoba volt az övé, az ágya pont a válaszfalnál állt, úgyhogy Maigret-nek az volt az érzése, a lélegzését is hallja. Zavarta a dolog, mert amikor félálomban megfordult, olykor beleverte a könyökét a falba, és ez nyilván minden alkalommal felriasztotta Ginette-et.
Nagyon hosszan elidőzött, mielőtt lefeküdt volna. Vajon mit csinált? Szépítkezett vagy tisztálkodott? A csend néha olyan mély volt a szobájában, hogy Maigret-nek már az is eszébe jutott, hátha ír valamit. Különösen hogy a padlásablak magasan volt ahhoz, hogy kikönyököljön egy kis friss levegőt szívni.
Szóval a nevezetes szag… Egyszerűen Porquerolles-szag ez. Már akkor megérzett belőle valamit, amikor néhány órája a mólóra lépett Pyke-kal. Ott volt mellette a tenger illata, amelyet a napközben felmelegedett víz bocsátott ki magából, és voltak más illatok is, amelyeket a szárazföld felől hozott az enyhe szél… Nem eukaliptuszfák vannak a téren? Valószínűleg vannak más illatos növények is a szigeten.
Ki járkál már megint a folyosón? Pyke? Már harmadszor. Nem volt felkészülve Paul konyhájára, úgy látszik, csikarja a hasát. De sokat is ivott. Vajon mert szeret inni, vagy mert kötelességének érezte? Na, a pezsgőt azt szereti, egész este azt ivott az őrnaggyal, bezzeg neki, Maigret-nek korábban eszébe se jutott, hogy azzal kínálja. Nyomban olyan jól megértették egymást, mintha régi ismerősök volnának. Betelepedtek az egyik sarokba. Jojo kérés nélkül hordta nekik a pezsgőt.
Bellam nem pezsgőspohárból ivott, hanem nagy pohárból, mintha sör volna. Az őrnagy olyan tökéletes volt ezüstszürke hajával, rózsás arcbőrével, nagy, világos, vizenyős szemével meg a hatalmas szivarral, amely sohasem hiányozhatott a szájából, mint egy Punch-beli rajz.
Egy pajkosan csillogó tekintetű, hetven-hetvenkét éves gyerek. A hangja rekedt, valószínűleg a pezsgőtől meg a szivartól. Még több üveg után is volt benne valami megejtő méltóság.
– Bemutatom magának Bellam őrnagyot – mondta egyszer csak Pyke. – Kiderült, hogy ugyanabba a kollégiumba jártunk.
Persze nem ugyanabban az évben, sőt nem is ugyanabban az évtizedben. De érződött, hogy ez mindkettejüknek örömet szerez. Az őrnagy úgy ejtette a főfelügyelő nevét, hogy „megret”.
Időnként alig észrevehető mozdulattal odaintett Jojónak vagy Paulnak, és máris ott volt a friss pezsgő az asztalon. Máskor másként jelzett Jojónak, és a lány teletöltött egy poharat, odavitte valakinek a teremben.
Lehetett volna a gesztusban gőg vagy leereszkedés is. De az őrnagy olyan kedvesen, olyan naivan csinálta, hogy semmi bántó nem volt benne. Mintha jó pontokat osztogatna. Amikor a pohár pezsgő megérkezett a rendeltetési helyére, felemelte a saját poharát, és messziről némán az illető egészségére kívánta.
Mindenki vagy majdnem mindenki benézett az ivóba. Charlot szinte minden este működésbe hozta a „talponálló”-masinákat. Először a „pénznyelővel” játszott, és megengedhette magának, hogy annyit tegyen be, amennyit csak akar, hiszen az övé volt a bevétel. Nyilván a „bazárgép” is az övé volt. Bedobott egy érmét a nyílásba, és kitartó figyelemmel forgatta a gombot, amely a krómozott kis csipeszt egy filléres cigarettatárca, pipa vagy levéltárca felé irányította.
Azért nem alszik Ginette, mert nyugtalanítja valami? Lehet, hogy túl kemény volt? Igen, a szobában nem bánt kesztyűs kézzel vele. De a látszat ellenére nem azért, mert haragudott rá.
Nevetséges dolog játszani a jó szamaritánust. Ginette-et a Ternes téren szedte fel, és szanatóriumba küldte. Sohasem jutott eszébe, hogy ezzel megmentett egy lelket, hogy „megóvott egy lányt az utcától”.
Aztán egy másik férfi foglalkozott vele, aki Ginette szerint „hasonlított rá”: az orvos a szanatóriumban. Várt a nőtől valamit?
Ginette az lett, ami. Az ő dolga. Neki, Maigret-nek nincs rá oka, hogy megsértődjön, keserűséget érezzen miatta.
Azért volt kemény vele, mert muszáj keménynek lenni, mert ezek a nők, még a legkevésbé rosszak is, úgy hazudnak, mint a vízfolyás, olykor ok és érdek nélkül. És Ginette még nem mondott el mindent, ez biztos. Emiatt nem tud elaludni. Valami aggasztja.
Egyszer fel is kelt. Maigret hallotta a meztelen lába neszét a szoba padlóján. Átjön hozzá? Nincs kizárva. Maigret gondolatban felkészült rá, hogy felkapja a nadrágját, amelyet lefekvés előtt a szőnyegre dobott.
De Ginette nem jött. Üveg koccant. Ginette szomjas. Vagy bevett egy altatót.
Maigret csak egy pohár pezsgőt ivott. Egész este kitartott a bor mellett, meg, isten tudja, miért, ánizspálinkát is ivott.
Ki rendelte az ánizspálinkát? Ja, igen, a fogorvos. Pontosabban az egykori fogorvos. Az is jó figura. A szigeten csak jó figurák vannak, legalábbis a Bárkában. Vagy lehet, hogy ez a normális, és a túlparton, a kontinensen teszik rosszul az emberek, hogy másként viselkednek?
Nagyon jónak, nagyon ápoltnak kellett lennie, mert Bordeaux egyik legelegánsabb negyedében volt a rendelője, és a bordeaux-iak nehéz emberek. Véletlenül vetődött Porquerolles-ra, csak nyaralni jött, de aztán már csak egy hétre hagyta el a szigetet, amíg felszámolta a dolgait.
Nem viselt gallért. Az egyik Morin, egy halász vágta le a haját havonta egyszer. Ezt a Morint „Fodrász Morin”-nek hívták. Az egykori fogorvos szakálla legalább háromnapos volt, és a keze is ápolatlan. Nem törődött már semmivel, nem csinált semmit, legfeljebb olvasott a hintaszékében, a verandán.
Elvett egy idevalósi lányt, aki egykor csinos lehetett, de nagyon gyorsan hatalmasra hízott, ajka fölött leheletnyi bajusz serkent, és rikácsoló hangja volt.
Az exfogorvos boldog volt. Legalábbis ezt állította.
– Majd meglátja! – mondta zavarba ejtő magabiztossággal. – Ha itt marad egy ideig, maga is belezúg a szigetbe, mint a többiek. És akkor nem megy el többé.
Maigret tudta, hogy némelyik csendes-óceáni szigeten megesik a fehérekkel, hogy elhagyják magukat, „elvadulnak”, ahogy arrafelé mondják, de arról fogalma se volt, hogy ez három kilométerre a francia parttól is megeshet.
Ha valakiről beszélgettek, a fogász mindig annak alapján ítélte meg az illetőt, hogy mennyire „vadult el”. De ő másként hívta ezt. Úgy mondta: „elszigetesedett”.
A doktor? Merthogy volt egy doktor is, akivel Maigret még nem találkozott, de Lechat-tól tudott róla. A fogorvos szerint gyógyíthatatlan szigetimádó.
– Gondolom, barátok.
– Nem járunk össze. Épp csak köszönő viszonyban vagyunk.
Igaz, a doktor már akkor is rossz állapotban volt, amikor idejött. Nagyon beteg volt, és csak azért telepedett le a szigeten, hogy gyógyuljon. Agglegény, egyedül él egy rozoga kis házban, de a kertje, az csupa virág, ő maga vezeti a háztartást. Minden piszkos nála. Az egészsége miatt este már nem mozdul ki, még sürgős esetben sem, télen meg, ha nagy ritkán tényleg hideg van, napokig, sőt hetekig nem dugja ki az orrát.
– Majd meglátja! Majd meglátja! – ismételgette a fogorvos gúnyos mosollyal. – Egyébként elég körülnéznie, rögtön látja, milyen hely ez. És minden este ugyanilyen.
Csakugyan különös látvány volt. A hangulat se kávéházi, se kocsmai, a fesztelenség miatt leginkább még ahhoz hasonlatos, mint egy művész műtermében rendezett esti mulatság.
Mindenki ismer mindenkit, és senki sem játssza meg magát. Az őrnagy, egy híres angol kollégium növendéke, ugyanabban a körben forog, mint az orvhalász Marcellin, vagy mint Charlot.
Időnként valaki lakhelyet vagy partnert cserélt.
Émile és Ginette kezdetben nyugodtan és csendesen ült a pult közelében, ugyanannál az asztalnál. Olyanok voltak, mint akik már ezer éve házasok, és éppen a vonatra várnak egy pályaudvaron. Émile megrendelte a szokásos hársfateáját, Ginette-nek meg egy kupica zöldes likőrt vittek.
Néha félhangon váltottak egy-két szót. Semmit se lehetett hallani belőle, csak látszott, hogy mozog a szájuk. Aztán Ginette sóhajtva felállt, és a fonográf alatti szekrényből elővett egy dámajátékot.
Játszottak. Látszott, hogy ez így megy mindennap, hosszú évek óta, és hogy az emberek itt úgy öregszenek meg, hogy el sem mozdulnak a helyükről, és nem is próbálnak más mozdulatokat tenni, mint amelyek beléjük rögzültek.
Maigret minden bizonnyal öt év múlva is ugyanitt találná a fogorvost, amint ugyanazzal az egyszerre kíméletlen és elégedett mosollyal issza az ánizspálinkát. Charlot olyan gépiesen játszott a pénznyelőn, mint egy báb, és ez nyilván így megy az idők végeztéig.
A jegyesek dámáztak és minden lépés után érthetetlen alapossággal vették szemügyre a táblát, az őrnagy pedig egyik pohár pezsgőt itta a másik után, és adomázott Pyke-nak.
Senkinek sincs sürgős dolga. Mintha senki sem gondolna rá, hogy másnap is lesz nap. Jojo, ha éppen senkit sem kellett kiszolgálnia, a bárpultra könyökölt, és állát a kezébe temetve merőn bámult maga elé. Maigret többször is magán érezte a tekintetét, de mihelyt odafordult, a lány már máshova nézett.
Paul, a tulaj, még mindig szakácsöltözékben, minden asztalhoz odament, és mindenkit meghívott egy pohárra. Ami feltehetőleg nem volt olcsó mulatság neki, de végső soron nyilván megérte.
A felesége meg, egy fakószőke, kemény arcú, jelentéktelen asszony, egyedül ült egy asztalnál, és a napi könyvelést csinálta.
– És ez minden este így megy – mondta Lechat a főfelügyelőnek.
– És a szigetlakók, úgy értem, a halászok?
– Ők nemigen jönnek vacsora után. Már napkelte előtt kimennek a tengerre, úgyhogy korán fekszenek. Mindenesetre este már nem jönnek a Bárkába. Hallgatólagos megállapodás ez. Délután, de délelőtt is, mindenki jár mindenhova. Vacsora után a szigetlakók, az igazi bennszülöttek, inkább más kocsmákba mennek.
– És mit csinálnak?
– Semmit. Elmentem, megnéztem őket. Néha rádiót hallgatnak, de azt is ritkán. Csendben megisznak egy pohárkával, és néznek maguk elé.
– Itt mindig ekkora nyugalom van?
– Attól függ. Csak várja ki a végét! Könnyen megváltozhat a dolog. Elég valami apróság, egy hangosabb mondat, egy rund, amelyet ez vagy az felajánl, és máris összeverődik a társaság, mindenki egyszerre beszél.
Hát ez nem következett be.

Nyitva volt az ablak, mégis melege volt. Ez már tiszta mánia, ahogy a ház neszeit figyeli. Ginette még mindig nem alszik. Olykor a feje fölött is lépteket hall. Pyke meg most már negyedszer megy végig a folyosón, ő, Maigret minden alkalommal enyhe szorongással várja a zubogó víz hangját, mielőtt újra megpróbálna elaludni. Mert a két zaj közt bizonyára elaludt, ám az álma nem volt elég mély ahhoz, hogy teljesen kitörölje a gondolatait, ahhoz viszont igen, hogy eltorzítsa őket.
Pyke csúnyán kitolt vele, amikor a hollandusról beszélt neki ott a móló végében. A főfelügyelő már képtelen volt másként látni Van Greefet, mint brit kollégája ellentmondást nem tűrő mondatainak fényében.
Pedig az a portré, amelyet Pyke felvázolt a fiatalemberről, nem elégítette ki Maigret-t. Van Greef is ott volt Annával, aki láthatóan elálmosodott, és az idő előrehaladtával egyre jobban rádőlt társa vállára.
Van Greef nem szólt hozzá. Látszott, hogy máskor se igen szól hozzá. Ő a hím, a főnök, a lánynak az a dolga, hogy kövesse őt, és kénye-kedvét lesse.
Maigret elnézte a hollandot. Rendkívül sovány arcával egy karcsú állatra emlékeztetett, egy ragadozóra.
A többiek sem voltak éppen bárányok, ám Van Greef kétségkívül ragadozó. Úgy szaglászik, mint egy ragadozó. Ez a tikje. Hallgatja, amit mondanak körülötte, és szaglászik. Semmi más nem látszik rajta, csak az, hogy remeg az orrcimpája.
A dzsungelben az őrnagy vastagbőrű lett volna: elefánt vagy inkább víziló. És Émile? Valamilyen hegyes fogú, settenkedő állat.
Nevetséges. Mit szólna Pyke, ha olvasna Maigret gondolataiban? Igaz, a főfelügyelőnek megvolt a mentsége: sokat ivott, és félálomban volt. Ha előre látta volna, hogy nem tud majd elaludni, megivott volna még egy-két pohárral, hogy azonnal álomtalan alvásba süllyedjen.
Lechat viszont tulajdonképpen nagyon jól csinálta. Olyan jól, hogy Maigret szívesen befogadta volna a csapatába. Kicsit fiatal még, kicsit túlbuzgó. Könnyen izgalomba jön, mint egy vadászkutya, amely összevissza futkos a gazdája körül.
Ismerte Dél-Franciaországot, hiszen a draguignani osztagnál dolgozott, de eddig csak egyszer-kétszer volt alkalma megfordulni Porquerolles-on. Most alig három napja van itt, és már az egész szigetet ismeri.
– A North Star lakói nem jönnek minden este?
– Majdnem minden este itt vannak. Néha késő este jönnek. Ha nyugodt a tenger, általában kimennek csónakázni a holdfényben.
– Mrs. Wilcox és az őrnagy barátok?
– Gondosan kerülik, hogy szóljanak egymáshoz, és mind a ketten úgy néznek a másikra, mintha átlátszó volna.
Végül is érthető. Mindketten ugyanahhoz a társadalmi réteghez tartoznak. Mindketten azért jöttek ide, ilyen vagy olyan okból, hogy lesüllyedjenek.
Az őrnagyot bizonyára zavarja, hogy lerészegedik Mrs. Wilcox előtt, hiszen a hazájában az úriemberek ezt rendszerint egymás közt teszik, zárt ajtók mögött.
Mrs. Wilcox meg nyilván nem túlságosan büszke a maga Moricourt-jára az indiai hadsereg egykori tisztje előtt.
Este tizenegy körül jöttek meg. Mint az gyakran megesik, Mrs. Wilcox egyáltalán nem hasonlított arra a képre, amelyet a főfelügyelő magában kialakított róla.
Egy ladyt képzelt el, és egy öregedő, vörös hajú nővel találkozott – ráadásul festett vörössel –, egy meglehetősen kövér nővel, akinek rekedt hangja Bellam őrnagyéra emlékeztetett, csak sokkal harsányabb változatban. Vászonruhát viselt, a nyakában viszont háromsoros gyöngy nyaklánc volt, talán igazgyöngyökből, az ujján meg egy nagy gyémántgyűrű.
A szemével nyomban Maigret-t kereste. Feltehetőleg Philippe beszélt neki a főfelügyelőről. Leült, attól fogva őt méregette, és halkan megtárgyalta a társával.
Mit mondott? Vajon ő is kövérnek és közönségesnek találta-e Maigret-t? Ifjú daliának képzelte? Vagy esetleg úgy ítéli meg, hogy nem néz ki túl intelligensnek?
Azok ketten whiskyt ittak, kevés szódával. Philippe sürgött-forgott a nő körül, és idegesítette, hogy a főfelügyelő figyeli. Valószínűleg nem volt ínyére, hogy látja, amint teszi a dolgát. Mrs. Wilcox meg szándékosan megdolgoztatta. Nem Jojót vagy Pault hívta, hanem a lovagjával cseréltette ki a poharát, mert nem találta elég tisztának, majd ismét ugrasztotta, ezúttal a pulthoz cigarettáért. Egyszer meg kiküldte, isten a megmondhatója, miért.
Látványosan érzékeltette hatalmát a Moricourt-ok örököse fölött, és egyúttal talán azt is kimutatta, hogy nincs benne szégyenérzet.
A pár odaköszönt az ifjú Van Greefnek és társnőjének. Alig észrevehetően. Kicsit úgy, ahogy a szabadkőművesek jeleznek egymásnak.
Maigret várakozásával ellentétben az őrnagy távozott először, méltóságteljesen, kissé ingatag léptekkel, Pyke meg elkísérte egy darabon.
Aztán a fogorvos is elment. „Majd meglátja! Majd meglátja!” – mondogatta Maigret-nek, megjósolva, hogy ő is szigetimádó lesz.
Charlot-nak elege lett a játékautomatákból, és odament a dámajátékosokhoz. Lovagló ülésben levetette magát egy székre, és némán mutatott egy-egy lépést Ginette-nek. Mihelyt Émile távozott, ő is felment lefeküdni. Ginette mintha Maigret engedélyére várt volna. Végül odament az asztalához, és halvány mosollyal odasúgta:
– Még mindig haragszik rám?
Láthatóan kimerült volt, úgyhogy a főfelügyelő azt tanácsolta neki, menjen fel, és feküdjön le. Aztán ő is felment, nyomban Ginette után, mert az jutott eszébe, hátha Ginette Charlot-hoz indult.
Egyszer, miközben próbált elaludni – bár talán már aludt is, és az egész csak álom volt –, úgy érezte, hogy valami tényleg fontos dologra jött rá. „Csak el ne felejtsem. Muszáj, hogy holnap reggel emlékezzek rá.”
Majdnem felkelt, hogy leírja egy darab papírra. Olyan volt, mintha fény gyúlt volna az elméjében. Nagyon érdekes volt. Maigret örült. „Csak el ne felejtsem holnap reggel” – ismételgette magában.
És a vécétartály zaja ismét felverte a Bárka csendjét. Aztán hosszú tíz percen át hallgatta, ahogy a tartály lassan ismét megtelik vízzel. Bosszantó volt. A zaj hangosabb lett. Motorok durrogtak. Maigret felült az ágyban, kinyitotta a szemét. A szoba napfényben fürdött, és az orra előtt; a nyitott ablakban ott látta a kis templom harangját.
A durrogás a kikötőből jött. A hajómotorokat indították be, azok prüszköltek. A halászok egyszerre indultak útnak. Az egyik motor, néhány durranás után, makacsul újra és újra leállt. Kis csend következett, majd újra a motorköhögés, és az ember legszívesebben segített volna neki, hogy rajta, köhögje már ki végre magát.
Maigret szeretett volna felöltözni és lemenni, de megnézte az óráját, amelyet az éjjeliszekrényre tett le, és megállapította, hogy még csak hajnali fél öt van. A szag még erőteljesebb volt, mint előző nap, valószínűleg a hajnali nedvesség miatt. Semmiféle zaj nem hallatszott a házban, a téren sem, még az eukaliptuszok levelei is mozdulatlanok voltak a kelő nap fényében. Csak a motorok a kikötőben, olykor egy-egy hang, majd lassan a motorzúgás is elhalt a távolban, hosszú ideig már csak olyan volt, mintha a levegő rezegne.
Amikor Maigret újból kinyitotta a szemét, más szagot érzett, a friss kávé illatát, amely minden reggelét betölti kisgyerekkora óta. A ház csaknem minden zugából zajok hallatszottak, a térről léptek nesze szűrődött be, kordék csikorogtak a kavicsos utakon.
Azonnal eszébe jutott, hogy emlékeznie kell valami nagyon fontosra, de semmiféle pontos emléket nem sikerült felidéznie. A nyelve lepedékes volt az ánizspálinkától. Keresni kezdte a csengőgombot, remélve, hogy felhozathat egy kávét. De nem volt. Úgyhogy felvette a nadrágját, az ingét, a papucsát, hamarjában megfésülködött, és kinyitotta az ajtót. Ginette szobájából erős kölni- és szappanszag áradt, valószínűleg éppen a reggeli toalettjét végezte.
Nem vele volt kapcsolatos az a felfedezés, amelyre éjjel rájött, vagy azt hitte, hogy rájött? Lement a terembe, de a székek még piramisként feltornyozva álltak az asztalokon. Az ajtók tárva-nyitva, és még a teraszon is fel voltak rakva a székek. Sehol senki.
Bement a konyhába. Kellett egy kis idő, hogy a szeme megszokja a félhomályt.
– Jó reggelt, főfelügyelő úr. Jól aludt?
Jojo volt az, rövid ruhája szó szerint a testére tapadt. Még ő sem mosakodott, a ruha alatt meztelennek tűnt.
– Kér egy kávét?
Maigret a feleségére gondolt, aki most nyilván a reggelit készíti párizsi lakásukban, és a Richard Lenoir körútra néző ablakok tárva-nyitva vannak. Aztán rádöbbent, hogy Párizsban esik az eső. Amikor eljött, majdnem olyan hideg volt, mint télen. Innen ez hihetetlen volt.
– Lepakoljam magának az egyik asztalt?
Minek? Jól elvolt ő a konyhában is. A tűzhelyben szőlővenyige égett, és ettől jó illat volt. Amikor Jojo felemelte a karját, Maigret észrevette barna kis hónaljszőrét.
Még mindig éjszakai felfedezésére próbált visszaemlékezni, és oda se figyelt rá, hogy mit mond, talán mert zavarta, hogy egyedül van Jojóval.
– Monsieur Paul még nem jött le?
– Már egy ideje a kikötőben van. Minden reggel kimegy, hogy megvegye a halat a beérkező csónakokról. – Vetett egy pillantást a faliórára. – A Cormoran öt perc múlva indul.
– Senki más nem jött le?
– Monsieur Charlot.
– De gondolom, nem csomagokkal.
– Nem. Monsieur Paullal van. A barátja is elment, legalább egy fél órája.
Maigret a nyitott ajtókon át a teret szemlélte.
– Biztosan a vízben van. Fürdőruhában volt, és vitte a frottírtörülközőjét.
Ginette-tel kapcsolatos a dolog, gondolta Maigret. De Jojóval is kapcsolatos a dolog. Emlékezett rá: félálomban felidézte magában a képet, ahogy Jojo megy fel a lépcsőn. Nem erotikus gondolat volt. Csak mellékesen jutott eszébe a lány feltáruló combja. Hanem az is igaz, hogy a lány ezután ment be az ő szobájába.
Tegnap többször is megkérdezte Ginette-et, hogy miért jött oda.
És a nő többször is hazudott. Először azt állította, hogy vele akart találkozni, mert megtudta, hogy a szigeten van, és sejtette, hogy kerestetni fogja.
Egy kicsit később elismerte, hogy bizonyos értelemben menyasszonya Émile-nek. Amivel azt is elismerte, azért jött, hogy tisztázza Émile-t, közölje a főfelügyelővel, hogy a gazdájának semmi köze Marcellin halálához.
Tulajdonképpen jól tette, hogy keményen bánt vele. Végül csak vallott. De még nem vallott eleget.
Aprókat kortyolva kiitta a kávéját, ott, a tűzhely mellett. Milyen különös egybeesés: a közönséges cserépbögre, amely régi mintára készült, majdnem pontos hasonmása volt annak a bögrének, amelyet gyerekkorában használt, és amelyről azt hitte, egyedi példány.
– Nem enne valamit?
– Most nem.
– Negyedóra múlva lesz friss kenyér a péknél.
Maigret végre kiengedett, és Jojo bizonyára csodálkozott, hogy a főfelügyelő hirtelen elmosolyodik. Megvan! Marcellin azt mondta Jojónak, hogy egy nagy rakás pénzt tudna szerezni. Jó, részeg volt, de ez gyakran megesett vele. Vajon mióta volt rá lehetősége, hogy megszerezze azt a pénzt? Nem biztos, hogy csak kevés ideje. Ginette havonta egyszer eljött a szigetre. Az előző hónapban is járt itt. Könnyű megbizonyosodni róla. Meg hát Marcellin is írhatott neki.
Ha Marcellin egy rakás pénzt tudott volna szerezni, ezt valószínűleg más is megtehette helyette, például ha tudta azt, amit ő tudott.
Maigret csak állt ott, kezében a kávéscsészével, és mereven bámulta az ajtó világos négyszögét, Jojo meg kíváncsi pillantásokat vetett rá.
Lechat szerint Marcellin azért halt meg, mert túl sokat beszélt az ő „Maigret barátjáról”, és ez első pillantásra igencsak erőltetett magyarázatnak látszott.
Furcsa látvány volt, amint Pyke csaknem meztelenül felbukkant a fényben, kezében nedves törülközőjével, haja a homlokára tapadva.
– Egy pillanat – morogta Maigret üdvözlésképpen.
Már majdnem megvolt. Még egy kis erőfeszítés, és a gondolatok összeállnak. Induljunk ki például abból, hogy Ginette azért jött ide, mert tudta, miért halt meg Marcellin.
Nem biztos, hogy azért fáradt ide, hogy falazzon a gyilkosnak. Igaz, ha majd hozzámegy Émile-hez, gazdag lesz. Csakhogy a vén Justine még nem halt meg, sőt az orvosok véleménye ellenére még évekig húzhatja. Ha megtudja, mi készül, még valami disznóságra is képes lesz, csak hogy megakadályozza, hogy a fia bárkit is elvegyen a halála után.
Marcellin „nagy rakás pénzéhez” viszont azonnal hozzá lehetett jutni. Vajon meg lehet-e még szerezni? Most, hogy Maigret és Lechat nyomozó is itt van?
– Bocsánat, Mister Pyke. Jól aludt?
– Nagyon jól – felelte rendíthetetlen nyugalommal az angol.
Bevallja-e neki Maigret, hogy éjjel számolta, hányszor húzzák le a vécét? Fölösleges volt, és a tengeri fürdőzés után a Scotland Yard nyomozója úgy ficánkolt, mint hal a vízben.
Na, majd borotválkozás közben lesz ideje végiggondolni a „nagy rakás pénzt”.


HATODIK FEJEZET

Az őrnagy lova


Az angoloknak is megvannak a jó tulajdonságaik. Pyke helyében egy francia kolléga alighanem leütötte volna a magas labdát. És ő, Maigret, noha nem különösebben kötekedő, nem tett-e majdnem egy finom célzást a vécétartályra, amelyet a Yard nyomozója oly gyakran hozott működésbe éjjel?
Lehet, hogy az este jóval többet ittak, mint ki-ki képzelte volna? Akárhogy is, elég váratlan volt a dolog. Még mindig a konyhában voltak, Maigret, Pyke és Jojo. Az ajtó nyitva volt. Maigret kiitta a kávéját, Pyke pedig, fürdődresszben, ott állt közte és a fény közt, mialatt Jojo szalonna után kutatott az éléskamrában. Nyolc óra előtt három perccel Maigret felnézett az órára, és utánozhatatlanul ártatlan hangon, mint amikor az ember elszólja magát, azt mondta:
– Kíváncsi vagyok, hogy Lechat még mindig a tegnap esti pálinkázást alussza-e ki.
Jojo összerezzent, de megállta, hogy ne forduljon hátra. Pyke arcán, hiába minden illemtudás, a csodálkozás hullámai futottak végig. A hangja viszont természetes maradt.
– Az imént mintha őt láttam volna felszállni a Cormoranra – mondta. – Gondolom, a hajó Ginette-re vár.
Hát bizony, Maigret megfeledkezett Marcellin temetéséről. És tetézte a bajt, hogy hirtelen eszébe jutott: előző nap hosszan beszélgetett róla a nyomozóval, talán hosszabban is a kelleténél. Ott volt Pyke a beszélgetésnél? Meg nem tudta volna mondani, pedig látta magát, amint az asztal mellett azt mondja Lechat-nak: „Menjél csak el a nővel, fiam! Nem tudom, jutunk-e valamire. Talán kivált belőle valamit, talán nem. Valaki talán megpróbál majd beszélni vele titokban. Talán valakit felismersz a jelenlévők közül. A temetésekre mindig el kell menni, régi alapelv, és nekem nem egyszer bejött. Tartsd nyitva a szemed! Ennyit tehetünk.”
Még arra is emlékezni vélt, hogy tegezte a nyomozót, és elmesélt neki két vagy három olyan temetési történetet, amely az elkövetők nyomára vezette.
Most már értette, miért volt akkora zaj Ginette szobájában. Hallotta, amint a nő kinyitja az ajtót, és hangosan kiszól:
– Hozz gyorsan egy kávét, Jojo! Mennyi időm van még?
– Három perce, asszonyom.
Felhangzott a Cormoran kürtje, jelezte, hogy a hajó azonnal indul.
– Lemegyek a kikötőbe – mondta a főfelügyelő.
Papucsban és gallér nélkül, hiszen arra már nem volt ideje, hogy felmenjen átöltözni. Nem ő volt az egyetlen ilyen öltözékben. Kis csoportok álldogáltak a hajó körül, ugyanazok, mint mindig, akik már tegnap este is ott voltak, amikor Maigret partra szállt. Valószínűleg minden indulást és érkezést végignéztek. Azzal kezdték a napot, hogy kijöttek megnézni, ahogy a Cormoran kifut a kikötőből, aztán, még egy kicsit húzva az időt, ittak egy pohár fehéret Paulnál vagy valamelyik kocsmában.
A fogorvos kevésbé volt tapintatos, mint Pyke: alaposan szemügyre vette Maigret papucsát, hiányos öltözékét, és elégedett mosolya nyilván azt jelentette: „Én szóltam! Kezdődik.” Mármint a szigetimádat, természetesen, amely őt már réges-rég megfertőzte.
De fennhangon csak annyit mondott:
– Hogy aludt?
Lechat sietve, türelmetlenül visszajött a hajóról, hogy beszéljen a főnökkel.
– Nem akartam felébreszteni. Nem jön a nő? Baptiste azt mondja, nem vár tovább, elindulnak nélküle.
Mások is hajóra szálltak, hogy részt vegyenek Marcellin temetésén. Ünneplőruhás halászok, a kőműves, a trafikos. Maigret nem látta Charlot-t, pedig az imént ott volt a téren. A North Star fedélzetén nem volt mozgás. A néma épp indult, hogy eloldja a hajókötelet, amikor feltűnt Ginette, suhogó fekete selyemruhában, fekete fátyolos kalapban, és illatfelhőt húzva maga után kapkodta a lábát. Úgy rángatták fel a fedélzetre, hogy az cirkuszi mutatványnak is beillett volna. Leült, és csak ekkor vette észre a rakparton álldogáló főfelügyelőt. Odabólintott neki.
A tenger olyan sima volt, olyan fényes, hogy ha az ember sokáig nézte, utána egy darabig a tárgyak körvonalait sem tudta kivenni. A Cormoran ezüstös ívet rajzolt a vízre. A tekintetek egy ideig még követték a hajót, így kívánta a megszokás és a hagyomány, majd az emberek lassan elindultak a tér felé. Az egyik halász, akinek halászszigonnyal sikerült egy polipot kifognia, éppen az állatot nyúzta, és a polip csápjai rátekeredtek tetovált karjára.
A Bárkában Paul állt a pult mögött, és frissen fehérbort szolgált fel a vendégeknek. Pyke, már felöltözve, sonkás tojást reggelizett az egyik asztalnál. Maigret ivott egy pohárral, mint a többiek. Valamivel később, már a szobájában, lógó nadrágtartóval állt a tükör előtt, és borotválkozott, amikor kopogtak.
Az angol volt.
– Nem zavarok? Megengedi?
Leült az egyetlen székre. A csend meglehetősen hosszúra nyúlt.
– Az este egy részét az őrnaggyal töltöttem, beszélgettünk – szólalt meg végül. – Tudja, hogy az egyik leghíresebb pólósunk volt?
Maigret reakciója nyilván csalódást okozott neki, mármint a reakció hiánya. A főfelügyelőnek ugyanis nemigen volt fogalma arról, mi is az a játék. Legfeljebb annyit tudott, hogy lóháton művelik, és hogy valahol a Bois de Boulogne-ban vagy Saint-Cloud-ban van egy roppant arisztokratikus pólóklub.
Pyke azonban rezzenéstelen arccal a segítségére sietett:
– Egy jó nevű család legkisebb gyermeke.
Ez neki bizonyára sokat jelent. Vajon Anglia nagy családjaiban nem úgy van-e, hogy a legidősebb fiú a vagyon és a cím egyetlen örököse, ami a többieket arra kényszeríti, hogy katonai vagy tengerészpályát válasszanak?
– A bátyja tagja a Lordok Házának. Az őrnagy az indiai hadsereget választotta.
Fordítva is ugyanez lehet a helyzet, amikor Maigret félszavakkal beszél olyan emberekről az angolnak, mint Charlot, Émile vagy Ginette. De Pyke türelmes ember, és finom tapintattal teszi helyre a dolgokat.
– Aki bizonyos nevet visel, irtózik attól, hogy Londonban maradjon, mármint ha nem engedheti meg magának, hogy rangjához illő életet éljen. Az indiai hadseregben a lovaglás a nagy szenvedély. A pólójátékhoz több póniból álló istálló szükséges.
– Az őrnagy sohasem házasodott meg?
– Az utószülöttek ritkán házasodnak. Bellamnak ahhoz, hogy eltartson egy családot, le kellett volna mondania a lovakról.
– És ő a lovakat választotta!
Pyke láthatóan egyáltalán nem csodálkozott ezen.
– Nálunk az agglegények esténként összejönnek a klubban, és nincs más szórakozásuk, csak az ivás. Az őrnagy rengeteget ivott életében. Indiában a whisky járta. Csak itt szokott rá a pezsgőre.
– Elmondta magának, miért döntött úgy, hogy itt fog élni, Porquerolles-on?
– Szörnyű tragédia érte, a legrosszabb, ami érhette. Rosszul esett le a lóról, és három évig ágyhoz volt kötve, mozdulatlanságra kárhoztatva, legalább másfél évig gipszben. Amikor végre felkelhetett, tudomásul kellett vennie, hogy a lovaglásnak örökre vége.
– Ezért hagyta ott Indiát?
– Ezért van itt. Biztos vagyok benne, hogy mindenfelé, ahol ilyen az éghajlat, a Földközi-tenger mentén vagy akár a Csendes-óceán térségében, az őrnagyhoz hasonló, hamisítatlan öreg gentlemanekkel találkozna. Hova máshova mehetnének?
– Nem vágynak vissza Angliába?
– Nincs elég jövedelmük, hogy a rangjuknak megfelelően éljenek Londonban, az angol vidéken meg nemigen néznék őket jó szemmel a felvett szokásaik miatt.
– Elmondta, miért nem köszönnek egymásnak Mrs. Wilcoxszal?
– Nem kellett hogy elmondja.
Erőltesse-e a dolgot? Vagy Pyke nem veszi szívesen, ha sokat beszélnek a honfitársnőjéről? Pedig Mrs. Wilcox végül is ugyanaz nőben, mint az őrnagy férfiban.
Maigret megtörölgette az arcát, és nem tudta eldönteni, hogy felvegye-e a zakóját. A Yard nyomozója nem vett zakót. Már most is meleg volt. De a főfelügyelő nem engedhette meg magának, amit vékony kollégája, hogy ne hordjon nadrágtartót, és egy nadrágtartós férfi mindig olyan, mint egy piknikező szatócs.
Felvette a zakót. Már nem volt dolguk a szobában. Pyke felállt és azt mormogta:
– Az őrnagy mégiscsak gentleman maradt.
Követte Maigret-t, le a lépcsőn. Nem kérdezte meg, mit akar csinálni, de követte, és ez elég volt, hogy tönkretegye a főfelügyelő napját.
Maigret, éppen Pyke miatt, megfogadta, hogy aznap reggel úgy viselkedik, ahogy magas rangú rendőrtisztviselőhöz illik. A Bűnügyi Rendőrség főfelügyelője elvileg nem rohangál az utcákon és járkál kocsmákba a gyilkos nyomában. Fontos úr, aki az ideje nagy részét az irodájában tölti, és onnan, a főhadiszállásáról, mint egy tábornok irányítja az őrmesterek, nyomozók és technikusok kis hadseregét.
Maigret sosem tudta rászánni magát erre. Nem állta meg, hogy vadászkutya módjára ne maga kutakodjon, kaparásszon, szimatoljon.
Az első két napon Lechat komoly munkát végzett, és átadta Maigret-nek az általa foganatosított kihallgatásokról való beszámolót. Az egész sziget felvonult: a Morinek és a Gallik, a beteg doktor, a plébános, akivel Maigret még nem találkozott, sőt a nők is.
Úgy illett volna, hogy Maigret letelepedjen a délelőtt mindig üres vendéglő egyik sarkában, és kék meg piros ceruzával aláhuzigálva a fontos részeket, áttanulmányozza a jelentést.
Nyugtalanul pillantott Pyke-ra:
– Előfordul a maga kollégáival is a Yardon, hogy úgy futkároznak az utcákon, mint az újoncok? – kérdezte.
– Legalább három vagy négy olyat ismerek, akit sosem látni a szobájában.
Hála istennek! Merthogy Maigret-nek semmi kedve nem volt ott ücsörögni. Rájött, miért mindig ugyanazokon a helyeken találkozik a porquerolles-iakkal. Ösztönös dolog. Önkéntelenül megfogta az embert a nap meg a táj. Például most: kilépnek a házból, és észre se veszik, meg se gondolják, indulnak a kikötő felé.
Maigret biztos volt benne, ha netán arra kényszerülne, hogy hátralévő napjait a szigeten töltse, minden reggel ugyanezt a sétát tenné meg, és a közben elszívott pipa a nap legjobb pipája lenne. Amott, a túlsó parton, a Giens-foknál már kikötött a Cormoran, partra tette az utasait, akik bezsúfolódtak egy kopott autóbuszba. Szabad szemmel is látni lehetett a hajót: kis fehér pont a távolban.
A néma már bizonyára rakodja a zöldséges- meg a gyümölcsösládákat a polgármesternek és a szövetkezetnek, a hússal teli ládákat a hentesnek, hordja ki a postazsákokat. Emberek szállnak fel, mint előző nap Maigret és Pyke, és nyilván ők is el lesznek ragadtatva, amikor felfedezik a víz alatti tájat.
A nagy fehér jacht matrózai a fedélzetet súrolták. Középkorú férfiak voltak, le-lejöttek egy-két kupicára Morin-Barbu-höz, de nem érintkeztek a helyiekkel.
A kikötőtől jobbra ösvény kúszott fel a szirtfal formájú, meredek parton. Egy kunyhóhoz vezetett. A kunyhó ajtaja tárva-nyitva.
Egy halász üldögélt a lépcsőn. Mezítláb volt, nagylábujjával kifeszítve tartott egy hálót, és olyan fürgén öltögette át a hálószemeken a zsákvarró tűt, mint egy hímzőnő.
Itt ölték meg Marcellint. A két rendőr vetett egy pillantást a kunyhó belsejébe. Középen hatalmas üst állt, ahhoz hasonló, mint amelyben vidéken a disznótoros levest főzik. Itt a hálókat szokták kiforralni benne, valami barna kotyvalékban, amely megvédi a hálót a tengervíz ártalmaitól.
Marcellinnek ócska vitorlák szolgáltak szalmazsák gyanánt. A sarkokban festékesdobozok, olajos- és petróleumoskannák, vasdarabok, helyrepofozott evezők hevertek
– Más is szokott itt aludni? – kérdezte Maigret a halásztól.
A férfi közönyösen felnézett.
– Az öreg Benoît, néha, amikor esik.
– És ha nem esik?
– Olyankor odakint alszik. Mikor hol. Valamelyik öbölben, vagy egy hajón. Van, hogy a téren, egy padon.
– Ma már találkozott vele?
– Épp az előbb ment el arrafelé.
A halász az ösvényre mutatott, amely továbbkanyargott a tengerpart fölött. Az egyik oldalát fenyőfák szegélyezték.
– Egyedül volt?
– Azt hiszem, az az úr a Bárkából, az csatlakozott hozzá egy kicsit odább.
– Melyik úr?
– A vászonöltönyös, fehér sapkás.
Charlot.
– Erre jött visszafelé is?
– Egy jó félórája.

A Cormoran még mindig csak egy kis fehér pont volt a nagy kékségben, de a fehér pont már jól láthatóan elvált a parttól. Hajókkal volt teleszórva a tenger, néhány egy helyben állt, mások meg lassan haladtak, fénylő barázdát húzva.
Maigret és Pyke ismét lement a kikötőbe. Végigmentek a mólón, mint előző este, és szórakozottan néztek egy fiút, aki egy rövid madzaggal angolnára pecázott.
Amikor elhaladtak a holland kis hajója mellett, Maigret benézett, és meglepődve látta, hogy Charlot beszélget odabent Van Greeffel.
Pyke még mindig némán követte. Talán arra számított, hogy történik valami. Kitalálta Maigret gondolatait?
A móló végén visszafordultak. A Szerelem virágán Charlot még mindig ugyanott állt.
Háromszor is végigmentek a százméteres mólón. Harmadszorra aztán Charlot felment a kis jacht fedélzetére, visszafordult, elköszönt, aztán fellépett a pallóra.
A két férfi éppen akkor ért oda. Óhatatlanul találkozniuk kellett. Maigret némi habozás után megállt. A giens-i autóbusz ekkortájt érhetett Hyères-be. A gyásznép nyilván betért valahová egy pohárkára, mielőtt elindulna a ravatalozóba.
– Nocsak, kerestem magát ma reggel.
– Mint láthatja, nem hagytam el a szigetet.
– Épp ezért akarok beszélni magával. Semmi okát nem látom, hogy itt tartsam. Úgy emlékszem, azt mondta, hogy csak két-három napra jött ide, és ha Marcellin nem hal meg, már elment volna. A nyomozó jónak látta, ha marasztalja. Én most visszaadom a szabadságát.
– Köszönöm.
– Csak arra kérem, mondja meg, hogy szükség esetén hol érem el.
Charlot kivette a szájából a cigarettát, töprengő pillantást vetett a parázsra.
– A Bárkában – mondta végül.
– Szóval nem megy el?
– Egyelőre nem. – És farkasszemet nézett a főfelügyelővel. – Csodálkozik? Sőt mintha bosszantaná, hogy maradok. Gondolom, jogom van hozzá.
– Nem tudom megakadályozni. Bevallom, érdekelne, miért változtatta meg a döntését.
– A foglalkozásom nem köt le különösebben, nem igaz? Se iroda, se gyár, se kereskedőház, sem munkások vagy alkalmazottak nem várnak. Hát nem jól elvagyunk itt?
Nem is próbálta titkolni, hogy gúnyolódik. Felbukkant a polgármester, most is hosszú, szürke köpenyben, a kikötőbe tolta a kordét. A Grand Hotel vendégfelhajtója is ott volt, meg a postás egyensapkában.
A Cormoran már az út felénél tartott, negyedóra múlva kiköt.
– Hosszan elbeszélgetett ma az öreg Benoît-val?
– Amikor az előbb megláttam magukat a kunyhónál, gondoltam, hogy ezt is megkérdezik majd. Faggassák ki Benoît-t maguk is, felőlem nyugodtan megtehetik, de azt előre megmondhatom, hogy nem tud semmit. Legalábbis én így értettem, mert nem könnyű eligazodni a nyelvjárásán. Végül is talán nagyobb szerencsével járnak, mint én.
– Keres valamit?
– Talán ugyanazt, amit maga.
Ez már majdnem kihívás volt, nagy vígan odavetve.
– Miből gondolja, hogy érdemes utánajárni? Marcellin beszélt magával?
– Csak annyit, mint bárki mással. Velem mindig egy kicsit zavarban volt. A pancsereket feszélyezik a nagymenők.
Hogy mit jelent a „nagymenő”, azt meg kell majd magyarázni Pyke-nak, aki addig is láthatólag elraktározta a szót az agya egyik szegletébe.
Maigret belement a játékba, ő is félvállról beszélt, könnyedén, mintha jelentéktelen dolgokról csevegnének.
– Maga tudja, Charlot, miért ölték meg Marcellint?
– Nagyjából annyit tudok, mint maga. És hát feltehetőleg ugyanazokat a következtetéseket vonom is le, csak más célból.
Mosolygott, hunyorgott a napsütésben.
– Jojo beszélt magával?
– Velem? Nem mondták magának, hogy úgy szeretjük egymást, mint kutya a macskát?
– Viszonya volt vele?
– Pont hogy nem volt hajlandó. Ez választ el bennünket.
– Azon gondolkozom, Charlot, nem tenné-e jobban, ha visszatérne Pont du Las-ba.
– Megköszönöm a tanácsát, de inkább maradok.
Egy csónak vált el a North Startól, Moricourt alakját ismerték fel benne. A férfi evezni kezdett. Egyedül ült a csónakban. Mint mindenki, ő is feltehetőleg a Cormoran elé jön, és aztán a postán majd átveszi a leveleit.
Charlot követte Maigret tekintetét, és úgy látszik, a gondolatait is. Minthogy a főfelügyelő a holland hajóját nézte, megszólalt:
– Fura fickó, de nem hinném, hogy ő tette volna.
– Marcellin gyilkosáról beszél?
– Maga előtt semmi sem marad titokban. Megjegyezném, hogy a gyilkos önmagában nem érdekel. Csak hát nem szokás ok nélkül megölni valakit, már persze a verekedéseket leszámítva, nem igaz? Még akkor sem, sőt akkor a legkevésbé, ha valaki mindenki füle hallatára kijelenti, hogy Maigret főfelügyelő barátja.
– Maga a Bárkában volt, amikor Marcellin rólam beszélt?
– Mindenki ott volt, akarom mondani mindenki, akivel mostanában foglalkozik. És Marcellin-nek meglehetősen éles hangja volt, különösen néhány pohár után.
– Tudja, hogy miért mondta ezt, épp aznap este?
– Na, ez a lényeg. Képzelje, ez volt az első kérdés, amit feltettem magamnak, amikor hallottam, hogy meghalt. Azon gondolkoztam, kihez is beszélt ez a szegény fiú. Érti?
Maigret tökéletesen értette.
– És talált kielégítő választ?
– Még nem. Ha találok, a következő hajóval visszamegyek Pont du Las-ba.
– Nem tudtam, hogy szeret műkedvelő nyomozót játszani.
– Tréfál, főfelügyelő.
Maigret ártatlan képpel makacsul azon volt, hogy olyasmit mondasson ki a beszélgetőpartnerével, amit az nem akar kimondani.
Furcsa játék volt ez, ott, a mólón a napsütésben, Pyke-kal, aki a döntőbíró szerepét játszotta, és kínosan ügyelt rá, hogy semleges maradjon.
– Egyszóval maga abból indul ki, hogy Marcellint nem ok nélkül ölték meg.
– Ahogy mondja.
– Feltételezi, hogy a gyilkosa meg akart szerezni valamit, ami Marcellin birtokában volt.
– Ezt egyikünk sem feltételezi, vagy ha igen, akkor a maga hírneve átkozottul el van túlozva.
– El akarták hallgattatni?
– Meleg, főfelügyelő.
– Rájött valamire, ami veszélyt jelentett valakinek?
– Miért érdekli magát ennyire, hogy én mit gondolok? Hiszen épp annyit tud, mint én.
– Beleértve a nagy rakás pénzt?
– Beleértve a nagy rakás pénzt. – Charlot újra rágyújtott, és odavetette: – A nagy rakás pénzek mindig is érdekeltek, kapiskálja már?
– Ezért ment el ma reggel a hollandhoz?
– Az az ember olyan szegény, mint a templom egere.
– Vagyis nem ő volt?
– Ezt nem mondtam. Csak azt mondtam, hogy Marcellin nem remélhette, hogy pénzt szed ki belőle.
– Megfeledkezik a lányról.
– Annáról?
– Az apja nagyon gazdag.
Charlot ezen elgondolkozott, de aztán csak megvonta a vállát. A Cormoran elhaladt az első sziklás földnyelv mellett, és befutott a kikötőbe.
– Engedelmével… Lehet, hogy várok valakit.
Charlot gúnyosan megérintette a sapkáját, és faképnél hagyta őket.
Maigret megtömte a pipáját.
– Azt hiszem, ez a fiú nagyon értelmes – szólalt meg Pyke.
– E nélkül nehezen boldogulna a szakmájában.
A Grand Hotel vendégfelhajtója megragadta egy nászutaspár bőröndjeit. A polgármester már a fedélzeten volt, és a csomagok címkéit tanulmányozta. Charlot egy ifjú hölgynek segített partra szállni, és elindult vele a Noé Bárkája felé. Tehát tényleg várt valakit. Nyilván előző nap telefonált.
De honnan? Onnan, ahonnan tegnapelőtt Lechat nyomozó hívta fel Maigret-t, hogy tudassa vele, mi történt? Ha ez a Bárkában lett volna, ahol a telefon ott van a söntéspult mellett, mindenki hallotta volna. Ne felejtse el megkérdezni tőle!
A fogorvos megint ott volt, ugyanabban a ruhában, mint reggel, borotválatlanul, talán mosdatlanul is, fején ócska szalmakalappal. A Cormorant nézte, és be is érte ennyivel. Szemlátomást élvezte az életet.
Kövesse-e Maigret és Pyke a többieket, szép lassan sétáljanak-e fel a Bárkába, a pulthoz, és igyanak-e egy pohár fehérbort, amelyet kéretlenül is felszolgálnak nekik?
A főfelügyelő a szeme sarkából a társát figyelte, Pyke meg, szenvtelenül bár, őt fürkészte.
De hát miért ne tennék azt, amit a többiek? Marcellin temetése épp most van Hyères-ben. A halottaskocsi mögött Ginette pótolja a családot, és gombóccá gyűrt zsebkendőjével nyilván folyton az arcát törölgeti. Rekkenő hőség lehet ott, a mozdulatlan pálmákkal szegélyezett utakon.
– Szereti az itteni fehérbort, Pyke?
– Szívesen megiszom egy pohárral.
A postás átment az üres téren, taligát tolt, amelyen ott tornyosultak a postazsákok. Maigret felnézett. A Bárka ablakai tárva-nyitva, és az egyikben ott könyökölt Charlot teljes életnagyságban. Mögötte, az aranyló félhomályban egy fiatal nő éppen vetkőzött, a fején keresztül húzta le a ruháját.
– Sokat beszélt, és nem tudom, nem lehetett volna-e többet is kiszedni belőle.
Eljön annak is az ideje. Az olyan emberek, mint Charlot, nehezen bírják ki, hogy ne nagyképűsködjenek. Maigret és Pyke már a teraszon ültek, amikor apró léptekkel kitotyogott a térre Émile. Jobban hasonlított egy kis fehér egérre, mint bármikor. Keresztben átszelte a teret, a postahivatal felé tartott, amely odafent volt a templom mellett. A posta ajtaja nyitva állt. Hárman vagy négyen várakoztak már, mialatt a postáskisasszony a leveleket válogatta.
Szombat volt. Jojo mezítláb, bő vízzel mosta a terem vörös kőpadlózatát. Vékony patakocskák csorogtak ki a teraszra.
Paul nem két pohár fehérbort vitt ki nekik, hanem egy üveggel.
– Ismeri azt a nőt, aki felment Charlot szobájába?
– A barátnője.
– Valamelyik kupiból?
– Nem hiszem. Valami táncosnő vagy énekesnő egy marseille-i lokálban. Harmadszor vagy negyedszer van itt.
– Charlot telefonált neki?
– Tegnap délután, mialatt maga a szobájában volt.
– Tudja, mit mondott neki?
– Csak megkérte, hogy töltse itt a hétvégét. A nő azonnal belement.
– Charlot és Marcellin barátok voltak?
– Nem emlékszem rá, hogy együtt láttam volna őket, mármint hogy kettesben.
– Próbáljon meg pontosan visszaemlékezni! Arra az estére, amikor Marcellin rólam beszélt…
– Értem, mit akar. A nyomozója ugyanezt a kérdést tette fel.
– Gondolom, kezdetben a vendégek külön asztalnál ültek, ugyanúgy, mint tegnap este.
– Igen. Mindig így indul az este.
– És utána mi történt?
– Valaki elindította a fonográfot, már nem tudom, ki. Csak arra emlékszem, hogy zene volt. A holland meg a barátnője táncolni kezdtek. Erre azért emlékszem, mert megfigyeltem, hogy a lány úgy lógott a karján, mint egy rongybaba.
– Mások is táncoltak?
– Mrs. Wilcox és Philippe. Ő nagyon jó táncos.
– Marcellin hol volt ekkor?
– Rémlik, hogy a pultnál.
– Nagyon részeg volt?
– Nem nagyon, de eléggé… Várjon csak! Egy apróság… Erősködött, hogy Mrs. Wilcox táncoljon vele.
– Marcellin?
Vajon szándékos-e, hogy Pyke úgy tesz, mintha a gondolatai máshol járnának, valahányszor a honfitársnője szóba került?
– Mrs. Wilcox belement?
– Táncoltak néhány lépést. Marcellin majdnem felbukott. Szeretett sok ember előtt bohóckodni. Mrs. Wilcox ajánlotta fel az első rundot. Volt az asztalukon egy üveg whisky. Nem szerette, ha poharanként szolgálják fel neki. Marcellin ivott belőle, aztán fehérbort kért.
– Az őrnagy?
– Nekem is éppen ő jutott eszembe. Végig ott ült a legtávolabbi sarokban, és azon gondolkozom, ki is volt vele. Azt hiszem, Polyte.
– Az ki?
– Az egyik Morin. Az övé az a zöld hajó. Nyaranta a turistákat hajókáztatja a sziget körül. Olyan sapkája van, mint egy óceánjáró kapitányának.
– Ő is kapitány?
– A tengerészetnél szolgált, és azt hiszem, fertálymesteri rangig jutott. Gyakran elkíséri az őrnagyot Toulonba. A fogorvos szokott velük inni. Marcellinnek meg az volt a szokása, hogy asztaltól asztalig járt a poharával, és ha nem tévedek, a whiskyt belekeverte a fehérborába.
– Hogyan kezdett rólam beszélni? És kinek? Akkor éppen az őrnagy vagy Mrs. Wilcox asztalánál volt?
– Megteszem, ami tőlem telik. De maga is látta, hogy megy ez, bár tegnap nyugodt esténk volt. A hollandok Mrs. Wilcox mellett ültek. Azt hiszem, annál az asztalnál indult az egész beszélgetés. Marcellin ott állt, a helyiség közepén, amikor hallom, hogy azt mondogatja: A barátom, Maigret főfelügyelő… Igenis a barátom, és tudom, mit beszélek… Be tudom bizonyítani…
– Mutatott valami levelet?
– Tudomásom szerint nem. Sok dolgom volt, Jojóval a vendégeket szolgáltuk ki.
– A felesége is a teremben volt?
– Azt hiszem, már felment. Mindig felmegy, mihelyt végez a könyveléssel. Gyenge az egészsége, és sok alvásra van szüksége.
– Tehát Marcellin éppúgy beszélhetett az őrnagyhoz, mint Mrs. Wilcoxhoz vagy a hollandhoz? Sőt Charlot-hoz vagy bárki máshoz is? Például a fogorvoshoz? Émile-hez?
– Azt hiszem, igen.
Bentről szólították, úgyhogy elnézést kért, és otthagyta őket. A postahivatalból kifelé jövet az emberek átmentek a napsütötte téren. A tér egyik sarkában egy asszony állt egy asztal mögött, amelyre a zöldségeit rakta ki. A polgármester a Bárka mellett a kosarait pakolta.
– Telefonhoz kérik, Monsieur Maigret.
A főfelügyelő belépett a félhomályba, és felvette a kagylót.
– Maga az, főnök? Itt Lechat. Vége. Egy bárban vagyok, a temető mellett. A hölgy, tudja ki, itt van velem. El nem mozdul mellőlem, amióta hajóra szálltunk. Az egész életét elmesélte.
– És hogy ment a temetés?
– Rendben volt. A hölgy vett virágot. Más szigetlakók is tettek virágot a sírra. Nagyon meleg volt a temetőben. Most nem tudom, mit csináljak. Azt hiszem, kénytelen leszek meghívni ebédre.
– Hallja magát?
– Nem, egy fülkében vagyok. De látom az üvegen keresztül. Púderezkedik egy kis tükörben.
– Senkivel sem találkozott? Nem telefonált?
– Egy másodpercre se mozdult mellőlem. Még a virágárushoz is el kellett kísérnem, és a halottaskocsi mögött is mellette mentem, úgyhogy olyan volt, mintha a családhoz tartoznék.
– Autóbusszal mentek át Giens-ből Hyères-be?
– Kénytelen voltam felajánlani, hogy elviszem az autómon. A szigeten minden rendben?
– Igen.
Amikor Maigret visszament a teraszra, a fogorvos már ott ült Pyke mellett, és természetesen arra várt, hogy megosztozzanak az üveg fehérboron.
Philippe de Moricourt, hóna alatt egy köteg újsággal, láthatólag nem tudta eldönteni, bemenjen-e a Bárkába.
Émile óvatos léptekkel haladt a házuk felé, ahol az öreg Justine várta. És, mint mindennap, halleves illata áradt a konyhából.


HETEDIK FEJEZET

A postáskisasszony délutánja


Nem csúfnév volt. A kövér lány nem tehetett róla. Őt tényleg Aglaénak hívták, erre a névre keresztelték. Nagyon kövér volt, különösen az alfele, olyan torz, mint egy ötven- vagy hatvanéves asszony, aki öregségére elhízik, az arca viszont ettől csak még gyerekesebbnek tűnt, mert Aglaé legfeljebb huszonhat éves lehetett.
Maigret aznap délután már sok mindent felfedezett Porquerolles-ból, de – változatlanul Pyke kíséretében – most először haladt át átlós irányban a téren, és ment a postahivatal felé. Vajon a tömjénszag a kis templomból jön-e, ahol pedig bizonyára ritkán tartanak ünnepi misét?
Erre a térre nézett a Bárka is, az ember mégis megesküdött volna rá, hogy a fenti részen forróbb és sűrűbb a levegő. Két vagy három ház előtt kiskerteket láttak, telis-tele virágokkal és méhekkel. A kikötő hangjai ide csak tompán szűrődtek fel. Két öregember pétanque-ozott, de csak két-három méter messzire dobták a rovátkolt acélgolyókat, és furcsa volt, ahogy nagy-nagy óvatosan hajlították a térdüket, derekukat.
Egyikük Ferdinand Galli volt, a sziget minden Gallijának patriarchája. A térnek ebben a szögletében volt a kávézója, de a főfelügyelő még sohasem látta, hogy bárki is felment volna oda. Valószínűleg csak a szomszédok látogatták, vagy a törzshöz tartozó Gallik. Partnere egy takaros és tök süket nyugdíjas volt, aki vasutassapkát viselt. Egy másik nyolcvanas a posta előtti padon ülve nézte őket, és közben el-elbóbiskolt.
Ugyanis a postahivatal nyitott ajtaja mellett egy zöldre festett pad állt. Maigret aztán ezen a padon töltötte a délután egy részét.
– Kíváncsi voltam, mikor jönnek már fel végre! – kiáltott fel Aglaé, amikor a két férfi belépett a hivatalba. – Sejtettem én, hogy muszáj lesz telefonálniuk, és nemigen lesz ínyükre a Bárkából telefonálni, ahol mindenki hallja, amit beszélnek.
– Sok időbe telik behozni Párizst, kisasszony?
– Elsőbbségi hívásként csak néhány perc.
– Akkor hívja nekem a Bűnügyi Rendőrséget.
– Tudom a számot. Én kapcsoltam a nyomozójának is, amikor felhívta magukat.
Maigret már majdnem megkérdezte: „És hallgatózott is?”, de hát minek, Aglaé előbb-utóbb úgyis magától felvilágosítja.
– Kivel akar beszélni a Bűnügyi Rendőrségtől?
– Lucas őrmesterrel. Ha nincs ott, Torrence nyomozóval.
Egy perc, és vonalban volt Lucas.
– Milyen idő van ott, öregfiú? Még mindig esik? Zuhog? Hát jó! Hallgass ide, Lucas! Szerezz meg nekem minden információt egy bizonyos Philippe de Moricourt-ról. Igen. Lechat látta az igazolványát, ez az igazi neve. Az utolsó párizsi lakhelye egy bal parti albérlet volt, Jacob utca, 17/b… Hogy mit akarok tudni? Nincs előzetes elképzelésem. Minden érdekel, amit ki tudsz deríteni. Nem hinném, hogy van dossziéja az irattárban, de azért nézd csak meg. Mindent intézz telefonon, amit csak lehet, és utána szólj ide. Nincs szám. Egyszerűen Porquerolles. Kérlek, hívd fel az oostendei rendőrséget is. Kérdezd meg, ismernek-e egy bizonyos Bebelmanst. Azt hiszem, hajózási nagyvállalkozó az illető. Róla is deríts ki mindent, amit lehet. Várj! Ne bontsa a vonalat, kisasszony! Vannak kapcsolataid a Montparnasse negyedben? Derítsd ki, mit mesélnek egy bizonyos Jef van Greefről, aki valami festőféle, és egy időben a Szajnán lakott a hajójában, a Pont-Marie mellett. Mindent felírtál? Igen, ennyi. De a telefonálással ne várd meg, amíg mindent összeszedsz. Állíts rá annyi embert, amennyit csak akarsz. Az irodában minden rendben?… Ki szült?… Janvier felesége?… Add át, hogy gratulálok.
Amikor kiment a fülkéből, látta, hogy Aglaé a zavar legkisebb jele nélkül veszi le a fejéről a fülhallgatót.
– Mindig végighallgatja a beszélgetéseket?
– Benne maradtam a vonalban, hogy halljam, ha megszakadna. Nem bízom a hyères-i telefonkezelőben, az egy hárpia.
– Mindenkivel ugyanezt csinálja?
– Reggel nincs időm rá a posta miatt, de délután már könnyebb.
– Készít-e feljegyzést a sziget lakóinak telefonhívásairól?
– Kötelességem.
– Csinálna nekem egy listát az utóbbi néhány nap minden beszélgetéséről? Mondjuk az utolsó egy hétről.
– Máris. Néhány perc, és megleszek vele.
– Maga veszi fel a táviratokat is, ugye?
– Nincs túl sok, kivéve nyáron. Volt ma reggel egy táviratom, ami biztosan érdekli magukat.
– Miből gondolja?
– Mert aki feladta a táviratot, legalább egy olyan személy iránt érdeklődik, akiről maga is felvilágosítást kért.
– Van róla másolata?
– Megkeresem.
Kisvártatva átnyújtott egy távirati blankettát. A főfelügyelő ezt olvasta:
„Fred Massonnak, az Angelo címén, Blanche utca, Párizs.
Kimerítő felvilágosítást kérek Philippe de Moricourt-ról Jacob utca Párizs stop Táviratot kérem Porquerolles-ra. Üdv Charlot.”
Maigret elolvastatta Pyke-kal is, aki csak kurtán biccentett.
– Kérem, készítse el a híváslistát, kisasszony. Megvárom odakint a barátommal.
Így történt, hogy először ültek ki a padra, az eukaliptuszok árnyékába. Hátuk mögött a fal rózsaszín volt és meleg. Valahol volt egy láthatatlan fügefa is, mert édes illatát az orrukban érezték.
Pyke a templom órájára nézett, és azt mondta:
– Kis időre majd magára hagyom, ha nincs ellenére. – Úgy tett, talán csak udvariasságból, mintha szomorú hírt kellene közölnie Maigret-vel. – Az őrnagy meghívott a villájába egy italra. Azt mondta, öt körül. Megbántottam volna, ha visszautasítom.
– Csak nyugodtan!
– Gondoltam, magának biztos nem lesz ideje.
A főfelügyelő éppen csak elszívta a pipáját, miközben a két öreg golyódobálót nézte, és Aglaé máris éles hangon kiszólt a kisablak mögül.
– Monsieur Maigret! Készen van!
Bement a papírlapért, amelyet a lány odanyújtott, majd visszaült a Yard embere mellé.
Aglaé lelkiismeretes munkát végzett, gondos iskolás írással, három vagy négy helyesírási hibával.
A hentes szó többször is felbukkant a listán. Láthatóan naponta telefonált Hyères-be, hogy megrendelje a másnapi hússzállítmányt. Aztán ott volt a szövetkezet: hívásai ugyanolyan gyakoriak voltak, de változatosabbak.
Maigret a lap közepénél valamivel lejjebb húzott egy vonalat, hogy elválassza a Marcellin halála előtti és utáni hívásokat.
– Jegyzetel? – kérdezte Pyke, amikor látta, hogy kollégája kinyit egy nagy noteszt.
Lehet, hogy Pyke úgy gondolja, hogy most először viselkedik igazi főfelügyelőként?
A listán a legtöbbet szereplő név Justine-é volt. Hívta Nizzát, Marseille-t, Béziers-t, Avignont, és egy hét alatt négyszer beszélt Párizzsal.
– Majd mindjárt meglátjuk – szólalt meg Maigret. – Feltételezem, hogy a postáskisasszony mindent lehallgat. Angliában is szokás az ilyesmi?
– Nem hinném, hogy ez törvényes lenne, de lehet, hogy alkalmanként megesik.
Charlot tegnap Marseille-t hívta. Maigret már tudott róla. Charlot iderendelte a barátnőjét, látták is, ahogy partra száll, most a Bárka teraszán kártyáznak.
Merthogy messziről odalátszott a Bárka meg a körülötte sürgölődő kis alakok is. Innen, erről a végtelenül nyugodt helyről olyan volt, mint egy méhkaptár.
Az volt a legérdekesebb, hogy Marcellin neve is szerepelt a listán. Egy nizzai számot hívott, két nappal a halála előtt.
Maigret azonnal bement a hivatalba. Pyke utána.
– Tudja, kisasszony, kinek a száma ez?
– Hát persze. Annak a háznak a száma, ahol a Madame dolgozik. Justine mindennap felhívja, a listából is láthatják.
– Kihallgatta Justine beszélgetéseit is?
– Sokszor nem éri meg a fáradságot, mert mindig ugyanarról van szó.
– Ő beszél vagy a fia?
– Ő beszél, Émile pedig közvetít.
– Nem értem.
– Justine süket. Úgyhogy Émile tartja a kagylót, aztán elismétli neki, amit hallott. Mire Justine olyan hangosan kiabál bele a készülékbe, hogy csak úgy zeng az egész. Az első szava mindig ez: „Mennyi?” Erre megmondják neki a bevétel összegét, Émile meg leírja neki egy papírra. Justine mindig végighívogatja az összes házát.
– Nizzában, gondolom, Ginette veszi fel a telefont.
– Igen, mert ő az ügyvezető.
– És a párizsi hívások?
– Abból kevesebb van, és mindig ugyanazzal a személlyel beszél, egy bizonyos Louis-val. És mindig nőket kér. Az úr közli az életkort meg az összeget, Justine meg vagy igent mond, vagy nemet. Néha úgy alkuszik, mint egy falusi vásárban.
– Az utóbbi időben semmi különöset nem vett észre a beszélgetésekben? Émile például nem telefonált? Úgy értem, ő maga.
– Nem hiszem, hogy merne.
– Az anyja nem engedi meg neki?
– Nagyjából semmit sem enged meg neki.
– És Marcellin?
– Épp most akartam szóba hozni. Ő ritkán jött a hivatalba, akkor is csak az utalványaiért. Egy év alatt talán ha háromszor telefonált.
– Kinek?
– Egyszer Toulonba, hogy megrendeljen egy motoralkatrészt a hajójához. Egyszer Nizzába…
– Ginette-nek?
– Csak azért, mert nem tudta beváltani az utalványt. Tudja, hogy majdnem minden hónapban kapott egy utalványt? Ginette egyszer elrontotta. A betűvel írt összeg nem ugyanaz volt, mint a számmal írott, úgyhogy nem tudtam kifizetni. Postafordultával aztán küldött egy újat.
– Ez mikor történt?
– Úgy három hónapja. Az ajtó be volt csukva, vagyis hideg volt, vagyis még télen történt.
– És az utolsó hívás?
– Szokás szerint elkezdtem hallgatni, de bejött Madame Galli, hogy bélyeget vegyen.
– Hosszú volt a beszélgetés?
– Hosszabb, mint máskor. Könnyű ellenőrizni.
Fellapozta a könyvét.
– Két háromperces egység.
– De a beszélgetés elejét hallotta… Mit mondott Marcellin?
– Valami ilyesmit: „Te vagy az?… Igen, én… igen. Nem, nem pénzről van szó… Pénzem annyi lehetne, amennyit csak akarok…”
– Ginette nem szólt semmit?
– Csak azt morogta: „Már megint ittál, Marcel.” Mire az megesküdött neki, hogy aznap még épp csak egy kortyot. Aztán folytatta: „Kérnék tőled egy szívességet… Van a házban egy nagyobbfajta lexikon?” Ez minden, amit tudok. Mert ekkor bejött Madame Galli, és ő nem egy könnyű nő. Azt állítja, hogy a hivatalnokokat ő fizeti az adójából, és állandóan panaszt akar tenni.
– Minthogy a beszélgetés legfeljebb hat percig tartott, valószínűtlen, hogy Ginette-nek lett volna ideje odamenni a könyvespolchoz, megnézni a Larousse-t, visszamenni a készülékhez, és megadni a választ Marcellinnek.
– Megtáviratozta a választ. Tessék. Már ki is készítettem magának.
Odanyújtott egy sárga blankettát. Maigret azt olvasta rajta: Meghalt 1890-ben. Ginette.
– Megbánta volna, ha nem jön fel hozzám, ugye? Én bizony le nem mentem volna, és akkor maga semmit sem tud meg.
– Emlékszik még, milyen arcot vágott Marcellin, amikor elolvasta ezt a táviratot?
– Kétszer vagy háromszor is elolvasta, mintha meg akarna bizonyosodni róla, hogy igaz, amit olvas, aztán fütyörészve elment.
– Mint aki jó hírt kapott?
– Pontosan. És mintha hirtelen csodálat támadt volna benne valaki iránt.
– Charlot tegnapi beszélgetését végighallgatta?
– Bébével?
– Kivel?
– Charlot Bébének hívja. Ma reggelre várta. Ha akarja, szó szerint elismétlem, amit mondott. „Minden rendben, Bébé? Én, kösz, megvagyok. Néhány napig még maradnom kell, és kedvem volna hancúrozni egy jót. Úgyhogy indulj!”
– És ő indult – zárta le a beszélgetést Maigret. – Köszönöm, kisasszony. Kint ülök a barátommal, és várom a párizsi hívást.
Háromnegyed óra telt el. A golyózókat bámulták. Jött a nászutaspár, feladott egypár képeslapot. Megjött a hentes is, hogy elintézze napi telefonját Hyères-rel. Pyke fel-felnézett a templomtoronyra. Néha mintha már a száját is nyitotta volna, talán hogy feltegyen egy kérdést, de végül mindig meggondolta magát.
A két férfit körülölelte az illatos hőség. Látták, hogy a távolban emberek gyülekeznek a nagy pétanque-partira, amelyben tucatnyi játékos csap össze a tér teljes területén, és amely eltart egészen a vacsorát megelőző aperitifig.
A fogorvos is a játékosok közt volt. A Cormoran már elindult a szigetről a Giens-fok felé, és visszajövet hozza majd Lechat-t és Ginette-et.
Végre felharsant bentről Aglaé hangja:
– Párizs!
A derék Lucas volt az. Mint mindig, ha Maigret távol volt, nyilván most is birtokba vette a főfelügyelő irodáját. Az ablakon át kinéz a Szajnára és a Saint-Michel hídra, miközben ő, Maigret legfeljebb Aglaét csodálhatja meg.
– Megvan az információk egy része, főnök. A többi hamarosan megjön Oostendéből. Kivel kezdjem?
– Akivel akarod.
– Akkor a Moricourt. Ez nem volt nehéz. Torrence emlékezett a névre, látta valami könyvborítón. Ez az igazi neve. Az apja lovassági kapitány volt, rég meghalt. Az anyja Saumurben él. A jelek szerint vagyontalanok. Philippe de Moricourt többször is megpróbált gazdag örökösnőket elvenni, de nem sikerült neki.
Aglaé szégyentelenül hallgatózott, és az üvegen át odakacsintott Maigret-re, ha valamelyik részlet elnyerte a tetszését.
– Íróembernek tartja magát. Kiadott két verseskötetet az egyik bal parti kiadónál. A Flore kávéházba járt, ahol elég jól ismerik. Alkalmanként több újságnak is dolgozott. Ezt akarta tudni?
– Folytasd.
– Több részletet nemigen tudok, mert az egészet telefonon intéztem, hogy időt nyerjek. De elküldtem valakit, hogy tudakozódjon, úgyhogy ma este vagy holnap már újabb fülesei lesznek. Sohasem jelentették fel, azaz egyszer igen, de annak már öt éve, és azt is visszavonták.
– Mi volt az ügy?
– Egy hölgy, aki Auteuil-ben lakik… a nevét megkapom majd… rábízott egy ritka könyvet, hogy adja el, aztán hónapokon át a hírét sem hallotta. Feljelentette. Kiderült, hogy Moricourt eladta a könyvet egy amerikainak. Megígérte, hogy havi részletekben törleszti az adósságát. Beszéltem telefonon a volt háztulajdonossal. Moricourt rendszeresen két-három havi késésben volt, de végül minden részletet kifizetett.
– Ez minden?
– Nagyjából. Ismeri ezt a fajtát. Mindig jól öltözött, mindig olyan, mint akit skatulyából húztak ki.
– Idős hölgyek?
– Csak kósza hírek. Voltak kapcsolatai, amelyekből nagy titkot csinált.
– A másik?
– Tudta, hogy már korábbról ismerik egymást? Állítólag ez a Van Greef nem akárki, egyesek szerint ha akarná, nemzedékének egyik legjobb festője lehetne.
– És nem akarja?
– Mindig mindenkivel összevész. Elrabolt egy jó családból való fiatal belga lányt.
– Tudom.
– Amikor Párizsba jött, rendezett egy kiállítást a műveiből egy Seine utcai kis galériában. Semmit sem adott el, erre utolsó nap elégette az összes vásznat. Vannak, akik szerint valóságos orgiák zajlottak a hajóján. Több olyan erotikus művet is illusztrált, amelyet csak pult alól árulnak. Főként ebből élt. Hát ennyi, főnök. Várom Oostende hívását. Minden rendben arrafelé?
Az üvegen túl Pyke az óráját mutogatta Maigret-nek, és mivel öt óra volt, elindult az őrnagy villája felé.
A főfelügyelőnek ettől jó kedve kerekedett, úgy vette, mint egy lélegzetvételnyi nyári szabadságot.
– Átadtad a gratulációmat Janvier-nak? Hívd fel a feleségemet, látogassa meg Janvier feleségét, és vigyen neki valamit, ajándékot vagy virágot. Csak ne valami ezüstibriket!
Maigret egyedül maradt Aglaéval, csak a rács választotta el tőle. A lány remekül szórakozott.
– Szívesen megnézném valamelyik könyvét – vallotta be szégyenkezés nélkül. – Gondolja, hogy van belőle a hajón? – Témát váltott. – Érdekes! A maga mestersége sokkal könnyebb, mint az ember gondolná. Mindenfelől kapja az információkat. Maga szerint kettőjük közül az egyik volt? – Az íróasztalán nagy csokor mimóza volt, meg egy stanicli cukorka. Odakínálta a főfelügyelőnek. – Itt olyan ritkán történik valami! Monsieur Philippe-pel kapcsolatban nem mondtam: sokat ír. A leveleit természetesen nem olvasom el. A postaládába dobja őket, de megismerem az írását meg a tintát, mert mindig zöld tintát használ, fogalmam sincs, miért.
– Kinek ír?
– A neveket elfelejtettem, de majdnem mindig Párizsba. Meg időnként az anyjának. A párizsi levelek sokkal vastagabbak.
– És sok válaszlevelet is kap?
– Elég sokat. Meg magazinokat és újságokat. Mindennap jön valami küldemény neki.
– Mrs. Wilcoxszal mi a helyzet?
– Ő is sokat ír, Angliába, Caprira, Egyiptomba. Főként Egyiptomra emlékszem, mert voltam bátor elkérni a bélyegeket az unokaöcsémnek.
– Telefonál is?
– Kétszer vagy háromszor telefonált innen, a fülkéből, és minden alkalommal Londont hívta. Sajnos nem tudok angolul. – Hozzátette: – Mindjárt bezárok. Már ötkor be kellett volna zárnom. De ha maradni akar, hogy megvárja a hívását…
– Miféle hívást?
– Nem azt mondta Monsieur Lucas, hogy még felhívja Oostende miatt?
A lány valószínűleg veszélytelen volt, Maigret, már csak az esetleges szóbeszéd miatt is, jobbnak látta, ha nem marad sokáig kettesben vele. Ez a lány hihetetlenül kíváncsi volt. Megkérdezte például: „Nem hívja fel a feleségét?”
Maigret azt mondta, lent lesz a téren, a Bárka környékén, szóljon, ha hívnák, majd nyugodtan pipázva lesétált a nagy pétanque-mérkőzésre. Már nem kellett ügyelnie a viselkedésére, hiszen Pyke nem volt ott, nem figyelte. Nagy kedve lett volna beszállni játszani, és több ízben felvilágosítást is kért a szabályokról.
Igencsak elcsodálkozott, amikor látta, hogy a fogorvos, akit mindenki családiasan csak Léon-nak hív, első osztályú kidobó. Három szökkenés után húsz méterről eltalálta golyójával az ellenfél golyóját, sikerült messzire továbblöknie, és utána minden alkalommal olyan szerény képet vágott, mintha ezt a teljesítményt magától értetődőnek tartaná.
A főfelügyelő bement a Bárkába egy pohár fehérborra. Charlot a pénznyerő géppel ügyeskedett, a barátnője pedig a falnál ült, és egy filmmagazinba temetkezett. Túl vannak a „hancúrozáson”?
– A barátja nincs magával? – csodálkozott Paul.
Pyke-nak is olyan lehet ez, mint a nyaralás. Egy másik angollal van. Beszélhet az anyanyelvén, használhat olyan kifejezéseket, amelyeknek az ízét csak két olyan ember érzi, aki ugyanabba az iskolába járt.
Nem volt nehéz előre jelezni a Cormoran érkezését. Minden alkalommal ugyanaz történt. Emberek haladtak át a téren, és mindannyian a kikötő felé tartottak. Amikor aztán a hajó befutott, ugyanaz ismétlődött visszafelé. Ugyanazok az emberek haladtak el, csak éppen az ellenkező irányba, plusz az újonnan érkezettek, bőröndöket vagy csomagokat cipelve.
Maigret követte a lefelé tartó emberáradatot, valamivel a polgármester mögött, aki az elmaradhatatlan kordét tolta. A hajó fedélzetén nyomban észrevette Ginette-et és a nyomozót: olyanok voltak, mint két barát. Ott voltak a halászok is, akik elmentek a temetésre, és két idős hölgy, turisták, a Grand Hotelben fognak megszállni.
A kikötéshez asszisztáló csoportban Maigret felismerte Charlot-t: mögötte jött, és szemlátomást ő is csak kötelességszerűen vonult ki a kikötőbe, nem bízott benne, hogy értelme volna.
– Van valami újság, főnök? – kérdezte Lechat, mihelyt kiszállt. – Ha tudná, milyen meleg van odaát!
– Minden rendben ment?
Ginette, mintha mi sem lenne természetesebb, ott maradt velük. Fáradtnak látszott. A tekintetében nyugtalanság bujkált.
Hármasban elindultak a Bárka felé, és Maigret úgy érezte, időtlen idők óta teszi meg naponta ugyanezt az utat.
– Nem szomjas, Ginette?
– Szívesen meginnék egy aperitifet.
Meg is itták együtt, a teraszon. Ginette zavarba jött, valahányszor magán érezte Maigret tekintetét. Maigret merengve, komolyan nézett rá, mint akinek a gondolatai messze járnak.
– Felmegyek, rendbe szedem magam egy kicsi – mondta Ginette, miután kiitta a poharát.
– Elkísérhetem?
Lechat valami újat érzett a levegőben, és megpróbálta kitalálni, mi az. A főnökét nem merte megkérdezni. Egyedül maradt az asztalnál, Maigret meg Ginette mögött felment a lépcsőn.
– Tudja – mondta a nő, már a szobájában –, én tényleg szeretnék átöltözni.
– Engem nem zavar.
Ginette úgy tett, mintha viccelne.
– És ha engem zavar?
De azért levette a kalapját, aztán a ruháját is: Maigret segített kikapcsolni a hátán.
– Azért csak bánt a dolog – sóhajtott fel Ginette. – Azt hiszem, boldog volt itt.
Ilyenkor, esténként Marcellin már bizonyára ott golyózott a téren, a lenyugvó nap fényében.
– Mindenki nagyon kedves volt. Szerették őt.
Gyorsan megszabadult a fűzőjétől, amely mély nyomokat hagyott tejfehér bőrén. Maigret háttal állt neki, arccal a padlásablak felé.
– Emlékszik még, mit kérdeztem magától? – szólalt meg semleges hangon.
– Elégszer elmondta. Sosem hittem volna, hogy ilyen kíméletlen tud lenni.
– Én meg nem hittem volna, hogy maga megpróbál eltitkolni előttem valamit.
– Én? Én eltitkoltam valamit?
– Azt kérdeztem, miért jött ide, Porquerolles-ra, holott Marcel holtteste Hyères-ben van.
– Válaszoltam.
– Hazudott.
– Nem tudom, mire gondol.
– Miért nem beszélt nekem arról a telefonhívásról?
– Melyik telefonhívásról?
– Marcel felhívta magát a halála előtti estén.
– Nem emlékeztem rá.
– A táviratra sem?
Nem kellett hátrafordulnia, anélkül is tudta, hogyan reagál Ginette. Maigret tovább bámulta a golyódobálókat a terasz előtt, ahonnan halk beszélgetések zaja szűrődött fel. Olykor poharak koccanása hallatszott.
Nagyon kellemes volt, nagyon megnyugtató, és Pyke sem volt ott. Minthogy a csendet semmi sem törte meg a háta mögött, megkérdezte:
– Mi jár a fejében?
– Az, hogy rosszul tettem, igaza van.
– Felöltözött?
– Egy pillanat, csak felveszem a ruhámat.
Maigret odament az ajtóhoz, kinyitotta, és megbizonyosodott róla, hogy senki sincs a folyosón. Amikor visszafordult, Ginette már a tükör előtt fésülködött.
– Nem szólt a lexikonról?
– Kinek?
– Mit tudom én. Mondjuk, Émile-nek. Vagy Charlot-nak.
– Hülye lettem volna beszélni róla.
– Mert azt remélte, hogy Marcel helyébe léphet? Tudja, Ginette, hogy maga igencsak érintett az ügyben?
– Mindig ezt mondják, ha egy nő gondoskodni akar a jövőjéről. És mindenki nekiesik, ha nyomorúságában olyan mesterséget űz, amelyet nem ő választott.
Keserűség volt a hangjában.
– Azt hittem, hozzámegy Émile-hez.
– Feltéve, ha Justine hajlandó meghalni végre, és ha az utolsó pillanatban nem szab olyan feltételeket, amelyekkel megakadályozhatja a fiát a házasodásban. És nehogy azt higgye, hogy én ezt jókedvemben csinálom!
– Ha jól értem, ha Marcel fülese bejön, és sikerrel járnak, nem megy férjhez?
– Hát, ehhez a nyáladzóhoz semmiképp.
– És otthagyná a nizzai kupit?
– Ott. Azonnal otthagynám.
– És mit csinálna?
– Vidékre költöznék, mindegy, hová. Tyúkokat meg nyulakat tartanék.
– Mit mondott magának Marcellin a telefonban?
– Megint azt fogja hinni, hogy hazudok.
Maigret merően nézte, aztán csak annyit mondott:
– Nem, most nem.
– Na, hála istennek! Marcel azt mondta, hogy véletlenül rájött egy rendkívüli dologra. Így mondta. Hozzátette, hogy nagyot lehet rajta kaszálni, de még nem szánta el magát.
– Senkire sem célzott konkrétan?
– Nem. Még sose láttam ilyen titokzatosnak. Kellett neki egy adat. Megkérdezte, megvan-e nekünk a nagy Larousse, az a sokkötetes. Mondtam, hogy mi nem tartunk ilyesmit. Akkor rábeszélt, hogy menjek el a közkönyvtárba, és nézzem meg.
– Mit akart tudni?
– Most már mindegy, ugye? Maga már annyi mindent tud, hogy úgysincs esélyem.
– Hát nincs.
– Ráadásul semmit sem értettem az egészből. Azt hittem, hogy itt majd rájövök valamire.
– Ki halt meg 1890-ben?
– Megmutatták a táviratot? Marcel nem semmisítette meg?
– A posta, mint mindig, megőrizte a másodpéldányt.
– Egy bizonyos Van Gogh, valami festő. Azt olvastam, hogy öngyilkos lett. Nagyon szegény volt, ma meg már versengenek a képeiért, amik, fene tudja, mennyit érnek. Gondoltam, hátha Marcel kiszúrt egyet.
– És nem?
– Nem hiszem. Amikor felhívott, még azt sem tudta, hogy az illető úr már meghalt.
– És maga mit gondolt?
– Esküszöm, nem tudtam, mit gondoljak. Csak az jutott eszembe, hogy ha Marcel pénzt tud szerezni ezzel az adattal, akkor talán én is megtehetem. Pláne amikor megtudtam, hogy megölték. Nem ölnek meg valakit pusztán kedvtelésből. Marcelnek nem voltak ellenségei. Nem volt mit ellopni tőle. Érti?
– Úgy gondolja, hogy a bűntény kapcsolatban van a szóban forgó Van Goghgal? – Maigret hangjában nem volt irónia. Pöfékelt, és kibámult az ablakon. – Szerintem jól gondolja.
– Most már késő, hiszen maga itt van, és úgyse megyek semmire. Még mindig ragaszkodik hozzá, hogy itt maradjak a szigeten? Megjegyzem, nekem ez nyaralás, és mivel maga nem enged el, a vén hárpia egy szót sem szólhat ellene.
– Hát akkor maradjon.
– Köszönöm. Most megint majdnem olyan, mint amilyennek Párizsban megismertem.
Maigret nem viszonozta a bókot.
– Pihenjen.
Azzal lement a lépcsőn. Elhaladt Charlot mellett, aki csúfondáros pillantást vetett rá, aztán leült a teraszon Lechat mellé.
Ez volt a nap legkellemesebb órája. Az egész sziget ellazult, és a sziget körül a tenger meg a fák, a sziklák, a tér kövezete is mintha más ritmusban lélegzett volna a nagy hőség után.
– Rájött valamire, főnök?
Maigret előbb rendelt Jojónál, aki épp mellettük ment el, és mintha haragudott volna a főfelügyelőre, amiért bezárkózott Ginette-tel a szobába.
– Sajnos, igen – mondta végül nagy sóhajjal. És mivel a nyomozó csodálkozva nézett rá, hozzátette: – Úgyhogy most már nem maradhatok itt sokáig. Jól elvagyunk itt, nem? Habár az is igaz, hogy itt van Pyke.
Jobb ez a gyors siker Pyke miatt meg amiatt, amit majd a Scotland Yardon mesél.
– Párizsból kérik a telefonhoz, Monsieur Maigret.
Valószínűleg megérkeztek az oostendei információk.


NYOLCADIK FEJEZET

Pyke meg a nagymama


Annyira vasárnap volt, hogy az már émelyítő. Maigret sokszor elmondta, félig tréfásan, félig komolyan, hogy már az ágyából megérzi a vasárnap szagát, és még csak a szemét sem kell kinyitnia hozzá.
Itt meg valami elképesztő dolog történt a harangokkal. Pedig nem is igazi templomi harangokról volt szó, hanem vékonyka és könnyű kis harangokról, mint amilyenek a kápolnákban vagy a kolostorokban vannak. Úgy látszik, a levegő minősége, sűrűsége nem ugyanolyan itt, mint másutt. Tisztán hallatszott, ahogy a harangnyelv nekiütődik a bronznak, s az vékony kis hangot ad ki, de a java csak ekkor kezdődött: elindult az első hanggyűrű a halványkék és még üde égen, lassan, bizonytalankodva terjeszkedni kezdett, mint egy füstkarika, mígnem tökéletes kört alkotott, amelyből valami csoda folytán újabb körök keletkeztek, egyre nagyobbak, egyre tisztábbak. A körök túlnőttek a téren, a házakon, elérték a kikötőt és távolabb a tengert, amelyen kis bárkák himbálóztak. Érezni lehetett őket a dombok és a sziklák fölött, és még akkor is kivehetők voltak, amikor a kalapács ismét nekicsapódott a fémnek, és újabb zengő karikák születtek, tovább szaporodtak, aztán megint újabbak, és az ember olyan ártatlan ámulattal hallgatta őket, ahogy a tűzijátékot szokta bámulni.
Még a tér egyenetlen talaján elhaladó léptek neszében is volt valami ünnepi, úgyhogy amikor Maigret kinézett az ablakon, arra számított, hogy elsőáldozókat fog látni, amint apró lábuk belegabalyodik a fátylukba.
Mint előző nap, most is belebújt a papucsába, a nadrágjába, a zakóját rávette a hálóingére, amelynek piros hímzés volt a gallérján, aztán lement. Belépett a konyhába, és rögtön csalódás érte. Önkéntelenül is arra számított, hogy minden ugyanúgy lesz, mint előző reggel, ott áll majd a tűzhely mellett Jojóval, aki éppen kávét készít, és az ajtó most is világos négyszöget nyit a külvilágra. Aznap reggel azonban négy vagy öt halászt talált a konyhában. Már felszolgálták nekik a snapszot, mert a levegőben erős pálinkaszag érződött. A konyhakőre egy kosár hal volt kiborítva: rózsaszín sziklahalak, és kék meg zöld színű halak, amiknek Maigret nem tudta a nevét, továbbá egy vörös és sárga pettyes tengeri kígyó, amely még élt, összetekeredve lapult az egyik szék alatt.
– Kér egy csésze kávét, Monsieur Maigret?
Aznap nem Jojo szolgált fel, hanem a gazda. Talán mert vasárnap volt. Maigret olyan csalódott volt, mint egy gyerek, akit becsapnak. Ez néha megesett vele, főként reggel, ha odaállt borotválkozni a tükör elé. Nézte a széles arcot, a nagy szempárt, amely gyakran volt táskás, a ritkuló hajat. Szigorú képet vágott, mintha meg akarná ijeszteni magát. „Íme az osztályvezető főfelügyelő úr!” – mondta magában.
Ki merné őt nem komolyan venni? Egy rakás ember, akinek nem tiszta a lelkiismerete, összerezzen a neve hallatára. Hatalmában áll addig vallatni őket, amíg félelmükben üvölteni nem kezdenek, börtönbe csukathatja, sőt akár guillotine alá küldetheti őket.
Itt, ezen a szigeten is van most valaki, aki hallgatja a harangzúgást, akárcsak ő, beszívja a vasárnapi levegőt, valaki, aki tegnap este ugyanabban a helyiségben iszogatott, ahol ő, és akit néhány nap múlva örökre bezárnak a négy fal közé.
Felhajtotta a kávét, töltött magának egy csészével, felvitte a szobájába. Alig tudta beleélni magát, hogy komoly ez az egész. Nem volt az olyan régen, amikor még rövidnadrágot hordott, és a csípős reggeleken, a szülőfalujában, végigment a téren, miközben majd lefagytak az ujjai, hogy a kis templomban ministráljon, amelyet csak a gyertyák fénye világított meg.
Ma már felnőtt, legalábbis mindenki ezt hiszi róla, csak őneki nehéz olykor meggyőznie önmagát erről.
Mással is előfordul, hogy ilyen érzése támad? Pyke például eltöpreng-e néha azon, hogyan vehetik őt komolyan? Még ha ritkán is, nem érzi-e úgy, hogy ez az egész csak játék, hogy „az egész élet csak móka, kacagás”?
Az őrnagy vajon nem ugyanolyan-e, mint egy kövér fiú, amilyen minden osztályban akad, az a fajta kövér és álomszuszék gyerek, akit még a tanár is csúfol.
Pyke tegnap este mondott egy fantasztikus mondatot, még a Polyte-féle botrány előtt. Lent történt, amikor már nagyjából összegyűlt a társaság a Bárkában, mint előző este is, mint minden este. A Yard nyomozója természetesen az őrnagy asztalánál ült. Más-más a koruk, a derékbőségük, mégis olyanok, mintha egy családból valók volnának.
Bizonyára ittak már délután is, amikor Pyke meglátogatta honfitársát a villában. Ahhoz mindenképpen eleget, hogy a tekintetük homályos, a nyelvük meg akadozó legyen, ahhoz viszont keveset, hogy elveszítsék a méltóságukat. Nemcsak az iskolában tanították meg őket ugyanarra a viselkedésre, hanem később, isten tudja, hol, és azt is megtanulták, hogy egyformán jól bírják az alkoholt.
Nem szomorúak voltak, inkább csak mélázók, révetegek. Olyanok, mint két istenség, aki odaföntről szemléli a világ nyüzsgését. Amikor Maigret leült Pyke mellé, az angol felsóhajtott:
– A múlt hét óta nagymama.
Nem nézett az asszonyra, akiről beszélt, ahogy a nevét sem mondta ki soha. De másról nem lehetett szó, csak Mrs. Wilcoxról. Ott ült a párnás padon, a helyiség másik végében, Philippe társaságában. A szomszédos asztalt a holland meg Anna foglalta el.
Pyke várt egy kicsit, majd ugyanolyan hangsúlytalanul hozzátette:
– A lánya meg a veje nem engedi, hogy betegye a lábát Angliába. Az őrnagy nagyon jól ismeri őket.
Szegény öregasszony! Mert igen, most meglátták: Mrs. Wilcox valójában egy öreg nő. Soha többé nem viccelődnek a sminkjén, a festett haján, amely a tövénél ősz, nem nevetik ki, amiért folyton olyan lázas izgalomban tartja magát.
Egy nagymama, és Maigret-nek eszébe jutott, hogy nem is olyan régen felidézte magában a saját nagyanyját. Megpróbálta elképzelni, mit szólt volna kisgyerekként, ha egy ilyen asszonyra, mint Mrs. Wilcox, azt mondják neki: „Menj, csókold meg a nagymamát!”
Mrs. Wilcoxnak megtiltották, hogy a saját hazájában éljen, és ő még csak nem is tiltakozott. Tudta, hogy úgyse övé lenne az utolsó szó, ő hibázott. Mint azok az iszákosok, akiknek épp csak annyi zsebpénzt adnak, amennyit muszáj, és akik aztán megpróbálnak csalni, hol itt, hol ott kunyerálnak egy pohárkával.
Vajon Mrs. Wilcoxszal is megesik-e, ami az iszákosokkal, hogy elérzékenyül a saját sorsán, és magában sírdogál valamelyik sarokban?
Talán ha sokat ivott? Hiszen iszik. Philippe feladata, hogy újra meg újra megtöltse a poharát. Annának meg, miközben ott ül mellettük a falnál, csak egy dolgon jár az esze, hogy mikor mehet már végre lefeküdni.
Maigret megborotválkozott. Nem sikerült bejutnia az egyetlen fürdőszobába, mert Ginette lefoglalta.
– Csak öt perc – kiáltott ki neki az ajtón keresztül.
Időnként kinézett a térre, amelynek más színe volt, mint a többi napon, pedig a harangok már elhallgattak. A plébános már elkezdte a misét. Maigret falujában a pap olyan gyorsan ledarálta, hogy neki alig volt ideje elhadarni a válaszokat, miközben a misekannával rohangált.
Fura egy mesterség ez az övé! Ugyanolyan ember, mint bárki más, és mégis a kezében tartja más emberek sorsát.
Tegnap este jól megnézte őket magának. Nem ivott sokat, épp csak annyit, hogy az ital kissé felerősítse az érzelmeit. A határozott profilú Van Greef ironikus félmosollyal, olykor kitartóan, szinte kihívóan bámulta őt. Philippe, szép neve és ősei ellenére, közönséges puhány volt, és mindannyiszor megpróbált jó képet vágni, amikor Mrs. Wilcox úgy utasítgatta, mint egy cselédet.
Bizonyára megtalálta a módját, hogy máskor bosszút álljon ezért, de nyilvánosan kénytelen volt lenyelni a békát.
Az, amelyet előző este lenyelt, méretes volt, olyannyira, hogy zavarba is hozott mindenkit. Később aztán szegény Paulnak, aki szerencsére nem tudta, honnan jött a csapás, csak nagy üggyel-bajjal sikerült valamelyest helyrehozni a hangulatot.
Most biztosan erről beszélnek odalent. Ez lesz a téma egész nap a szigeten. Kérdés, hogy Polyte megőrzi-e a titkot. Bár most már majdnem mindegy. Polyte a söntéspultnál állt, kapitánysapkájával a fején, és felhajtott már jó néhány pohárkával; nagy hangon beszélt, mindenki mást túlharsogott. Mrs. Wilcox utasítására Philippe átment a termen, hogy elindítsa a fonográfot, mint azt máskor is gyakran megtette.
Ekkor Polyte odakacsintott Maigret-re, ő is odament a fonográfhoz, és leállította.
Majd odafordult Moricourt-hoz, és gúnyosan a szemébe nézett.
Philippe-nek nem volt ellenvetése, úgy tett, mintha mi sem történt volna.
– Nem szeretem, ha így néznek rám! – szólt oda neki Polyte, és felé lépett.
– De hát… még csak magára se néztem!…
– Arra se méltat, hogy rám nézzen?
– Nem ezt mondtam.
– Szóval maga szerint nem értem, hogy mit mond?
Mrs. Wilcox odasúgott valamit angolul a társának. Polyte felvonta a szemöldökét.
– Kutyába se veszel, te kis strici?
Philippe elvörösödött, de még most sem mozdult, és kerülte Pyke tekintetét.
– Mondd még egyszer, hogy kutyába se veszel, na, mondjad!
Van Greef hirtelen Maigret-re nézett, a tekintetével szinte átdöfte. Rájött a cselre? Lechat viszont semmit sem értett az egészből, már rugaszkodott, hogy közbelépjen, és Maigret az asztal alatt megragadta a csuklóját, úgy tartotta vissza.
– Mit szólnál, ha beverném azt a csinos kis pofádat? Mit szólnál, he?
És Polyte, úgy ítélve, hogy a talaj kellőképpen elő van készítve, ököllel Philippe arcába vágott az asztal fölött.
Philippe az orrát tapogatta. Sem védekezni, sem visszaütni nem próbált. Csak azt dadogta:
– Én nem bántottam magát.
Mrs. Wilcox a pult felé fordulva kiabált:
– Monsieur Paul! Monsieur Paul! Hajítsa ki ezt a dühöngő őrültet! Ez aljasság!
Akcentusa sajátos ízt adott a „dühöngő őrült” és az „aljasság” szónak.
– Maga pedig… – fordult Polyte a holland felé.
Van Greef egészen máshogy reagált. Nem mozdult a helyéről, de keményen odaszólt:
– Elég legyen, Polyte!
Mindenki érezte, hogy Van Greef nem fogja hagyni magát: ugrásra készen állt, minden izma megfeszült.
Paul végre közbelépett.
– Higgadj le, Polyte! Gyere ki egy percre a konyhába. Beszédem van veled.
A kapitány csak a látszat kedvéért tiltakozott: hagyta, hogy elvezessék.
Lechat még mindig nem értette a dolgot, de azért álmatagon megkérdezte:
– Maga csinálta, főnök?
Maigret nem felelt. Olyan ártatlan képet vágott, amilyen csak telt tőle, amikor a Scotland Yard nyomozója a szemébe nézett.
Paul bocsánatot kért, ahogy illik. Polyte nem ment vissza a terembe, nyilván kiengedték a hátsó ajtón.
Ma pedig úgy viselkedik majd, mint egy igazi hős.
Hanem ami a lényeg: Philippe nem védekezett, és az arcáról csak úgy áradt a félelem, az a fizikai félelem, amely gyomorszájon vágja az embert, de úgy, hogy meggörnyed tőle.
Ezután már csak mogorván ivott, egyik pohárral a másik után, és végül Mrs. Wilcox hazavitte.
Más már nem történt. Charlot meg a táncosnője korán lefeküdtek, és amikor Maigret is felment, ők még nem aludtak. Ginette és Émile halkan beszélgetett. Senki sem hívta meg egy rundra a társaságot, talán az incidens miatt.
– Gyere be, Lechat – szólt ki az ajtón a főfelügyelő.
Lechat már szolgálatban volt.
– Pyke elment fürödni?
– Lent eszi a szalonnás tojást. Kimentem a Cormoran indulásához.
– Történt valami?
– Semmi. Azt mondják, vasárnap sokan jönnek át Hyères-ből meg Toulonból. Kirohannak a strandra, szétszórják a szardíniásdobozokat meg az üres üvegeket. Egy óra múlva itt lesznek.
Az oostendei információkban nem volt semmi váratlan. Monsieur Bebelmans, Anna apja fontos személyiség volt: sokáig ült a város polgármesteri székében, és egyszer még a képviselőségért is elindult. Amióta a lánya elment, tilos kiejteni előtte a nevét. A felesége meghalt, és Annát nem értesítették róla.
– Úgy látszik, ez itt a félresiklott életűek gyülekezőhelye – jegyezte meg Maigret, miközben felvette a zakóját.
– Az éghajlat miatt! – vágta rá a nyomozó, akit az ilyen kérdések nem izgattak. – Ma reggel még egy revolvert is megnéztem.
Lelkiismeretesen űzte a mesterségét. Addig nem nyugodott, amíg meg nem ismert minden revolvertulajdonost. Sorra végiglátogatta őket, megvizsgálta a fegyvereket, nem mintha nagy reményeket fűzött volna hozzá, de hát ez is a rutineljárás része.
– Ma mit csinálunk?
Maigret már elindult az ajtó felé, és nem válaszolt. Pyke ült a piros kockás abrosszal leterített asztalnál.
– Ugye, maga protestáns? – kérdezte Maigret. – Nem megy el a nagymisére.
– Protestáns vagyok, és elmentem a kismisére.
Ha csak egy zsinagóga lett volna a szigeten, valószínűleg oda is elmegy, hogy valamilyen istentiszteleten részt vehessen, hiszen vasárnap van.
– Lehet, hogy nem lesz nagy kedve elkísérni. Ma délelőtt meg kell látogatnom egy hölgyet, akivel maga nem szívesen találkozik.
– A jachtra megy?
Maigret bólintott. Pyke eltolta a tányérját, felállt, fogta a szalmakalapját, amelyet előző nap vásárolt a polgármester boltjában, mert már úgy leégett, hogy az arca majdnem olyan vörös volt, mint az őrnagyé.
– Elkísér?
– Szüksége lehet egy tolmácsra.
– Én is menjek? – kérdezte Lechat.
– Igen, gyere. Tudsz evezni?
– A tenger mellett születtem.
Megint legyalogoltak a kikötőbe. A főfelügyelő engedélyt kért az egyik halásztól, hogy használhassák az egyik csónakját, és a három férfi beszállt. Látták, hogy Van Greef és Anna a kis hajójuk fedélzetén reggeliznek.
Mintha a vasárnap tiszteletére maga a tenger is selymes fényű szaténba öltözött volna, és minden evezőcsapásnál gyöngyök csillantak a napfényben. A Cormoran a túlsó parton volt, a Giens-foknál, és várta az autóbuszból kiszálló utasokat. A tenger fenekéig le lehetett látni. Láttak a sziklaüregekben lila tengerisünöket és olykor egy-egy csillogó márnát, amely nyílként siklott tova. Megkondultak a harangok, a nagymisére hívtak, s a reggeli kávé után a házak már bizonyára az asszonyok kölnijétől is illatoztak, amellyel beszórták ünneplőruhájukat.
A North Star jóval nagyobbnak, jóval magasabbnak látszott, amikor mellé értek. Minthogy senki sem mozdult, Lechat felkiabált a hajóra:
– Hahó, hajó!
Nagy sokára egy matróz hajolt át a korláton, fél arcát borotvahab borította, és a kezében nyitott borotvát tartott.
– Mrs. Wilcoxhoz jöttünk.
– Nem jönnének vissza egy-két óra múlva?
Pyke láthatólag zavarban volt. Maigret habozott egy pillanatig, eszébe jutott a „nagymama”.
– Majd a fedélzeten várakozunk, ha szükséges – mondta a tengerésznek. – Menj fel, Lechat.
Egymás után felmásztak a létrán. A hátsó felépítményen rézzel bevont kajütablakok voltak. Maigret egy női arcot vett észre az egyik mögött, de aztán az arc eltűnt a félhomályban.
Egy perc múlva kinyílt a fedélzeti ajtó, és Philippe feje jelent meg a nyílásban, fésületlenül, alvástól duzzadt szemmel.
– Mit akarnak? – kérdezte barátságtalanul.
– Mrs. Wilcoxszal beszélni.
– Még nem kelt fel.
– Nem igaz. Épp az imént láttam.
Philippe kék csíkos selyempizsamát viselt. Néhány lépcsőfok választotta el őket a kabintól. Maigret nem várt invitálásra: összevonta a szemöldökét, és ledübörgött.
– Szabad?
Furcsa keveréke volt a luxusnak és a rendetlenségnek, a választékosságnak és az ízléstelenségnek. A fedélzet gondosan fel volt súrolva, minden rézlap csillogott, a hajókötélzet gondosan feltekerve, a parancsnoki állás az iránytűvel és a többi fedélzeti műszerrel úgy ragyogott, mint egy holland konyha.
Odalent mahagóni válaszfalakkal leválasztott kabinba értek. Volt benne egy padlóhoz rögzített asztal, két, vörös bőrrel borított pad, de az asztalon üvegek és poharak hevertek, néhány szelet kenyér, egy felnyitott szardíniásdoboz és kártyalapok. Émelyítő bűz terjengett, szesz- és áporodott ágyszag keveréke.
Sietősen csukhatták be a hálófülkeként szolgáló szomszédos kajüt ajtaját, mert Mrs. Wilcox futtában elveszítette az egyik szaténpapucsát, amely most ott hevert a padlón.
– Bocsánatot kérek a zavarásért – fordult udvariasan Maigret Philippe-hez. – Bizonyára éppen reggeliztek.
Minden irónia nélkül nézett a félig üres angol sörösüvegekre, a szelet kenyérre, amely harapás nyomát őrizte, a papírjában olvadozó vajdarabra.
– Ez most házkutatás? – kérdezte a fiatalember, és beletúrt a hajába.
– Nevezze, aminek akarja. Az én szememben mindmostanáig puszta látogatás.
– Ilyen korán?
– Vannak emberek, akik ilyenkor már fáradtak a munkától.
– Mrs. Wilcox későn kel.
Az ajtó túloldaláról vízcsobogás hallatszott. Philippe-en látszott, hogy szívesen felvenne valami illendőbb öltözéket, de akkor a vendégek beláthattak volna a másik kabinba, ahol túl intim rendetlenség uralkodott. Nem volt kéznél a fürdőköpenye. A pizsamája gyűrött volt. Gépiesen belekortyolt a sörbe. Lechat a főfelügyelő utasításának megfelelően a fedélzeten maradt. A két matrózzal kellett foglalkoznia. Nem angolok voltak, ahogy gondolta volna az ember, hanem nizzaiak, és az akcentusukból ítélve olasz származásúak.
– Nyugodtan leülhet, Pyke – mondta Maigret, lévén hogy Philippe elfelejtette hellyel kínálni őket.
Maigret nagyanyja mindig a hajnali misére járt, reggel hatkor, és amikor a többiek felkeltek, ott találták fekete selyemruhában, fehér főkötőben, a kandallóban égett a tűz, és a reggeli már ott volt a kikeményített terítőn.
Az itteni öregek is a hajnali misére jártak, a többiek meg most mentek át átlósan a téren. A templom nyitott ajtaján tömjénfüst illata áradt.
Mrs. Wilcox meg már sörözött egyet, és a reggeli fényben bizonyára jobban látszik festett hajának fehér töve. Fel s alá járkált a válaszfal túloldalán, de nem tudott segíteni a titkárának. Aki enyhén duzzadt arcával – ott, ahol Polyte ökle elérte előző este –, csíkos pizsamájában olyan volt, mint egy duzzogó kisdiák. Mert ahogy minden osztályban van egy kövér fiú, aki a „dagi”, mindig van egy olyan is, aki a tízpercekben félrehúzódva duzzog, és akit a társai csak így neveznek: „morgó”.
A válaszfalakon metszetek lógtak; a főfelügyelő nem tudta megítélni a minőségüket. Némelyik meglehetősen pajzán volt, de még a jó ízlés határain belül.
Pyke-kal kicsit úgy néztek ki, mintha egy váróteremben lennének. Az angol a térdére tette a szalmakalapját. Maigret végül pipára gyújtott.
– Hány éves az édesanyja, Monsieur Moricourt?
– Miért kérdezi?
– Csak úgy. A maga korából ítélve olyan ötvenéves lehet.
– Negyvenöt. Nagyon fiatal volt, amikor születtem. Tizenhat évesen ment férjhez.
– Mrs. Wilcox ugye idősebb nála?
Pyke lehajtotta a fejét. A főfelügyelő nyilván tudja, mit csinál: növeli az amúgy is meglévő zavart. Lechat odakint nem érezte feszélyezve magát. A korláton ücsörögve társalgott az egyik matrózzal, aki a körmét piszkálta a napsütésben.
Végre kinyílt az ajtó, és megjelent Mrs. Wilcox. Gyorsan becsukta maga mögött az ajtót, hogy ne lehessen látni a rendetlenséget.
Volt ideje felöltözni és kikészíteni magát, de a vonásai a vastag festékréteg alatt is puffadtak voltak, a tekintete nyugtalan.
Szánalomra méltó lehetett reggelente, amikor a másnaposságát egy üveg erős sörrel gyógyította.
„Nagymama”, gondolta önkéntelenül is Maigret.
Felállt, üdvözölte a nőt, és bemutatta neki a társát.
– Talán ismeri Mister Pyke-ot. Az ön honfitársa, és a Scotland Yardon dolgozik. Nem hivatalos minőségben van jelen. Elnézését kérem a korai zavarásért, Mrs. Wilcox.
Mrs. Wilcox azért még most is nagyvilági hölgy volt, és egyetlen szempillantással tudomására hozta Philippe-nek, hogy illetlen az öltözéke.
– Engedelmével felöltöznék – mormogta Philippe, és gyűlölködő pillantást vetett a főfelügyelőre.
– Talán akkor kevésbé fog feszengeni.
– Üljenek le, uraim. Megkínálhatom magukat valamivel?
Észrevette, hogy Maigret hagyta kihűlni a pipáját.
– Nyugodtan dohányozzon, kérem. Én is rágyújtok egy cigarettára.
Végre sikerült elmosolyodnia.
– Bocsássanak meg a rendetlenségért, de egy jacht nem olyan, mint egy ház, szűken van mérve a hely.
Mit gondol most magában Pyke? Hogy francia kollégája egy vadember, egy faragatlan tuskó?
Könnyen lehet. Maigret egyébként maga sem volt büszke a munkára, ami várt rá.
– Tudomásom szerint ismeri Jef van Greefet, Mrs. Wilcox.
– Értékes fiú, és Anna kedves lány. Többször is jártak nálunk a hajón.
– Azt mondják, tehetséges festő.
– Meghiszem azt! Vettem tőle egy képet, szívesen meg is mutatnám maguknak, ha nem küldtem volna el a fiesolei villámba.
– Van egy villája Olaszországban?
– Ó, csak egy szerény kis villa. De a fekvése csodálatos, egy dombon áll, és az ablakaiból egész Firenzét látni. Ismeri Firenzét, főfelügyelő úr?
– Nem volt részem ebben a szerencsében.
– Az év egy részét ott töltöm. És mindent oda küldök, amit a csavargásaim közben vásárolni találok. – Végre szilárd talajt érzett a lába alatt. – Biztos nem akarnak inni valamit?
Ő mindenesetre szomjas volt: oda-odasandított a maradék sörre, de nem mert egyedül inni.
– Nincs kedvük megkóstolni ezt a sört? Egyenesen Angliából hozatom.
Maigret kegyesen elfogadta az invitálást. Mrs. Wilcox üvegeket vett elő egy rejtett jégszekrényből. A kabin majdnem minden válaszfala valójában szekrény volt, és a padok is tárolóhelyeket rejtettek.
– Ön sok mindent vásárol utazgatás közben, ugye?
Mrs. Wilcox felnevetett.
– Honnan tudja? Vásárolok a vásárlás öröméért, ez igaz. Isztambulban például mindig hagyom, hogy a bazárban elcsábítsanak az árusok. Rémes dolgokkal térek vissza a hajóra. Ott helyben nagyon is tetszenek. Aztán amikor megérkezem a villába, és ott találom ezeket a dolgokat…
– Jef van Greeffel Párizsban találkozott?
– Nem. Itt ismerkedtünk meg nemrég.
– És a titkára?
– Ő két éve van velem. Nagyon művelt fiú. Cannes-ban ismerkedtünk meg.
– Ott dolgozott?
– Egy párizsi újságnak csinált riportot.
Moricourt nyilván hallgatózik az ajtó mögött.
– Tökéletesen beszél franciául, Mrs. Wilcox.
– A tanulmányaim egy részét Párizsban végeztem. És a nevelőnőm is francia volt.
– Marcellin gyakran feljött a hajóra?
– Hogyne! Azt hiszem, a szigetről már majdnem mindenki járt a hajón.
– Emlékszik arra az éjszakára, amikor meghalt?
– Hogyne!
Maigret a kezét nézte: nem remegett.
– Sokat beszélt rólam aznap este.
– Én is úgy hallottam. Én nem tudtam, ki maga. Philippe-től kérdeztem meg.
– És Monsieur Moricourt tudta?
– Mint kiderült, maga híres ember.
– Amikor eljött a Noé Bárkájából…
– Igen?
– …Marcellin már nem volt ott?
– Nem tudnám megmondani. Csak arra emlékszem, hogy a házfalakhoz húzódva jutottunk el a kikötőig, olyan erős volt a misztrál. Már attól féltem, hogy nem tudunk visszajönni a hajóra.
– Rögtön csónakba szálltak Monsieur Moricourt-ral?
– Rögtön. Mi mást csináltunk volna? Most már emlékszem, Marcellin velünk jött a csónakig.
– Senkivel sem találkoztak?
– Ilyen időben nemigen vannak a vízen.
– Van Greef és Anna is visszamentek a hajójukra?
– Valószínűleg. Már nem tudom. Várjon csak…
És ekkor Maigret elképedve hallotta Pyke határozott hangját, amint első ízben avatkozik bele a nyomozásba. A Yard embere nyugodtan, mintha semmi jelentőséget nem tulajdonítana a szavainak, azt mondta:
– Nálunk, Mrs. Wilcox, okvetlenül figyelmeztetnénk, minden, amit mond, felhasználható ön ellen.
Mrs. Wilcox döbbenten nézett rá, aztán Maigret-re, és szemében rémület csillant.
– Ez most kihallgatás? – kérdezte. – De hát… mondja, főfelügyelő úr… Gondolom, nem Philippe-et meg engem gyanúsít vele, hogy megöltük azt az embert!
Maigret hallgatott egy darabig, a pipáját vizsgálgatta.
– Senkit sem tekintünk eleve gyanúsítottnak, Mrs. Wilcox. Ez mégis kihallgatás, és joga van hozzá, hogy ne válaszoljon.
– Miért ne válaszolnék? Azonnal visszajöttünk a hajóra. A csónak megtelt vízzel, és csak nagy nehezen tudtunk felkapaszkodni a létrán a fedélzetre.
– Philippe nem ment el újra?
A szemében bizonytalankodás látszott. Zavarta, hogy egy honfitársa is ott van.
– Rögtön lefeküdtünk, és biztosan hallottam volna, ha elhagyja a hajót.
Philippe ezt a pillanatot választotta, hogy megjelenjen, fehér flanelnadrágban, beolajozott hajjal, éppen csak meggyújtott cigarettával a szája sarkában. Megpróbált bátran viselkedni. Egyenesen Maigret-hez fordult.
– Vannak kérdései hozzám, főfelügyelő úr?
Maigret úgy tett, mint aki nem hallja.
– Gyakran vásárol festményeket, asszonyom?
– Elég gyakran. Ez az egyik mániám. Nincs olyan igazi gyűjteményem, de elég jó képeim vannak.
– Fiesoléban?
– Igen, Fiesoléban.
– Olasz mesterektől?
– Odáig nem jutottam. Szerényebb vagyok, beérem viszonylag modern képekkel.
– Cézanne, Renoir?
– Van egy elragadó kis Renoirom.
– Degas, Manet, Monet?
– Egy Degas-rajz, egy táncosnő.
– Van Gogh?
Maigret nem őrá nézett, hanem egyenesen Philippe-re, és az üveges szemmel bámult maga elé, és nyelte a nyálát.
– Épp most vásároltam egy Van Goghot.
– Mennyi ideje?
– Néhány napja. Melyik nap is mentünk Hyères-be, hogy elküldjük, Philippe?
– Nem emlékszem – felelte Philippe színtelen hangon.
Maigret kisegítette őket.
– Nem a Marcellin halála előtti napon, vagy az azelőttin?
– De igen, két nappal korábban – mondta Mrs. Wilcox. – Most már emlékszem.
– Itt találták a képet?
Az asszony nem késlekedett a válasszal, de azonnal vissza is szívta volna:
– Philippe egy barátja révén…
A három férfi hallgatásából megértette, hogy baj van. Végignézett rajtuk, és felkiáltott:
– Mi van, Philippe? – Nyugtalanul felállt, elindult a főfelügyelő felé: – Hadd halljam! Magyarázatot kérek! Beszéljen már! Miért nem mond semmit? Philippe! Mi ez az…?
Philippe még mindig nem mozdult.
– Sajnálom, asszonyom, de a titkárának velünk kell jönnie.
– Letartóztatja? Hiszen mondom magának, hogy itt volt, hogy nem ment el mellőlem akkor éjjel, hogy…
A hálószobaként szolgáló kabin ajtajára nézett, mint aki mindjárt kinyitja, hogy megmutassa a nagy ágyat: „Hogyan tudott volna elmenni úgy, hogy én ne tudjam?”
Maigret és Pyke is felállt.
– Volna szíves követni, Monsieur Moricourt?
– Van letartóztatási parancsa?
– Kérek egyet a vizsgálóbírótól, ha ragaszkodik hozzá, de nem hinném, hogy ez lenne a helyzet.
– Letartóztat?
– Még nem.
– Hová visznek?
– Valahová, ahol nyugodtan tudunk beszélgetni. Nem hinném, hogy ez a hely itt megfelelne magának.
– Mondja, Philippe… – kezdte Mrs. Wilcox, és észre se vette, hogy angolul beszél. Philippe nem hallgatott rá, nem nézett oda, ügyet se vetett rá. Úgy ment fel a fedélzetre, hogy még egy búcsúpillantásra se méltatta.
– Így nem sokra mennek – szólt oda Maigret-nek.
– Meglátjuk.
– Talán még meg is bilincselnek?

Vasárnapnak azért vasárnap volt, és a lehorgonyzott Cormoran szórta kifelé a világos ruhás utasokat. A turisták már ott ültek a sziklákon, és horgásztak.
Pyke maradt utolsónak a jachtkabinban, és amikor beszállt a csónakba, vörös volt az arca. Lechat meglepődött, hogy egy utassal több van, nem is tudta, mit mondjon.
Maigret hátra ült, és bal kezét belelógatta a vízbe, mint kisfiú korában, amikor az apja kivitte csónakon a tóra.
A harangok még mindig ott gyűrűztek a levegőégben.


KILENCEDIK FEJEZET

Maigret és a vásott kölykök


Megálltak a vegyesboltnál, és elkérték a kulcsot a polgármestertől. Éppen vevőket szolgált ki, és odakiáltott valamit a feleségének, egy kontyos, sápadt kis asszonynak. Az asszony sokáig keresgélt. Közben Philippe kint várt, és ahogy duzzogva álldogált Maigret és Pyke közt, a jelenet pont olyan volt, mint amikor az iskolában a kérlelhetetlen igazgató bácsi megbünteti a rossz magaviseletű tanulót.
Ki hitte volna, hogy ennyi ember fér el a Cormoranon. Bár kétségtelen, hogy aznap reggel más hajók is átkeltek a szigetre. Amíg a turisták el nem vonultak a strandokra, a tér olyan volt, mintha megszállták volna.
A szövetkezetnél a félárnyékban álldogált Anna a bevásárlószatyrával, tahiti leplében, miközben Van Greef a Bárka teraszán ült Charlot-val.
Mindketten látták, amint Philippe elhalad előttük a két rendőr közt. Követték a tekintetükkel. Ők szabadok voltak, előttük egylábú asztalka, az asztalkán egy üveg harmatozó bor.
Maigret odasúgott valamit Lechat-nak.
A polgármester felesége végre kihozta a kulcsot, és egy perc múlva Maigret belökte a hivatal ajtaját, és a por- és penészszag miatt nyomban ablakot is nyitott.
– Üljön le, Moricourt!
– Ez parancs?
– Az.
Odatolta neki az egyik összecsukható széket, amelyet a július 14-ei ünnepségeken szoktak használni. Pyke felfogta, hogy a főfelügyelő nem szeretné, ha bárki is állna, úgyhogy ő is kinyitott egy széket, és beült az egyik sarokba.
– Feltételezem, hogy nincs mondandója számomra.
– Le vagyok tartóztatva?
– Igen.
– Nem öltem meg Marcellint.
– Folytassa!
– Kész. Nem mondok többet. Faggathat, amennyit csak akar, felhasználhat minden undorító eszközt, amivel rendelkezik, hogy szóra bírja az embereket, nem fogok mondani semmit.
Mint egy rossz gyerek. Talán a reggel szerzett benyomásai miatt Maigret nem tudta komolyan venni Philippe-et, nem tudta elhitetni magával, hogy egy férfival van dolga.
A főfelügyelő nem ült le. Csak járkált fel-alá, megérintett egy feltekert zászlót, megfogta a Marianne-mellszobrot, egy percre megállt az ablak előtt, és nézte a fehér ruhás kislányokat, amint két főkötős apáca kíséretében áthaladnak a téren. Nem tévedett nagyot az imént, amikor felidézte magában az elsőáldozást.
Azon a reggelen a szigetlakók tiszta vászonnadrágot viseltek – kék színe sötétnek, ünnepinek látszott a térre zúduló napsütésben – és szikrázóan fehér inget. Már kezdődött a pétanque-ozás. Émile apró léptekkel a postahivatal felé tartott.
– Ugye, tisztában van vele, hogy maga egy hitvány kis gazember?
Maigret Philippe fölé tornyosult, az meg ösztönösen felemelte a kezét, hogy védje az arcát.
– Jól hallotta, azt mondtam, hogy hitvány kis gazember, olyan gazember, aki fél, aki gyáva. Vannak, akik lakásokat rabolnak ki, és ezzel kockázatot vállalnak. Mások csak öreg nőkkel kezdenek, ellopnak tőlük régi könyveket, aztán eladják őket, és amikor lebuknak, sírva fakadnak, bocsánatot kérnek, és szegény anyjukat emlegetik.
Pyke olyan kicsire húzta össze magát, amilyenre csak tudta. Mozdulatlanul ült, nehogy bármiben is megzavarja a kollégáját. Még a lélegzését se lehetett hallani. A sziget hangjai viszont beszűrődtek a nyitott ablakon, és furcsán elvegyültek a felügyelő hangjával.
– Kinek az ötlete volt a hamis festmény?
– Csak ügyvéd jelenlétében válaszolok.
– És majd szerencsétlen anyjának kell drága pénzen felfogadni magának egy híres ügyvédet! Mert híres ügyvédet akar, igaz? Visszataszító alak maga, Moricourt! – Hátratett kézzel járkált, igazgató bácsisabb volt, mint valaha. – Az iskolában volt egy társunk, aki magára hasonlított. Az is egy sunyi alak volt, mint maga. Időnként muszáj volt eltángálni egy kicsit, és olyankor, amikor megkapta tőlünk a magáét, a tanárunk nem nézett oda, vagy elhagyta az udvart. Tegnap este maga is kapott egyet, és nem védekezett, csak állt sápadtan és remegve az idős asszony mellett, aki eltartja magát. Én kértem meg Polyte-ot, hogy mázoljon be magának, mert még nem voltam biztos a dolgomban, tudni akartam, hogy reagál.
– Most maga akar megütni?
Megpróbálta játszani a kemény fiút, de lerítt róla, hogy fél.
– Többféle gazember van, Moricourt, és köztük sajnos olyanok is, akiket sosem sikerül lesittelni. Már most megmondom magának: minden tőlem telhetőt megteszek, hogy maga a börtönbe kerüljön.
Már vagy tízszer elsétált a fiatalember előtt, és az, ültő helyében, mindannyiszor ösztönösen felemelte a kezét, hogy védje az arcát.
– Valld be, hogy te találtad ki a képtrükköt!
– Joga van tegezni?
– Úgyis be fogod vallani, még ha három napot és három éjszakát kell is rászánnom. Ismertem én már nálad erősebb fickót is. Ő is keménykedett, amikor behozták az Orfèvres rakpartra. Ő is jól öltözött volt, mint te. Sokáig tartott. Öten vagy hatan váltottuk egymást. Tudod, mi történt vele harminchat óra után? Tudod, honnan tudtuk meg végül, hogy megtört? A szagáról! Hogy áradt belőle az az undorító szag, ami a lényege volt! Belecsinált a nadrágjába.
Ránézett Moricourt szép fehér nadrágjára, és hirtelen ráparancsolt:
– Vedd le a nyakkendődet.
– Miért?
– Én vegyem le? Úgy. Most fűzd ki a cipődet. Húzd ki a fűzőt. Nem telik bele néhány óra, és úgy is fogsz kinézni, mint egy bűnös.
– Nincs joga…
– Na és?! Végiggondoltad, hogyan pumpálhatnál ki több pénzt a bolond vénasszonyból, akire ráakaszkodtál. Az ügyvéded azzal véd majd, hogy erkölcstelen dolog vagyonokat hagyni olyan nők kezében, amilyen ő, és azt fogja állítani, hogy az ilyen kísértésnek nem lehet ellenállni. De ez pillanatnyilag nem tartozik ránk. Ezt meghagyjuk az esküdteknek. Mivel folyton festményeket vásárolt, noha nem értett hozzájuk, azt mondtad magadban, hogy ezzel nagyot lehet szakítani, és lepaktáltál Van Greeffel. Az is lehet, hogy te hívtad ide Porquerolles-ra.
– Mert Van Greef egy ártatlan bárányka, mi?
– Egy másfajta gazember. Hány hamisítványt csinált a te öreg madámodnak?
– Megmondtam, hogy nem beszélek.
– Biztos, hogy nem a Van Gogh volt az első. Csak hát úgy esett, hogy ezt most valaki meglátta, amikor még nem volt készen. Marcellin mindenfelé kószált. Van Greef jachtjára éppúgy felmászott, ahogy a North Starra. Felteszem, akkor lepte meg a hollandot, amikor éppen egy olyan nevet írt rá a vászonra, amely nem az övé. Aztán meglátta ugyanezt a képet Mrs. Wilcoxnál, és izgatta a dolog. Beletelt egy kis időbe, mire rájött a trükkre. De nem volt benne biztos. Sohasem hallott Van Goghról, így aztán felhívta egy barátnőjét, és nála érdeklődött.
Philippe mogorván bámulta a padlót.
– Nem állítom, hogy te ölted meg.
– Nem öltem meg.
– Te valószínűleg gyáva vagy, hogy megtedd. Marcellin úgy gondolta, hogy ha már úgyis ketten vágjátok meg az öregasszonyt, miért ne vehetnétek be őt is? És jelentkezett harmadiknak. Elengedtétek a fületek mellett az utalgatásait. Erre, nyomatékkal, beszélni kezdett az ő Maigret barátjáról. Mennyit kért Marcellin?
– Nem válaszolok.
– Van időnk. Azon az éjszakán Marcellint megölték.
– Van alibim.
– Valóban, amikor megölték, te a nagymama ágyában voltál.
A polgármesteri hivatal kis helyiségében is érezni lehetett a Bárka teraszán felszolgált aperitifek illatát. Van Greef nyilván még mindig ott van. Feltehetőleg Anna is csatlakozott hozzá, miután végzett a vásárlással. Az egyik szomszédos asztalnál Lechat figyeli a hollandot, hogy visszatartsa, ha le akar lépni.
Charlot most már biztosan rájött, hogy hiába minden, elkésett. Pedig hogy remélte ő is, hogy beszállhat a buliba!
– Hajlandó vagy beszélni, Philippe?
– Nem.
– Megjegyzem, nem próbállak átverni. Nem jöttem azzal, hogy vannak bizonyítékaink, meg hogy Van Greef köpött. Végül úgyis beszélni fogsz, mert gyáva gazember vagy. Add ide a cigarettád!
Maigret elvette a csomagot, és kihajította az ablakon.
– Kérnék magától egy szívességet, Pyke. Szóljon Lechat-nak, ott ül a Bárka teraszán, hogy vezesse ide a hollandot. A lány ne jöjjön! És szeretném, ha Jojo hozna nekünk néhány üveg sört.
Kollégája távollétében egy árva szót se szólt. Továbbra is hátratett kézzel járkált föl-alá, s közben az ablakon túl folytatódott a vasárnapi élet.
– Jöjjön be, Van Greef! Ha volna magán nyakkendő, most megkérném, hogy adja ide, azt is, meg a cipőfűzőjét is.
– Le vagyok tartóztatva?
Maigret bólintott.
– Üljön le. Ne túl közel Philippe barátjához. Adja ide a cigarettáját, és nyomja el, amelyik a szájában van.
– Van letartóztatási parancsa?
– Majd küldetek egyet táviratilag, mindkettőjük nevére kiállítva, hogy ne legyen kétség ez ügyben.
Leült, oda, ahonnan a polgármester szokta irányítani az esküvői ceremóniákat.
– Valamelyikük megölte Marcellint. Őszintén szólva mindegy, melyikük, mert egyformán bűnösök.
Bejött Jojo, kezében egy üvegekkel és poharakkal megrakott tálcával, és döbbenten bámult a két fiatalemberre.
– Ne féljen, Jojo! Ezek csak mocskos kis gyilkosok. Ha kimegy, még ne beszéljen róla, különben az egész társulat ide csődül az ablak alá, a vasárnapi turistákkal együtt.
Maigret ráérősen végigmérte a két fiatal férfit. A holland sokkal nyugodtabb volt, és rajta nyoma sem volt a hetykeségnek.
– Talán jobban tenném, ha hagynám, hogy maguk közt rendezzék el a dolgot. Mert végső soron csak egyikükre tartozik. Merthogy az egyikük valószínűleg nyaktiló alá kerül, vagy élete végéig börtönben ül, a másikuk viszont megússza néhány év börtönnel. Nos?
A sunyi már izgett-mozgott a székén; mindjárt jelentkezik, mint az iskolában.
– A törvény sajnos nem tudja mérlegelni, hogy kié a tényleges felelősség. S szívem szerint én egy kalap alá venném magukat, noha érzek egy leheletnyi rokonszenvet Van Greef iránt.
Philippe tovább izgett-mozgott, fészkelődött, láthatóan rosszul érezte magát a bőrében.
– Vallja be, Van Greef, hogy nem csak a pénzért csinálta! Maga sem hajlandó válaszolni? Hát jó. Lefogadom, hogy már régóta festeget hamisítványokat, hogy önmagának is bebizonyítsa, maga nem valami kocafestő, egy semmi kis mázoló. Sokat eladott? Különben mindegy. A meg nem értett zseni csodálatos bosszúja volna, ha valamelyik képe ott lógna szemmagasságban a Louvre-ban vagy az amszterdami múzeumban, egy illusztris festő neve alatt. Majd megnézzük a legutolsó műveit. Idehozatjuk Fiesoléból. A szakértő urak majd elvitatkozgatnak róluk az esküdtek előtt. Szép órák várnak magára, Van Greef!
Már-már mulatságos volt látni, ahogy Philippe arcán változik az undor és a sértettség Maigret monológja alatt. A két fiatalember most aztán csakugyan olyan volt, mint két kölyök. Philippe féltékeny volt mindarra, amit Maigret a társának mondott, és láthatólag alig tudta türtőztetni magát.
– Vallja be, tisztelt uram, nincs ellenére, hogy kiderül a dolog!
Moricourt-t valósággal szíven ütötte a „tisztelt uram”.
– Ha az ember csak maga tud róla, nem nagy hecc az egész. Maga nem szereti az életet, uram.
– Sem azt, amit maga él, sem azt, amit nekem szántak volna.
– Maga semmit se szeret.
– Magamat nem szeretem.
– Azt a kislányt sem szereti, csak a játszma öröméért rabolta el, hadd dühöngjenek a szülei. Mióta vágyik rá, hogy megölje valamelyik felebarátját? Nem állítom, hogy nyereségvágyból, vagy hogy eltegyen láb alól egy kényelmetlen tanút. Van, hogy valaki a gyilkolás kedvéért gyilkol. Hogy lássa, hogyan megy ez, milyen érzés. Sőt utána kalapáccsal összezúzza a hulla arcát, hogy bebizonyítsa önmagának, milyen erősek az idegei.
A holland ajkán halvány mosoly jelent meg. Philippe lopva figyelte, és semmit sem értett.
– És most megmondom, mi fog történni magukkal. Mindketten úgy döntöttek, hogy hallgatnak. Meg vannak győződve róla, hogy nincs bizonyíték maguk ellen. Marcellin halálának nem volt tanúja. A szigeten senki sem hallotta a lövést, hiszen misztrál volt. A fegyvert nem találták meg, valószínűleg biztos helyen hever a tenger mélyén. Nem fárasztottam magam azzal, hogy kerestessem. Az ujjlenyomatokkal se jutnánk előbbre. A vizsgálat hosszú lesz. A bíró türelmesen kikérdezi majd magukat, tájékozódik az előzményekről, és az újságok sokat fognak beszélni mindkettőjükről. Nem mulasztják majd el felhívni a figyelmet, hogy jó családból származnak. A Montparnasse-on élő barátai nem győzik majd hangoztatni, Van Greef, hogy maga tehetséges festő. Úgy állítják majd be, mint különc, meg nem értett embert. Beszélnek majd arról a két kis kötetnyi versről is, amelyet Moricourt adott ki.
Moricourt örülhetett: végre neki is sikerült begyűjtenie egy jó pontot.
– Az újságírók meginterjúvolják majd a bíró urat Groningenben és De Moricourt úrhölgyet Saumurben. A bulvárlapok élcelődni fognak Mrs. Wilcoxon, és az angol követség lépéseket tesz, hogy a neve a lehető legkevesebbet forogjon.
Egy hajtásra megivott egy fél pohár sört, az ablakhoz ment, és leült a párkányra, háttal a napsütötte térnek.
– Van Greef továbbra is hallgatni fog, mert ilyen alkat, mert nem fél.
– Én viszont beszélni fogok, mi? – nevetett gúnyosan Philippe.
– Te beszélni fogsz. Mert olyan sunyi formád van, mert a közvélemény szemében te leszel a negatív figura, mert megpróbálod majd kivonni magad az ügyből, mert gyáva vagy, és mert meg leszel győződve róla, hogy ha beszélsz, megmented azt az értékes bőrödet.
Van Greef meghatározhatatlan mosollyal fordult a társa felé.
– Alighanem már holnap beszélni fogsz, ha egy igazi rendőrségi szobában néhány markos legény az öklével vallatóra fog. Nem bírod, ha ütnek, Philippe.
– Nincs joguk hozzá.
– Ahhoz sincs joga senkinek, hogy átverjen egy szegény asszonyt, aki már maga sem tudja, mit csinál.
– Vagy nagyon is jól tudja. Maga csak azért védi, mert pénze van.
Maigret-nek már a közelébe se kellett mennie, hogy Philippe megint maga elé emelje a karját.
– De akkor beszélsz majd igazán, ha kiderül, hogy Van Greefnek nagyobb esélye van kimászni a csávából, mint neked.
– A szigeten volt.
– Neki is van alibije. Te az öregasszonnyal voltál, ő meg Annával…
– Anna meg fogja mondani…
– Mit fog megmondani?
– Semmit.
A Bárkában megkezdődött az ebéd. Jojo nyilván mégse tartotta a száját, vagy az emberek kiszagoltak valamit, akárhogy is, mindenféle alakok ólálkodtak a polgármesteri hivatal körül.
Mindjárt összeverődik a tömeg.
– Kedvem volna itt hagyni magukat. Mit gondol, Pyke? Persze valakinek az őrizete alatt, mert különben még darabokra szaggatnák őket. Itt maradsz, Lechat?
Lechat leült, az asztalra könyökölt, és aperitif vagy fehérbor híján töltött magának egy pohár sört.
Maigret és brit kollégája kilépett a tűző napra. Némán tettek néhány lépést.
– Csalódott, Pyke? – kérdezte végül a főfelügyelő, és odasandított a kollégájára.
– Miért?
– Nem tudom. Eljött Franciaországba, hogy megismerje a módszereinket, és most kénytelen megállapítani, hogy nincsenek módszereink. Moricourt beszélni fog. Ha akartam volna, már most beszélne.
– Az imént említett módszerekkel?
– Azokkal vagy másokkal. De nincs jelentősége, hogy beszél-e vagy sem. Úgyis visszavonja. Aztán megint bevallja, és megint visszavonja. Az esküdtekben mindvégig megmarad a kétely. A két ügyvéd úgy marja majd egymást, mint a kutya meg a macska, mindkettő foggal-körömmel védi a saját ügyfelét, és mindent ráken a kartársa ügyfelére.
Nem kellett lábujjhegyre állniuk, anélkül is beláttak az ablakon a két fiatalemberre, akik még mindig ott ültek a polgármesteri hivatalban. A Bárka teraszán Charlot már ebédelt, a balján Ginette-tel, aki messziről azt próbálta a főfelügyelő tudomására hozni, hogy nem tudta visszautasítani a meghívást.
– Sokkal kellemesebb, ha az embernek hivatásosokkal van dolga. – Maigret talán Charlot-ra gondolt. – Azok különben ritkán ölnek. Az igazi bűntények jóformán véletlenül történnek. Ezek a kölykök is csak játékból fogtak bele, nem gondolkoztak rajta, hova vezet ez. Olyan volt, mint egy jó tréfa. Rásózni a hamisítványokat a dúsgazdag, de bolond vén szatyorra. És akkor tessék, egy reggel valami Marcellin nevű jöttment a legroszszabb pillanatban sétál fel a fedélzetre…
– Sajnálja őket?
Maigret csak megvonta a vállát.
– Meglátja, a pszichiáterek hosszan megvitatják majd, hogy melyikük mennyire tekinthető büntethetőnek.
Pyke az erős fénytől hunyorogva hosszan nézte a kollégáját, mintha a gondolatai mélyére akarna hatolni, aztán csak annyit mondott:
– Aha!
A főfelügyelő nem kérdezte meg, milyen gondolatsor után jutott erre a következtetésre. Másról kezdett beszélni:
– Szereti a Földközi-tenger vidékét, Pyke? – És hogy Pyke habozott, mit feleljen, Maigret folytatta: – Nem tudom, nem túl erős-e nekem ez a levegő. Talán már ma este visszaindulhatnánk.
A fehér harangtorony mintha valami kemény és mégis áttetsző anyagból volna, élesen rajzolódott rá az égre. A polgármester kíváncsiságtól hajtva bebámult a saját hivatala ablakán. De mit csinál Charlot? Felállt az asztaltól, és sietősen elindult a kikötő felé.
Maigret homlokát ráncolva nézett utána, és azt mormolta:
– Remélem, nem…
Charlot után sietett, Pyke-kal a nyomában, aki semmit sem értett.
Amikor megpillantották a mólót, Charlot már a furcsa nevű kis jachton, a Szerelem virágán volt.
A fedélzeti lejáró fölé hajolt, a hajó belsejét vizsgálgatta, eltűnt, majd a karjában tartva valakit visszatért a fedélzetre.
Amikor a két férfi odaért, Anna már a fedélzeten feküdt, és Charlot minden szégyenérzet nélkül letépte róla a ruhát. A lány telt és súlyos melle meztelenül tárult fel a napsütésben.
– Erre nem gondoltak? – kérdezte csípősen.
– Veronál?
– Van egy üres tubus a kabin padlóján.
Először csak öten, majd tízen állták körül a lányt, végül egész tömeg gyűlt oda. A sziget orvosa is befutott:
– Mindenesetre hoztam hánytatót – mondta lesújtva.
Mrs. Wilcox az egyik matróz társaságában fent volt a jachtja fedélzetén, és egy tengerészlátcsövet adogattak egymásnak.
– Látja, Pyke, én is követek el hibákat. Rájött, hogy Van Greefnek leginkább az ő tanúvallomása lehet veszélyes, és félt, hogy beszélni fog.

Utat tört magának a polgármesteri hivatal előtt összeverődött tömegben. Lechat már becsukta az ablakot. A két fiatalember még mindig a helyén ült, a sörösüveg ott állt az asztalon.
Maigret úgy körözött a helyiségben, mint egy medve, majd megállt Philippe de Moricourt előtt, és az arcába vágott. Semmivel sem árulta el a szándékát, s ez egyszer a fiatalember nem védekezett.
Maigret megkönnyebbült.
– Bocsánat, Pyke – mondta majdhogynem nyugodtan.
Van Greef felé fordult, aki érdeklődve nézett rá:
– Anna meghalt.
Aznap már nem fáradt vele, hogy kihallgassa őket. Megpróbálta nem észrevenni a koporsót, amely még mindig ott állt a sarokban, az öreg Benoît híres koporsóját, amely már Marcellinnek is jó szolgálatot tett, és most az oostendei lányt fogja szolgálni.
A sors fintora: Benoît kócos feje tűnt fel a tömegben.
Lechat és a két megbilincselt férfi egy halászhajón elindult a Giens-fok felé.
Maigret és Pyke ötkor felszállt a Cormoranra. Ginette is ott volt, csakúgy, mint Charlot és a táncosnője, és az összes turista, aki a napot a sziget strandjain töltötte.
A North Star lehorgonyozva ringott a kikötő bejáratánál. Maigret morcosan szívta a pipáját, és mivel mozgott az ajka, Pyke odahajolt hozzá:
– Bocsánat, mondott valamit?
– Csak azt: mocskos kölykök!
Azzal elfordította a fejét, és a tenger fenekét bámulta.
Tumacacori (Arizona), 1949. február 2.
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